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RESUMO 
 
Existe uma preocupação com as questões a respeito da inter-relação entre as possíveis 

mudanças climáticas global e seus impactos no semiárido e há, de certa forma, o 

reconhecimento desses impactos negativos no bioma caatinga. A Política Nacional de 

mudanças climáticas é pouco conhecida e naturalmente pouco implementada na região 

Metropolitana do Cariri. Aliada a isso, a atividade ceramista, que é potencialmente 

emissora de Gases do Efeito Estufa, vem sendo ampliada a cada dia. A partir dessa 

pesquisa foi possível obter a média do que vem sendo emitido anualmente para as 

principais fontes, quais sejam: 5,43 tCo2eq/ano para o consumo do Gás Liquefeito de 

Petróleo, 3.320,83 tCo2eq/ano para utilização de Diesel, 1.566,99 tCo2eq/ano para a 

produção de Resíduos Sólidos, 215,57 tCo2eq/ano para consumo da gasolina e 

1.537,97 tCo2eq/ano para consumo de Energia Elétrica. Assim, políticas internas e 

externas devem ser adotadas de forma a mitigar ou neutralizar essas emissões. Nesse 

sentido, esse trabalho teve como objetivo principal analisar o potencial de Neutralização 

das Emissões dos Gases do Efeito Estufa das indústrias de cerâmica vermelha na 

Região Metropolitana do Cariri - RMC. Destarte avaliar as principais fontes de emissão 

de Gases do Efeito Estufa existentes nas cerâmicas da Região Metropolitana do Cariri; 

estimar o valor das emissões de Gases do Efeito Estufa dessas atividades; analisar a 

visão dos gestores ou auxiliares na tomada de decisão e; propor ações mitigadoras que 

venham contribuir para neutralização dessas fontes. Concluiu-se que seriam 

necessários florestar 189,90 hectares num período de vinte anos para neutralizar as 

emissões geradas por essas atividades que foram emitidas em um ano, iniciando em 

agosto de 2013. Além desses, outros resultados foram verificados, percebendo que 

existem algumas deficiências na execução de suas atividades industriais, e que é 

necessário investir para implementação de práticas sustentáveis, na qual os gestores 

ainda não possuem conhecimento sólido sobre a temática. 

 

Palavras-chave: Efeito Estufa. Protocolo de Quioto. Créditos de carbono. Políticas de 

Baixo carbono. Desenvolvimento Regional Sustentável. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

There is concern about the issues concerning the inter-relationship between the 

possible global climate change and its impacts in semi-arid and there, in a way, the 

recognition of negative impacts on the savanna biome. The National Policy on Climate 

Change is little known and little naturally implemented in the metropolitan region of 

Cariri. Allied to this, the ceramist activity that is potentially greenhouse gas station has 

been increased every day. From this research it was possible to obtain the average that 

has been issued annually for major sources, namely: 5.43 tCO2eq/year for consumption 

of Liquefied Petroleum Gas, 3320.83 tCO2eq/year for use of Diesel, 1566.99 

tCO2eq/year for the production of solid waste, 215.57 tCO2eq/year for gasoline 

consumption and 1537.97 tCO2eq/year for Electricity consumption. Thus, internal and 

external policies should be adopted to mitigate or neutralize these emissions. Thus, this 

work aimed to analyze the potential for Neutralization of Emissions of Greenhouse 

Gases of the red ceramic industries in the metropolitan area of Cariri - RMC. Thus 

evaluation of the main sources of emissions of existing greenhouse gas in the ceramics 

of the metropolitan region of Cariri; estimate the value of the emissions of Greenhouse 

Gases such activities; analyze the views of managers or assistants in decision-making 

and; propose mitigating actions that contribute to neutralizing these sources. It was 

concluded that it would take afforested 189.90 hectares in a period of twenty years to 

neutralize the emissions generated by these activities that were issued in a year, starting 

in August 2013. In addition, other results were checked, realizing that there are some 

deficiencies in carrying out their industrial activities, and the need to invest for the 

implementation of sustainable practices, in which the managers still do not have sound 

knowledge on the subject. 

 

Keywords: Undermining of issue. Greenhouse effect. The Kyoto Protocol. Carbon 

credits. Low carbon policies. Sustainable Regional Development. 

 



 

 

RESUMEN 

 

Hay preocupación por las cuestiones relativas a la interrelación entre el posible cambio 

climático global y sus impactos en semiárido y hay, en cierto modo, el reconocimiento 

de los impactos negativos en el bioma de sabana. La Política Nacional sobre el Cambio 

Climático es poco conocido y poco implementada de forma natural en la región 

metropolitana de Cariri. Junto a esto, la actividad ceramista que es potencialmente 

estación de gases de efecto invernadero ha aumentado cada día. A partir de esta 

investigación fue posible obtener el promedio que se ha publicado anualmente por las 

principales fuentes, a saber: 5,43 tCO2eq/año para el consumo de gas licuado de 

petróleo, 3.320,83 tCO2eq/año para el uso de diesel, 1566,99 tCO2eq/año para la 

producción de residuos sólidos, 215,57 tCO2eq/año por el consumo de gasolina y 

1.537,97 tCO2eq/año para el consumo de electricidad. Por lo tanto, las políticas 

internas y externas deben adoptarse para mitigar o neutralizar estas emisiones. Por lo 

tanto, este trabajo tuvo como objetivo analizar el potencial de neutralización de 

emisiones de gases de efecto invernadero de la industria cerámica de color rojo en el 

área metropolitana de Cariri - RMC. Por lo tanto la evaluación de las principales fuentes 

de emisiones de gases de efecto invernadero existentes en la cerámica de la región 

metropolitana de Cariri; estimar el valor de las emisiones de gases de efecto 

invernadero tales actividades; analizar los puntos de vista de los administradores o 

asistentes en la toma de decisiones y; proponer acciones de mitigación que contribuyen 

a neutralizar estas fuentes. Se concluyó que se necesitarían forestadas 189,90 

hectáreas en un periodo de veinte años para neutralizar las emisiones generadas por 

estas actividades que se emitieron en un año, a partir de agosto de 2013. Además, 

otros resultados se comprobaron, al darse cuenta de que hay algunas deficiencias en 

la realización de sus actividades industriales, y la necesidad de invertir en la 

implementación de prácticas sostenibles, en el que los administradores todavía no 

tienen un buen conocimiento sobre el tema. 

 

Palabras clave: Invernadero. Protocolo de Quioto. Los créditos de carbono. Políticas 

de bajo carbono. DesarrolloSostenible Regional. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

A região do semiárido nordestino seria a mais afetada com possíveis 

mudanças climáticas (CASTELLETTI, 2004 apud INSA, 2011), pois nosso 

ecossistema é relativamente frágil. Algumas práticas que promovem ainda mais essas 

consequências podem ser destacadas: queimadas, mudanças no uso da terra, 

desmatamento predatório, dentre outras. Algumas indústrias, como as do polo 

ceramista, são abastecidas com lenha da caatinga que são utilizadas como fonte de 

energia para a sua produção, por vezes, através da supressão vegetal de forma ilegal. 

 A consolidação sobre a temática veio na Conferência do Rio, em 1992, onde 

foi criada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e que 

a partir dela alguns países desenvolvidos comprometeram-se em reduzir suas 

emissões. Hoje o maior desafio trata-se da sensibilização e conscientização. As 

pessoas precisam efetivamente conhecer o problema e acreditar que ele é real. Vale 

ressaltar que algumas convenções vêm tentando promover essa mudança. 

No principal acordo, que foi em Quioto, em vigor desde 2005, os países 

desenvolvidos ficaram acordados em reduzir suas emissões, do ano de 2008 a 2012, 

em 5,2%, tendo como base o ano de 1990. Isso representa uma redução de cinco 

bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Mas, essa data foi prorrogada 

até 2020, na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 18), em Doha, 

capital do Qatar, ocorrida em 2012. 

 O principal cuidado está posto de forma bastante clara no quarto relatório do 

IPCC (2007), onde foram postos os resultados da avaliação das possíveis mudanças 

climáticas do Planeta. Segundo o documento, a temperatura média global aumentará 

entre 1,8ºC e 4,0ºC até o ano de 2100. Já no quinto e último relatório, num cenário 

mais pessimista, esse aumento ficaria entre 2,6ºC e 4,8°C mais quente e que essas 

mudanças são decorrentes de atividades humanas, IPCC (2013). 

 As dificuldades são inúmeras para se trabalhar numa perspectiva mais ampla 

de redução das emissões, levando em consideração a complexidade da temática 

ambiental. É possível inferir que existem possibilidades de promover o 

desenvolvimento sustentável e reduzir as emissões dos Gases do Efeito Estufa - GEE. 

Uma das formas ocorre por meio das políticas públicas, enfatizando, não apenas uma 

das dimensões da sustentabilidade, a econômica, atrativa para os políticos e 

empreendedores, mas também as outras dimensões fundamentais a saber: a 
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ecológica e a social. Os principais autores que tratam das dimensões da 

sustentabilidade, como Sachs (1993); Capra (1993); Soto (2002); Chacon (2007) e 

Veiga (2009) enfatizam a importância de trabalhá-las de forma integrada. 

 O conceito de Neutralização de emissão surgiu através dos debates sobre as 

mudanças climáticas global. Ela é uma ação voluntária que pode ser adotada por 

empresas ou indivíduos no sentido da sustentabilidade, a partir do cálculo de 

emissões de Gases do Efeito Estufa, convertendo tais emissões em CO2 equivalentes 

a fim de determinar as medidas compensatórias a serem tomadas por cada indivíduo 

ou empresa (BRANDÃO et al., 2008). 

 Para Neto (2007), a neutralização compensatória de carbono é uma proposta 

ligada à ética ambiental. Limirio (2012) enfatiza que atualmente projetos para 

mitigação ambiental ainda estão sendo deixados para segundo plano, em função, 

sobretudo, de demanda de recursos. 

Devido às dificuldades e desafios para o desenvolvimento de ações 

sustentáveis, a cada dia fica mais claro que a política de baixo carbono não trata 

apenas das mudanças climáticas, mas também de agregação de novos valores 

sociais e econômicos. Os impactos de uma política de baixo carbono são sentidos 

pela população, porque quanto maior o controle sobre as emissões de CO2, mais as 

empresas se tornam seguras e ecoeficientes, além de possibilitar novos investimentos 

em tecnologias limpas (FUJIHARA, 2005). 

 Nesse contexto, o enorme potencial de neutralização de emissões de Gases 

do Efeito Estufa em cerâmicas pode proporcionar diversos tipos de benefícios ao 

desenvolvimento sustentável. O pouco conhecimento sobre a temática na tomada de 

decisão, bem como o quanto se emite em um empreendimento, constituem óbices à 

adoção de práticas sustentáveis no processo produtivo, ocasionando uma maior 

emissão dos Gases do Efeito Estufa. 
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1.1 Justificativa 

 
A política Nacional de Mudanças Climáticas vem sendo pouco implementada 

no semiárido Nordestino. A região Metropolitana do Cariri cresce a cada dia, o que 

vem demandando materiais da construção civil atendidos também pelas indústrias de 

cerâmica vermelha, potencialmente emissoras de Gases do Efeito Estufa e com 

crescimento significativo. Nesse cenário, políticas internas e externas devem ser 

adotadas de forma a minimizar ou neutralizar suas emissões. Os efeitos do 

Aquecimento Global na região do Cariri devem ser pensados, pois as possíveis 

mudanças climáticas têm impactos locais e regionais, com repercussão global. 

Segundo Da Silva (2010) é necessário um planejamento a longo prazo para toda a 

região do semiárido nordestino. 

 Apenas em 2009, doze anos após o protocolo de Quioto ser ratificado por 

alguns países, o Brasil tomou uma iniciativa efetiva para alcançar as metas nacionais 

de redução de emissão de Gases do Efeito Estufa com a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima. Pois nela é exigido o desenvolvimento de planos de mitigação 

específicos para frear as emissões, dentre outros os setores, o industrial. Também 

foram inclusas, nessa política, iniciativas para conservar e apoiar a recuperação de 

biomas nacionais, consolidar e expandir as áreas de proteção, aumentar a eficiência 

energética e continuar expandindo o fornecimento de fontes de energia renováveis 

(BRASIL, 2009). Essa política foi regulamentada em 2010, especificando as metas a 

serem atingidas, entre 36,1% e 38,9%, até 2020. Especificamente no que se relaciona 

com a indústria cerâmica, foi estabelecido uma redução para processos industriais e 

tratamento de resíduos de 234 milhões de toneladas de CO2eq (dióxido de carbono 

equivalente). 

 Segundo ISA (2008) o comportamento ético deve estar em todos os campos, 

além de cumprir com todos os requisitos exigidos pela lei. O autor que isso deveria 

ser uma atitude natural não apenas as empresas, mas também dos trabalhadores e 

das comunidades. 

 Assim, para prevenir e reduzir emissões e otimizar processos na busca da 

sustentabilidade torna-se necessário a contabilização das emissões de Gases do 

Efeito Estufa para poder comparar e orientar as ações de neutralização, seja na 

redução do consumo, seja no sequestro de carbono. Nesse contexto, o 

reflorestamento, como também a recuperação de áreas já degradadas constituem 
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uma grande possibilidade de ganhos ambientais. Segundo Sampaio e Silva (2011) na 

caatinga é possível sequestrar cerca de 35 (trinta e cinco) toneladas de carbono por 

hectare num período de 20 (vinte) anos, fator bastante interessante para 

implementação de projetos de neutralização de emissão de carbono. Portanto, o 

potencial de neutralização seria o quanto é necessário plantar para neutralizar as 

emissões lançadas na atmosfera. Entretanto, esse potencial depende da tomada de 

decisão. 

Vale ressaltar que as metodologias atuais quanto ao cálculo de emissões 

desses gases ainda são complexas e quase inacessíveis ao público não científico. 

Isso contribui para o distanciamento da adesão de tecnologias limpas. A RMC ainda 

carece de estudos para essa temática. Mesmo com a grande disponibilidade de 

informações hoje, na rede mundial de computadores, alguns conhecimentos, 

tecnologias e políticas públicas são complexas e pouco acessíveis ao público geral. A 

partir dessa conjuntura, o presente trabalho busca promover e tornar possível o 

acesso dessas informações para o público em geral, empreendedores, gestores 

públicos, bem como os que fazem parte do processo decisório. 

 
1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo geral 

 

Quantificar nas indústrias de cerâmica vermelha da Região Metropolitana do 

Cariri as emissões dos Gases do Efeito Estufa, bem como verificar seu potencial de 

neutralização. 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 

Dentre os principais, destacamos:  

a) Avaliar as principais fontes de emissão de Gases do Efeito Estufa existentes nas 

cerâmicas da Região Metropolitana do Cariri; 

b) Estimar o valor das emissões de Gases do Efeito Estufa dessas atividades; 

c) Analisar a partir da visão dos gestores ou auxiliares na tomada de decisão 

conhecimento e posicionamento sobre a temática; 

d) Propor ações mitigadoras que venham contribuir para neutralização dessas fontes. 
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2 CONCEITOS E DIÁLOGOS 

 
2.1 A questão Ambiental e o Efeito Estufa Antrópico 

 
2.1.1 Gases do Efeito Estufa (GEE) 

 

O Efeito Estufa é um fenômeno natural essencial para a manutenção da vida 

no planeta, pois mantém a temperatura ideal para a sobrevivência dos seres vivos. 

Sem ele a Terra seria muito fria, o que inviabilizaria o desenvolvimento de todas as 

espécies (BRAGA, 2002). 

Os Gases do Efeito Estufa presentes na atmosfera, podem ser de origem 

natural ou antrópica, e absorvem e reemitem radiação infravermelha para outras 

partes da superfície da Terra, para a atmosfera e para o espaço sideral. Segundo 

Fiorillo (2008) a maioria desses ocorrem de forma natural e são imprescindíveis para 

a vida no planeta. O fenômeno do Efeito Estufa está sendo agravado, como mostrado 

na figura 1, pois a concentração deles aumenta a cada ano, o que contribui para o 

aquecimento do planeta. São vários os gases que provocam tal fenômeno, como 

apresentados na tabela 1, dentre os principais, temos: metano (CH4), vapor d’água 

(H2O), dióxido de carbono ou gás carbônico (CO2), óxido nitroso (N2O) e o ozônio (O3) 

(BAIRD, 2002). 

 

                  Figura 1 - Representação do funcionamento do Efeito Estufa 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Outros autores como Mano et. al, (2005) destacam apenas o CO2, o N2O e o 

CH4. Existem também na atmosfera Gases do Efeito Estufa totalmente produzidos por 

atividades humanas, tais como os Clorofluorcarbonetos (CFC), tratados no Protocolo 

de Montreal, já em 1987.O Protocolo de Quioto também aponta o hexafluoreto de 

enxofre (SF6), o hidrofluorocarboneto (HFC) e o perfluorocarboneto (PFC). 

Todos desses gases são expressos em CO2 equivalente, que é a medida 

utilizada para comparar as emissões de vários GEE, sendo multiplicadas as toneladas 

emitidas pelo seu potencial de Aquecimento Global, instituído pelo IPCC, como 

apresentado na tabela 1. Como exemplo, temos que o potencial de Aquecimento 

Global do metano (CH4) é maior do que o potencial do CO2em 21 vezes. Assim, diz-

se que o CO2 equivalente do CH4 é igual a 21. 

 O IPCC (2007, 2013) indica o dióxido de carbono como o gás do Efeito Estufa 

antrópico mais importante. Sua concentração atmosférica global aumentou de 280 

ppm, no período pré-industrial, para cerca de 379 ppm em 2005.A concentração 

atmosférica de dióxido de carbono em 2005 ultrapassou em muito a faixa natural dos 

últimos 650.000 anos (180 a 300 ppm), como determinado a partir de análises no gelo. 

 Segundo IPCC (2013), em 2011, as concentrações do dióxido de carbono, 

metano e óxido nitroso foram 391ppm, 1.803ppb e 324ppb, respectivamente, indo 

além dos níveis pré-industriais em 40%, 150% e 20%. 

 

Tabela 1 - Potencial de Aquecimento Global dos principais Gases de Efeito Estufa no 

horizonte de tempo 

Gases 
Fórmula 
química 

Tempo de vida 
(anos) 

Horizonte de tempo 

20 
anos 

100 
anos 

500 
anos 

Dióxido de Carbono CO2 Variável 1 1 1 

Metano CH4 12±3 56 21 6.5 

Óxido Nitroso N2O 120 280 310 170 

Ozônio O3 0,1 - 0,3 n.d. n.d n.d. 

HFC-143a C2H3F3 48,3 5.000 3.800 1.400 

Hexafluorido de 
Enxofre 

SF6 3200 16.300 23.900 34.900 

Perfluoroetano C2F6 10.000 6.200 9.200 14.000 

Fonte: Adaptado de IPCC, 2006. 
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A taxa de aumento da concentração anual de dióxido de carbono foi a mais 

elevada durante os últimos 10 anos (média de 1995 a 2005: 1,9 ppm por ano) do que 

desde o início das medições atmosféricas diretas contínuas (média de 1960 a 2005: 

1,4 ppm por ano), embora haja variações de um ano a outro nas taxas de aumento 

(IPCC, 2007). 

O IPCC (2007, 2013) aponta que a principal fonte de aumento da concentração 

atmosférica de dióxido de carbono desde o período pré-industrial se deve ao uso de 

combustíveis fósseis, com a mudança no uso da terra contribuindo com uma parcela 

significativa, porém menor. As emissões fósseis anuais de dióxido de carbono 

aumentaram de uma média de 6,4 Gt por ano, na década de 90, para 7,2 Gt por ano 

no período de 2000 a 2005. No ano de 2011 esses números tiveram 54% superiores 

ao nível de 1990 (IPCC, 2013). 

Monteiro e Mendonça (2003) ainda acrescentam que esse aumento pode estar 

associado ao aumento populacional. Segundo os autores, na década de 1970, a 

população urbana brasileira ultrapassou o índice de 56% de participação na 

população total. Embora este índice tenha caído para 3,64%, na década seguinte 

(1980-1991), ainda expressa um acentuado incremento populacional. 

Estudos sobre clima urbano como Oke (1978), Danni-Oliveira (1992 e 1997) e 

Monteiro e Mendonça (2003) relatam que a camada de ar que recobre a cidade 

(BoundaryLayer) é afetada pela expansão da ocupação do solo urbano e pelo 

adensamento populacional que ocorre em decorrência da verticalização das 

construções, as quais agem como barreiras à livre concentração do ar. Esses fatos 

são acompanhados por fatores como crescimento populacional e de emissões, 

aumento de frota de veículos, indústrias e poluentes (MONTEIRO e MENDONÇA, 

2003). 

Desta forma, sem controle das emissões, promoção de educação ambiental, 

políticas públicas eficientes e medidas de fiscalização, estima-se que as 

concentrações desses gases, principalmente de CO2, continuem aumentando. 

É interessante apontar que de todos os gases apresentados na tabela 1, os que 

mais estão aumentando a concentração na atmosfera são: CO2, CH4 e N2O. Todos 

eles emitidos também na atividade da indústria de cerâmica vermelha. Vale ressaltar 

que o dióxido de carbono é o maior causador do Efeito Estufa, contribuindo em média 

55% do total de gases (IPCC, 2007, 2013). 
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2.1.2 Mudanças Climáticas Global 
 

Pioneiramente, John Tyndall efetuou, entre 1850 e 1860, o estudo da ação da 

radiação infravermelha sobre os constituintes da atmosfera, mais concretamente a 

observação da capacidade de absorção de radiação infravermelha por parte de cada 

um dos constituintes do ar. Para fazer tais observações, Tyndall construiu um 

dispositivo que seria a base dos posteriores espectrofotômetros de infravermelho. 

Tyndall observou que o constituinte com maior capacidade de absorção de radiação 

infravermelha é o vapor de água, seguido do ozônio e do dióxido de carbono, tendo 

gases como o oxigênio, absorções desprezáveis (TYNDALL, 1863). 

A partir destes resultados experimentais, Tyndall afirmou que o vapor de água é 

um controlador da temperatura do ar. Se a nossa atmosfera não o tivesse, a superfície 

da Terra sofreria enormes variações de temperatura, impedindo a existência de vida 

no nosso planeta, uma vez que toda a radiação “energética” absorvida pela Terra 

rapidamente seria reenviada para o espaço exterior. Assim Tyndall fundamentou 

experimentalmente a teoria do efeito de estufa (TYNDALL, 1863). 

 Desta forma, Tyndall (1863) chegou à conclusão que tanto o vapor de água 

como o CO2 e o CH4 são opacos à radiação infravermelha, isto é, absorvem-na, pelo 

que têm a designação atual de gases com efeito de estufa. O interesse de Tyndall por 

este assunto não era apenas acadêmico, mas em resolver uma questão geradora de 

controvérsia na época e que consistia em conhecer a causada última época glacial, 

cujos registros na paisagem, identificados pelos geólogos, eram inequívocos. Um 

fenômeno interessante e que levantou a indagação do motivo do arrefecimento da 

atmosfera que causou um enorme avanço até às latitudes da Europa central e dos 

Estados Unidos dos gelos que são permanentes das atuais regiões polares. Tyndall 

não conseguiu responder convincentemente, mas a influência da concentração 

atmosférica dos Gases do Efeito Estufa na temperatura permaneceu intrigante para 

os cientistas dos finais do século XIX. 

Foi o químico sueco Svante Arrhenius quem realizou, pela primeira vez, 

estimativas do efeito da variação da concentração do CO2 sobre a temperatura média 

global da atmosfera, tendo chegado à conclusão que a sua duplicação provocaria um 

aumento de temperatura entre 5 e 6ºC (ARRHENIUS, 1896). Arrhenius reconheceu 

que as emissões de CO2 resultantes das atividades industriais iriam inevitavelmente 
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provocar um aumento da concentração atmosférica desse gás. No seu livro Worlds in 

the Making (ARRHENIUS, 1908) afirma que o aumento da concentração de CO2 irá 

providenciar um melhor clima para a humanidade no futuro, logicamente, nas partes 

mais frias da Terra, porque se a temperatura global vai aumentar, essas regiões serão 

beneficiadas. O mesmo não acontece com regiões áridas, e que possui intenso calor, 

sobretudo as regiões próximas à linha do equador. 

 A possibilidade de uma relação entre as atividades humanas e o clima 

manteve-se afastada dos interesses dos cientistas até 1938, quando o engenheiro 

Guy Stewart Callendar, especialista nas tecnologias do vapor e da combustão e 

climatologista amador, teve a audácia de apresentar uma comunicação na Royal 

Meteorological Societyem Londres(CALLENDAR, 1938), onde afirmou que o aumento 

da temperatura média global observado desde o início do século XX era resultante 

das emissões de CO2 para a atmosfera provocadas pela combustão dos combustíveis 

fósseis – carvão, petróleo e gás natural. As suas conclusões baseavam-se na análise 

de séries de temperatura obtidas em mais de200 estações meteorológicas espalhadas 

pelo mundo e em observações do recuo dos glaciares das montanhas. O artigo de 

Callendar foi recebido sem mérito e praticamente esquecido. Questionava-se sobre a 

argumentação de que o aumento da concentração atmosférica de CO2 provocaria 

realmente um aumento na absorção da radiação infravermelha global. 

 O problema só ficou esclarecido depois da Segunda Grande Guerra como 

consequência indireta dos grandes investimentos feitos pelos Estados Unidos da 

América em investigação científica nos mais variados domínios, incluindo as ciências 

da atmosfera. Num artigo publicado em 1956, Gilbert Plass concluía que as emissões 

antropogênicas de CO2 iriam provocar um aumento da temperatura média global de 

1,1 ºC por século (PLASS, 1956). Esta conclusão, quando publicada, não tinha ainda 

suporte nas observações. 

 Em 1957 Revelle e Suess (1957), publicaram um estudo realizado a partir de 

medições da taxa de dissolução doCO2 atmosférico nos oceanos por meio do C14, 

concluindo que a acumulação do CO2antropogênico na atmosfera poderia se tornar 

significativa nas décadas futuras se continuasse o aumento exponencial da 

combustão industrial dos combustíveis fósseis. Tornou-se célebre a frase que 

escreveram: “Os seres humanos estão a realizar uma experiência de geofísica em 

larga escala de um tipo que não poderia ter acontecido no passado nem vir a dar-se 

no futuro” (REVELLE e SUESS, 1957). 
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 Keeling melhorou as fundamentações sobre variações do CO2 antropogênico, 

construindo dois instrumentos que foram colocados em regiões remotas – no topo da 

montanha vulcânica de Mauna Loa, no Hawaii, e na Antártica – sem fontes próximas 

de emissões de CO2, para poder medir a concentração média global da atmosfera. 

Dois anos de medições na Antártica foram suficientes para Keeling concluir que a 

concentração atmosférica do CO2 aumentaria e que esse aumento era compatível 

com a hipótese de que apenas parte das emissões antropogênicas eram dissolvidas 

nos oceanos (KEELING, 1960). As medições dele em Mauna Loa confirmaram os 

resultados obtidos na Antártica e passaram a constituir uma prova reconhecida e 

amplamente citada nos meios científicos da interferência antropogênica sobre o 

sistema climático. 

 Nesse trabalho, os gráficos que mostram as variações temporais das 

concentrações de CO2 ficaram conhecidos como Curva de Keeling (KEELING, 1960) 

e são utilizados e registrados até hoje nas pesquisas sobre a temática em Mauna Loa 

conforme dados obtidos na figura 2. 

 

Figura 2 - Curva de crescente de Keeling da concentração do dióxido de Carbono na atmosfera 

 Fonte: Observatório do Mauna Loa, em 06 de janeiro de 2015. 

 

 No quarto relatório do IPCC (2007) foram publicados os resultados da 

Avaliação da Mudança Climática Global no qual mostra um cenário com um aumento 

de temperatura média global entre 1,8ºC e 4,0ºC até 2100. Em um cenário mais 

pessimista, esse aumento pode ser aproximadamente 6,4ºC caso a população e a 
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economia continuarem crescendo na mesma progressão atual, mantendo o mesmo 

padrão de consumo, bem como a utilização de combustíveis fósseis. Mas, existe uma 

estimativa mais ponderada que teríamos um acréscimo médio de 3ºC. 

 O quinto relatório IPCC (2013) corrobora com os dados anteriores, em que no 

caso mais otimista, teríamos um acréscimo na temperatura entre 0,3°C e 1,7ºC no 

período 2081-2100 comparativamente entre os anos de 1986 e 2005. Já numa 

situação levantada mais pessimista, a Terra ficaria mais quente de 2,6ºC a 4,8°C. 

De qualquer forma, as mudanças climáticas em função do aquecimento global 

apresentam-se como uma ameaça a médio e a longo prazo para o planeta, pois 

apenas um grau Celsius de aumento na temperatura global causa diversos impactos 

ambientais, consequentemente sociais e econômicos. Já são bastante visíveis as 

mobilizações da sociedade, sejam governantes, do empresariado, da população em 

geral, não apenas dos países desenvolvidos, mas também dos que ainda estão em 

desenvolvimento para reverter esse quadro. Temos como exemplo, as convenções 

Internacionais que tratam da matéria, os fóruns de mudanças climáticas, as leis 

brasileiras estaduais, além da já citada Política Nacional de Mudanças Climáticas. 

 

2.1.3 Consequências do agravamento do Efeito Estufa no semiárido 
  

Segundo Da Silva (2010) há uma possibilidade que nos grandes mananciais 

da região Semiárida haja um aumento de uso agrícola voltado para produção de 

produtos de maior rentabilidade; e nas áreas de pouca disponibilidade de água, o 

desenvolvimento da agricultura de subsistência. A evapotranspiração, dependente da 

energia solar disponível, da natureza da vegetação ou das características do solo, 

possivelmente aumentará. 

 O aumento de temperatura tornará a região menos chuvosa. Com isso, as 

pessoas mais afetadas seriam os agricultores familiares, em geral de subsistência 

(CGEE, 2008). Esse fato implica em maior dependência de programas de assistência 

social. Com o clima mais quente e seco é possível que a população migre para as 

grandes cidades da região ou para outras regiões (Da Silva, 2010; CGE, 2008). Pode-

se inferir que com as mudanças climáticas haverá aumento e migração de vetores de 

doenças e de epidemias. Em função disso, haverá maior demanda com 

medicamentos e cuidados com a saúde. Com a seca vem também um aumento de 

focos de calor e, consequentemente, a ocorrência de mais incêndios florestais. 
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 De acordo com o relatório do INPE (MARENGO, 2006; AMBRIZZI et al., 2006), 

na situação mais pessimista para o modelo regional, as temperaturas ficariam entre 

2ºC a 4ºC maiores e, consequentemente, as chuvas se reduziriam entre 15 e 20% (2-

4mm/dia) em todo Nordeste, até o final desse nosso século 21. Já no cenário mais 

otimista, esse aquecimento teria de1a 3ºC de aumento e as chuvas entre 10 e 15% 

(1-2 mm/dia) menor. 

Verifica-se que o Brasil tem 180.000 quilômetros quadrados de área em 

processo grave e muito grave de desertificação, concentrada principalmente no 

Nordeste, no chamado Semiárido Brasileiro - SAB, com mais da metade (55,25%) do 

seu território atingido em diferentes graus de degradação. O SAB representa 11.39% 

do território nacional, possui uma extensão de 969.589,4 km² e abriga quase 21 

milhões de pessoas, aproximadamente 12% da população brasileira (IBGE, 2001). 

Vemos já em 2010, com o novo censo, resultados que revelaram a região Semiárida 

contabilizando 1.135 municípios distribuídos no espaço geográfico de nove unidades 

da Federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Sergipe e Minas Gerais, totalizando uma extensão territorial 980.133,079 km², 

onde reside uma população de 22.598.318 habitantes, superior as das regiões Norte 

e Centro-Oeste, e representando aproximadamente 12% da população brasileira 

(IBGE, 2011; MEDEIROS, 2012). 

Como no momento atual existe o desafio da publicidade, na tentativa de 

esclarecer a população sobre essa problemática, faz-se necessário um trabalho de 

educação para sustentabilidade. Diversas convenções vêm tentando promover esse 

trabalho de conscientização desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento a Eco-92, realizada no Rio de Janeiro em 1992, até hoje, 

pela Conferência Internacional sobre Impactos de Variações Climáticas e 

Desenvolvimento Sustentável em Regiões Semiáridas - ICID, realizada em Fortaleza, 

no Ceará. 

A região semiárida, segundo (INSA, 2011; CGEE, 2008; IPCC, 2007), seria 

uma das mais afetadas com as possíveis mudanças climáticas, devido à fragilidade 

desse bioma, em função do clima. Vale ressaltar que ele é o único exclusivamente 

brasileiro, possuindo alto grau de endemismo, alta biodiversidade, exercendo 

inúmeros serviços ambientais. Entretanto, algumas práticas promovem mais ainda 

essas consequências das mudanças climáticas globais, tais como, queimadas, 

supressão vegetal, mudanças no uso da terra. Esses impactos e alterações já foram 
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observadas para o estado do Ceará (Costa et. al, 2012), o qual dentro dos seus limites 

territoriais possuem uma maior área de domínio da Caatinga. 

 Algumas indústrias, como as do polo gesseiro, cerâmicas, padarias, fabricação 

de carvão, e ainda outras como fundição de alumínio, alimentam-se da lenha da 

caatinga como fonte de energia para o processo produtivo, na maioria das vezes a 

partir do desmatamento predatório, ou ilegal, sem ao menos ter um plano de manejo. 

Isso deixa o sistema mais vulnerável e indefeso, devido aos inúmeros serviços 

ambientais prestados por esse bioma. Vale salientar que essa vegetação não é 

uniforme em todo bioma, o que significa a ocorrência de características e fatores 

ambientais que afetam as plantas, sendo distribuídas de tal modo que suas áreas de 

ocorrência têm um grau de sobreposição (SAMPAIO; GIULIETTI; VIRGÍNIO; 

GAMARRA-ROJAS, 2002). 

O modelo de desenvolvimento do momento atual afeta diretamente essas 

características, pois as políticas sempre procuram generalizar as características 

dessa vegetação, dificultando a adaptação e, portanto, aumentam o grau de 

vulnerabilidade. Assim, o desenvolvimento sustentável, ao aumentara resiliência dos 

sistemas, reduz sua vulnerabilidade às mudanças climáticas. Em contrapartida, o 

aumento da vulnerabilidade promovido pelas possíveis mudanças climáticas, 

dificultaria o acesso ao desenvolvimento sustentável (IPCC, 2007, 2013). 

Ainda segundo Da Silva (2010), para enfrentar estes desafios presentes, bem 

como os futuros, faz-se necessário executar o planejamento de ações que possam 

minimizar esses impactos. Assim, é de extrema importância promover ações que 

visem à aplicação de uma política de baixo carbono, que agrega diversos benefícios, 

além de ser possível trazer uma maior qualidade de vida num contexto mais amplo. 

 
2.2 Contexto Político das Mudanças Climáticas 

 

2.2.1 Protocolo de Quioto e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL 
 

Segundo Godoy (2004), o Protocolo de Quioto, em 1997, marcou a história 

relacionada às questões ambientais e, através de suas diretrizes, promoveu 

diferenciação de tratamento para com os países desenvolvidos e com os em 

desenvolvimento. Uma das diferenças está no cumprimento de metas estabelecido 

para redução de emissões somente aos países desenvolvidos ou industrializados, 
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podendo cumprir os objetivos estabelecidos em outros países, além do seu próprio. 

Isso é possível, pois a emissão dos gases de Efeito Estufa afeta todo o planeta, 

independente da região que se originarem. Portanto, se houver uma diminuição em 

um dado país, o benefício é global e não apenas local. 

Mas, nesse protocolo o compromisso ratificado com diversos países, sobretudo 

os desenvolvidos, como já citado, procura tentar reduzir o agravamento do Efeito 

Estufa que provoca mudanças climáticas de natureza negativa. Importante enfatizar 

que atualmente apenas os Estados Unidos não ratificaram o protocolo. Países em 

desenvolvimento não são obrigados pelo acordo a reduzirem as suas emissões, tais 

como Brasil, China e Índia. Nesse cenário inseguro, criou-se o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo – MDL no sentido de promover a redução dessas emissões. 

Não se trata do direito de poluir, mas uma forma de estimular o desenvolvimento de 

projetos que reduzam ou neutralizem suas emissões. 

O Brasil assinou o Protocolo em 29 de Abril de 1998, mas apenas em 2002 ele 

foi aprovado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº. 144, de 20de 

junho de 2002, ratificado pelo governo brasileiro em 23 de agosto de 2002 e 

promulgado três anos depois pelo Presidente da República, por meio do Decreto nº. 

5.445, de 12 de maio de 2005. 

O fato é que o Protocolo abre oportunidades aos países desenvolvidos de 

cumprimento das metas por intermédio de reduções em outros países, que não têm 

estrutura para investir em tecnologias limpas. Esse mecanismo foi possível por meio 

dessa flexibilização, que desconsidera as fronteiras e acredita no princípio de que a 

poluição deve ser revertida ou reduzida, não importando em qual região. 

Ainda segundo Godoy (2004), o tratamento diferente dado pelo Protocolo de 

Quioto aos países desenvolvidos analisa estes como economias emergentes, que 

ainda não possuem uma economia de mercado e possuem prioridades em relação ao 

seu desenvolvimento e crescimento, por terem preocupações econômicas e sociais a 

serem levadas em consideração. Esse tratamento diferenciado ocorre devido às 

limitações em recursos de tecnologia, orçamentários e, sobretudo aos recursos 

humanos que esses países possuem para poder executar as mudanças necessárias 

a reduzir suas emissões. 

Segundo Brasil (2013), até bem pouco tempo, o principal responsável por essas 

emissões brasileiras era o desmatamento, sobretudo ocorrido na Amazônia área 

responsável, em 2005, por 57% das emissões brasileiras de gases estufa. Entretanto, 
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hoje, o desmatamento não é mais o maior emissor dos GEE no Brasil. Conforme o 

relatório de Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa, em 2013, 

desenvolvido, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia que apresenta dados do ano de 

2010, a mudança do uso da terra e florestas mudou para terceira posição, tendo 22% 

das emissões totais brasileiras, já a agropecuária ficou como a maior emissora, 

acompanhada seguidamente pelo consumo de energia, com 35% e 32%, 

respectivamente. 

Entretanto, segundo Molion (2008) a variabilidade natural do clima não permite 

afirmar que o possível Aquecimento Global, causado pelo agravamento do Efeito 

Estufa seja decorrente das atividades humanas, como sugerem as projeções 

mostradas no Relatório da Quarta e Quinta Avaliação do Painel Intergovernamental 

de Mudanças Climáticas (IPCC). No Sumário para Formuladores de Políticas do 

IPCC, publicado em 2007 e 2013, respectivamente, afirmaram-se que concentração 

de CO2 aumentou de 35% nos últimos 150 anos. Mas, segundo Molion (2009) isso 

pode ter sido devido a variações internas ao sistema terra-oceano-atmosfera. 

Segundo ele, tudo não passa de uma discussão exclusivamente política e econômica 

na qual os países mais desenvolvidos estão preocupados em frear a evolução dos 

países em desenvolvimento, e na verdade o que vai acontecer na Terra será um 

resfriamento. 

Outro pesquisador também corrobora contrariamente ao agravamento do Efeito 

Estufa antropogênico. Segundo Felício (2011) os modelos climáticos empregados 

pelo IPCC não são confiáveis, além de afirmar que não existe camada de ozônio. 

Independente de algumas questões polêmicas o fato é que essas políticas 

promovem uma reflexão sobre a preservação ambiental e conservação da qualidade 

de vida no planeta. O fato é que existem diferenças entre alguns países nos seus 

padrões de consumo e consequentemente emissões que fazem parte dos gases que 

aumentando sua concentração, agravando o Efeito Estufa.  

No gráfico 1 abaixo temos os maiores emissores dos Gases do Efeito Estufa, 

verificamos que atualmente a China é a maior poluidora, maior emissora em números 

absolutos, seguidamente dos Estados Unidos (USA). Já em termos per capita, temos 

os USA, Canadá (Canada), Arábia Saudita (Saudi Arabia) e Austrália (Australia). 
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 Gráfico 1 - Os vinte maiores emissores em milhões de toneladas de CO2 

 

 Fonte: UNFCCC (2014) 

 

É importante ressaltar que não há apenas questões puramente 

socioeconômicas envolvidas, pois existe a política de Quioto exercendo um papel 

importante em relação ao processo de aceitação desse acordo. 

Sintetizando, a sugestão do MDL (referida no Artigo 12 do Protocolo) delimita 

que cada tonelada de CO2 equivalente (tCO2eq) deixada de ser lançada para 

atmosfera ou for retirada por um país em desenvolvimento poderá ser comercializada 

no mercado mundial. Com isso foi elaborado um atrativo para a diminuição das 

emissões globais. Há também os mercados voluntários de carbono no qual as regras 

ou não se relacionam com as metas e/ou mecanismos estabelecidos no Protocolo de 

Quioto, mas com o mesmo intuito. 

Essa estrutura é bastante controversa, pois muitos creem que seria o direito de 

poluir dos países desenvolvidos, já que eles podem lançar Gases do Efeito Estufa 

como sempre vinham fazendo, e ao comprar os créditos adquiridos pelos países em 

desenvolvimento seria contabilizado como se esses países tivessem diminuindo suas 

emissões. O fato é que os países mais pobres não têm condições econômicas para 

investir em tecnologias limpas, no sentido de reduzir às emissões dos Gases do Efeito 

Estufa. Com esse mecanismo formado, ao ter incentivos financeiros de outros países, 

proporciona-se aprovação a formas mais sustentáveis no processo produtivo, 

provocando muitas práticas ambientalmente adequadas, até mesmo no âmbito social, 

exercendo o papel multiplicador em educação para sustentabilidade. 
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2.2.2 Política Nacional sobre a Mudança do Clima 
  

A fim de contribuir com as ações globais, a lei da PNMC estabelece ações de 

mitigação da mudança do clima, promoção da cooperação internacional, 

disseminação de informações sobre o tema, e a utilização de instrumentos financeiros 

e econômicos. A lei estabelece, ainda, instrumentos como a possibilidade de se 

estabelecer medidas fiscais e tributárias (incluindo aplicação de alíquotas 

diferenciadas, isenções e incentivos) destinadas a desestimular as emissões e 

remoção dos GEE. No entanto, o dispositivo mais significativo da norma é o art. 12, 

que acerca da meta voluntária brasileira. 

 Ela tem relevância, sobretudo, para aumentar as áreas protegidas, os 

destaques da política sobre o clima incluem iniciativas para manter e apoiar a 

recuperação dos biomas nacionais, aumentar a eficiência energética e continuar 

expandindo o fornecimento de fontes de energia renováveis (BRASIL, 2009). Logo 

após a COP15, em janeiro de 2010, o Brasil comunicou as partes da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – CQNUMC, sobre as ações 

de mitigação voluntárias, apropriadas para o país, que ele tomaria para alcançar uma 

diminuição nas emissões de gás do Efeito Estufa projetadas para 2020. As metas 

voluntárias foram incluídas na Política Nacional sobre Mudança do Clima, a nova 

legislação adotada pelo Brasil no final de 2009 para garantir que o desenvolvimento 

econômico e social fossem conciliáveis com a contribuição para a proteção do sistema 

climático global. Sendo assim, o governo federal, estadual e municipal devem 

implementar ações de mitigação e de adaptação de ações, projetos ou programas que 

promovam a cultura de baixa emissão de carbono. 

 A Política Nacional sobre mudança do clima para atingir as metas nacionais 

voluntárias de diminuição de emissão de Gases do Efeito Estufa exige o 

desenvolvimento de planos de mitigação específicos para frear as emissões nos 

setores florestal, siderúrgico, agrícola, energético, industrial, de transporte e de 

mineração brasileiros. 

 Houve a regulamentação da PNMC em2010, quando foi decretado no Brasil, 

através do Decreto Nº 7.390, que indica uma meta de corte de emissões entre 36,1% 

e 38,9%, com base numa projeção para o ano de 2020. Segundo esse documento, as 

emissões totais projetadas para 2020 no Brasil serão de 3.236 milhões de toneladas 
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de CO2eq, compostas pelos seguintes setores: mudança de uso da terra: 1.404 

milhões de t de CO2eq; Energia: 868 milhões de t de CO2eq; agropecuária: 730 

milhões de t de CO2eq; e processos industriais e tratamento de resíduos: 234 milhões 

de t de CO2eq.O decreto detalha o caminho que o Brasil pretende trilhar para atingir 

suas metas de redução de emissões de gases de Efeito Estufa para o ano de 2020 

através do estabelecimento de metas setoriais de redução de emissão (BRASIL, 

2010). 

 O quadro brasileiro em relação às políticas públicas sobre mudanças 

climáticas em âmbito dos Estados apresenta uma estrutura em formação. A tabela 2 

mostra os Estados brasileiros que ainda não consolidaram essas políticas. 

 

Tabela 2 - Ausência de Políticas públicas Estaduais referente a mudanças climáticas até o ano 2015. 

Estado Fórum de mudanças climáticas Lei(s) específica(s) 

CE S N 

MA S N 

PI S N 

PB N S 

RO S N 

DF N S 

GO N S 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Essas informações relativas à instituição da política Estadual e Fórum de 

mudanças climáticas, bem como outras leis específicas, conforme informações de 

julho/2013 do Observatório de Políticas Públicas de Mudanças Climáticas e atualizada 

pelos sistemas legislativos estaduais, mostraram um cenário mais avançado em 

relação ao Estado do Ceará que ainda não possui sua política Estadual. 

 As Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste possuem Lei e fórum, mas não em 

todos os Estados, entretanto, vale ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro possui 

exigência direta no Licenciamento Ambiental, de acordo a Lei nº 5690 de 14 de Abril 

de 2010 para mitigação das emissões dos GEE. Apenas na região Sul existe esses 

dois instrumentos. Na Região Nordeste, a Bahia possui a Lei (n. 12.050 de 

07/01/2010) e Fórum (Decreto n. 9.519, de 18/08/2005), o Ceará possui Fórum 

(Decreto n. 29.272, de 25/04/2008), mas não possui lei, o Maranhão possui Fórum 
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(Decreto n. 22.735, de 29/11/2006), a Paraíba, Lei n. 9.336 de 31/01/2011, mas não 

possui Fórum, Pernambuco possui Lei (n. 14.090 de 17/06/2010) e Fórum (Decreto n. 

33.015, de 16/02/2009) e, o Piauí possui Lei (n. 6.140 de 06/11/2011) e Fórum 

(Decreto n. 12.613, de 04/06/2007). 

 

2.2.3 Políticas no Estado do Ceará de mudanças no clima 
  

Infelizmente, no nosso Estado ainda temos uma pouca cultura para uma 

política de baixo carbono. Um exemplo foi a tentativa de implementação do projeto 

denominado Ceará Carbono Zero pelo Conselho Estadual de Políticas de Meio 

Ambiente do Ceará - CONPAM. Esse projeto teria como objetivo identificar as 

emissões de Gases de Efeito Estufa nos municípios cearenses, desenvolvendo 

instrumentos de gestão que possibilitassem a neutralização/mitigação e/ou 

compensação de GEE, mas ele não foi aceito para sua consolidação (CONPAM, 

2014). 

 O projeto, no início, seria executado na Região Metropolitana de Fortaleza e 

na Região Metropolitana do Cariri. As demais regiões seriam contempladas em etapas 

posteriores. 

 Ressaltamos as principais etapas desse processo: a realização de cálculo de 

emissão de GEE; gerenciamento da emissão dos GEE, através do desenvolvimento 

de um software, que sistematizará os dados e cálculos gerados; realização de 

Seminários Regionais de Mobilização com o objetivo de divulgar a realização do 

projeto, a consultoria contratada e o cronograma de implementação; realização de 

oficinas de planejamento, diagnóstico e proposições de mudanças, para os setores 

identificados como geradores de GEE; edição e publicação de relatórios de 

sustentabilidade para cada um dos municípios envolvidos. O público-alvo desse 

evento seria formado por servidores públicos e comunidades pertencentes aos 

municípios do Programa (CONPAM, 2014). 

 Esse programa atualmente encontra-se arquivado por falta de contrapartida 

governamental, e outros diversos fatores, dentre eles, a falta de visão dos gestores 

como sendo um projeto relevante para o Estado do Ceará. Mas, existem outras 

iniciativas que partem de um movimento mundial e também nacional que acabam por 

refletir em nossa região, afinal de contas os impactos das mudanças climáticas são 

globais e requerem ações locais. 
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2.2.3.1 Fórum de Mudanças Climáticas 

  

A criação do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, em 2000, é um dos 

avanços importantes no Brasil, que propõe a instituição de fóruns estaduais, sob a 

perspectiva de realizar a discussão regional, bem como possibilitar a articulação 

permanente entre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, a Comissão 

Interministerial de Mudanças Climáticas, o Programa Nacional de Biodiversidade e a 

Comissão Nacional de Biodiversidade. O Fórum tem como objetivo discutir sobre 

mudanças climáticas, bem como preparar o Estado para as possíveis alterações no 

meio ambiente, provenientes das modificações do clima, apresentando políticas 

públicas para a solução de problemas. Conforme citado acima, foi estabelecido no 

Estado do Ceará o seu fórum, aproximadamente um ano antes do País lançar a 

Política Nacional (MCT, 2014). 

 Esse fórum é presidido e coordenado pelo Conselho de Políticas e Gestão do 

Meio Ambiente – CONPAM no Estado do Ceará. Algumas cidades cearenses já 

tomaram a iniciativa de criar seus próprios fóruns, tal como Fortaleza, que lançou o 

seu em novembro de 2014 e já apresentou os dois maiores emissores da sua cidade: 

transporte e resíduos sólidos. Aqui na RMC os principais municípios, tais como Crato, 

Juazeiro do Norte e Barbalha ainda não possuem tal fórum, apesar de possuírem um 

grande número de atividades potencialmente poluidoras, além da região está em 

constante crescimento urbano. Nesse cenário regional, faz-se necessário um 

planejamento e preparação frente a mudanças climáticas, sendo o fórum um local 

onde estão envolvidos todos os principais atores sociais da região, setor público, 

iniciativa privada, organização não governamental, dentre outros. 

 

2.2.3.2 Eficiência Energética para as Indústrias Cerâmicas do Baixo Jaguaribe 

  

Alguns projetos são desenvolvidos no Estado do Ceará e às vezes não se é 

percebido sua contribuição positiva com as possíveis mudanças climáticas globais. 

Temos o Programa Selo Município Verde e também o projeto Mata Branca que 

desenvolvem ações pontuais, favorecendo a política de baixa emissão de carbono, 

como projetos de arborização urbana e recuperação de áreas degradadas, mas sem 

fazer menção à temática clima. 
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 Este projeto com as cerâmicas do Baixo Jaguaribe é outro exemplo que vem 

sendo desenvolvido no sentido da promoção da Eficiência Energética para essas 

indústrias a partir de um convênio com o Ministério do Meio Ambiente e o CONPAM, 

que mostra um conjunto coordenado de esforços voltados para a utilização 

responsável, eficiente e ambientalmente correta, das matrizes energéticas, como 

combustível para a atividade produtiva de tijolos, telhas e demais insumos da 

construção civil. 

 Temos como foco principal as indústrias cerâmicas da região do Baixo 

Jaguaribe e esse projeto é considerado uma política pública estratégica para o setor. 

Assim, procura-se apresentar de modo concreto as possibilidades dos ganhos 

ambientais e econômicos adquiridos a partir desse plano de produção sustentável 

para as indústrias que compõem uma importante atividade produtiva para o Ceará, 

respeitando os conhecimentos historicamente acumulados e utilizando as 

experiências exitosas. 

 Destacamos suas principais etapas de execução, quais sejam: realização de 

diagnósticos da área de eficiência energética; produção da cartilha “Eficiência 

Energética: Boas práticas de Industrialização”; realização de consultorias técnicas 

individuais e de cursos de capacitação; elaboração de projeto executivo da unidade 

demonstrativa para produção sustentável – UDP e; realização do estudo de 

viabilidade socioeconômica e ambiental da UDP (CONPAM, 2014). 

 

2.2.3.3 Plano Estadual da Agricultura de Baixo Carbono 

 

De forma interinstitucional foi adotado um grupo gestor. Esse grupo envolve 

todos os principais atores sociais no Estado do Ceará que é responsável pela 

implementação do plano da agricultura de baixo carbono - Plano ABC, tendo como 

principal meta promover a diminuição das emissões de Gases do Efeito Estufa. Esse 

programa foi instituído pelo Governo Federal chamado de Programa ABC – Agricultura 

de Baixo Carbono, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA, que tem como meta a diminuição das emissões de carbono equivalente 

através do incentivo a processos tecnológicos que neutralizam ou minimizam o 

impacto dos Gases do Efeito Estufa no campo, com objetivos e resultados previstos 

até 2020.  
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 Para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono do Ceará 

(Plano ABC-CE), a implementação do Plano Estadual de Mitigação e Adaptação às 

Mudanças na Agricultura tem as seguintes atribuições, dentre outras: acompanhar, 

monitorar e avaliar a implementação do Plano ABC-CE; elaborar e implementar o 

Plano ABC-CE, em consonância com o Plano ABC Nacional; expor os municípios e 

ações prioritárias do Plano ABC-CE; expor as prioridades para a implementação das 

ações previstas no Plano ABC -CE; apresentar aos órgãos de fiscalização ambiental 

denúncias sobre devastação (queimadas ilegais, desmatamentos, etc.), cobrar e 

acompanhar as providências imediatas cabíveis. 

 O plano é coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário, por meio 

da Coordenadoria do Desenvolvimento da Agricultura Familiar, Sendo representado 

por um titular e um suplente e terá a composição de diversos órgãos da administração 

pública, tais como Superintendência Estadual de Meio Ambiente – SEMACE e 

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente do Ceará - CONPAM, dentre outros 

atores sociais envolvidos da sociedade civil. 

 Além de promover ações que permitam ao produtor realizar a regularização 

ambiental de sua propriedade, o Programa ABC visa incentivar investimentos 

necessários à incorporação de tecnologias de baixa emissão de carbono ao longo do 

processo produtivo. Dentre outras metas, o programa estimula a diminuição do 

desmatamento de florestas e incentiva a implantação e sistemas produtivos 

ambientalmente sustentáveis. 

 Essas ações do Programa ABC estão citadas no Plano Agrícola e Pecuário, 

para as quais foram previstas a aplicação de recursos na ordem de R$ 3,15 bilhões 

para a safra 2011/2012 e 3,4 bilhões para 2012/2013, em todo Brasil, a serem 

investidos em técnicas que garantem a eficiência no campo, com impacto positivo no 

sequestro de carbono (BRASIL, 2012a). 

 Os princípios e fundamentos estabelecidos na política governamental no que 

se refere ao Estado do Ceará, para o setor agropecuário, tem como prioridade a 

mudança de paradigmas de produção por modelos mais eficazes em termos do uso 

dos recursos naturais, conjugada ao estímulo à atividades e práticas agropecuárias 

de baixa emissão de carbono, à otimização das áreas já degradadas e à preservação 

das vegetações nativas. Destaca-se, dentre as várias ações, o incentivo ao plantio 

direto na palha. 



41 

 

 Essa técnica é considerada uma ferramenta da agricultura conservacionista, 

composto na semeadura diretamente na palhada da cultura anterior, ou seja, sem 

revolver as camadas do solo com arados e grades. Apenas na cova ou sulco de 

semeadura ocorre o revolvimento do solo. Além de plantas de cobertura com 

adequada produção de palhada é fundamental o uso de modelos de produção 

diversificadas com rotação, consorciação ou sucessão de culturas. 

 Vale ressaltar que o Sistema Plantio Direto requer uma série de processos 

tecnológicos, que vão além do ato de semear sem revolver o solo. Sendo fundamental 

para que esse sistema seja sustentável um bom manejo do solo associado às práticas 

conservacionistas de caráter mecânico, como cultivo em contorno e terraços, que 

visam não apenas ao controle da erosão, mas, principalmente, à conservação da 

água, reduzindo seu escorrimento superficial e favorecendo sua infiltração no solo e 

abastecimento dos lençóis freáticos. Sendo assim, o Sistema Plantio Direto 

proporciona impactos positivos em atributos químicos, físicos e biológicos do solo, 

contribuindo para a diminuição dos processos de degradação do solo, da atmosfera e 

da água. 

 No intuito de trazer benefícios e créditos para os agricultores que querem 

adotar técnicas agrícolas sustentáveis foi criado esse programa em 2010 pelo governo 

federal. Sendo a taxa de juros do programa a menor fixada para o crédito rural 

destinado à agricultura empresarial, de 5,5% ao ano.  

 O prazo de pagamento pode chegar a quinze anos. Dentre outros incentivos 

destacam-se: plantio direto na palha, integração lavoura-pecuária-floresta (LPF), 

fixação biológica de nitrogênio, recuperação de áreas degradadas, plantio de florestas 

e tratamento de resíduos animais (CONPAM, 2014). 

 
 

2.3 Sustentabilidade nas indústrias de Cerâmica Vermelha 

 
2.3.1 A Região Metropolitana do Cariri 

 

Para uma determinada região crescer não é suficiente que apenas o seu 

produto interno bruto - PIB seja elevado. Esse desenvolvimento baseado 

exclusivamente no aspecto econômico não garante a utilização dos recursos 

ambientais (natural, artificial, social, econômico e ecológico) que hoje desfrutamos na 

mesma disponibilidade para as próximas gerações. 
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Esse progresso só deve efetivamente acontecer quando envolvidas todas as 

dimensões da sustentabilidade. Vale ressaltar que essas dimensões devem estar 

associadas a determinadas práticas. Capra (1993) agregou bastante valor ao estudo 

dessas dimensões ao afirmar que uma dimensão é responsável por compartilhar um 

conjunto de princípios com todas as outras. Sachs (1993) propõe a eficiência 

econômica, justiça social e prudência ecológica; já o Soto (2002) enfatiza a dimensão 

ambiental, defendendo que só seria concretizado o desenvolvimento sustentável caso 

não houver a destruição dos recursos naturais; Veiga (2002) destaca a dimensão 

econômica e ambiental propondo o retorno econômico aos produtores e manutenção 

em longo prazo dos recursos naturais e; Chacon (2007) procura a integração 

sociocultural e político-institucional. 

 Dentro deste contexto, as mudanças climáticas é um exemplo de que, caso não 

nos desenvolvamos de forma sustentável, prejuízos ao nosso clima deverão modificar 

a vida da população negativamente, coadunando com as teorias apresentadas sobre 

essas consequências no semiárido. 

 De acordo com Ceará (2009) a região Metropolitana do Cariri, criada através 

da Lei Complementar estadual nº 78, de 26 de junho, de 2009, é composta pelos 

municípios de Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, 

Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Nessa região o crescimento está mais 

concentrado nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha que vem 

crescendo em todas as áreas nos últimos cinco anos, sobretudo, o município de 

Juazeiro do Norte, que quase chegou a triplicar seu PIB. Esse fenômeno na prática 

se traduz em mais meios de produção e consumo. Com isso é requerido matéria-prima 

do setor ceramista vermelho necessário na construção civil, no comércio e serviços, 

e nas indústrias. 

 O que define as atividades desenvolvidas nessa região é a dinâmica 

econômica, também caracterizada pela ocupação e uso do espaço urbano. Destacam-

se como principais atividades alguns ramos tradicionais da indústria de transformação, 

as atividades ligadas ao movimento de religiosos, especificamente as romarias 

católicas. Vale ressaltar também o setor de serviços públicos e privados, decorrentes 

de demandas derivadas tanto dessas atividades religiosas, como de outras atividades 

característicos de cidades em expansão, bem como do próprio incremento trazido com 

a urbanização recente. Ainda que Juazeiro do Norte tenha maior número de 

empresas, várias atividades estão distribuídas em todos os municípios, como 
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geradores de energia, lixões, indústria cerâmica, supressão de vegetação, dentre 

outras. 

 

2.3.2 Principais problemas ambientais no setor cerâmico 
  

A atividade ceramista destaca-se no Brasil, especificamente os de cerâmica 

vermelha. Sendo tomado como peça-chave na construção civil brasileira o setor 

cerâmico integra uma das áreas consideradas prioritárias pelo Governo Federal: a 

Tecnologia Industrial Básica. Tudo começou com a industrialização do setor cerâmico 

brasileiro no final do século XIX, sobretudo com a instalação da olaria dos Falchi, na 

vila Prudente em São Paulo, no ano de 1890, que contava com um motor de 40 

cavalos de potência, dois amassadores de argila e equipamento capaz de produzir 

telhas (BELLINGIERI, 2003). 

 Em concordância com a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica 

para Revestimento (ANFACER), em 2007, o Brasil destaca-se entre os principais 

produtores mundiais de cerâmica, atrás da China (com 3,5 bilhões de m2) e da 

Espanha (com 685 milhões de m2), sendo que com uma produção de 637 milhões de 

m2, ultrapassa as produções da Itália (563 milhões de m2) e Índia (360 milhões de m2). 

Tendo assim a Indústria Cerâmica um papel de relevância para a economia nacional. 

 Segundo Anicer (2007), no século XIX, surge o tijolo cerâmico eseu uso se 

dissemina rapidamente, devido as suas características de facilidade de execução da 

alvenaria, conforto térmico e acústico, facilidade na conformação de geometrias 

(variadas formas de boquilhas), boa resistência mecânica etc. Tendo como exigência 

sua evolução e diversificação (dimensões, número e formato dos furos, por exemplo) 

acompanham também as exigências do tipo de obra e da técnica construtiva 

empregada. 

 A indústria da construção civil, além da importância econômica, tem relevante 

papel social, tanto pela capacidade de redução do déficit habitacional brasileiro como 

por seu potencial de geração de emprego e renda. Silva (2007) dedicou-se ao estudo 

dos impactos ambientais da expansão da indústria cerâmica vermelha no Estado do 

Rio Grande do Norte, o que serve de norte para o desenvolvimento de trabalhos na 

mesma linha em outras regiões. 

 Mesmo abandonadas pela indústria ceramista, as jazidas de argila causam 

grandes efeitos negativos ao meio ambiente, no que diz respeito ao meio natural, visto 
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que são fortemente marcadas pela ação antrópica; além disso, constitui em prejuízos 

naturais, paisagísticos e econômicos, na medida em que ficam impróprias para o 

desenvolvimento de outras atividades, como a agricultura e a pecuária, uma vez que 

todo o potencial pedo/edafológico da área foi retirado. 

 Outro fator relevante é a existência da constante necessidade de obtenção de 

madeira para as indústrias ceramistas que acabam desmatando enormes áreas, às 

vezes, até munindo-se de práticas criminosas, como por exemplo, a extração de 

madeira em locais de proteção ambiental, ou a compra desta a terceiros, a preços 

baixos, sem certificação dos órgãos competentes. De acordo com Carvalho (apud 

MACEDO e GIESTA, 2011): 

 

As cerâmicas precisam usar algum tipo de combustível para queimar seus 
produtos. Este combustível pode ser de diferentes tipos, tais como a lenha, 
óleo diesel, carvão, gás natural, entre outros. Sendo a lenha abundante na 
região e bem mais barata que os outros combustíveis, ela é a predominante, 
agravando-se a questão ambiental, pois, tanto na retirada da lenha que 
provoca o desmatamento, como na queima das mesmas, emitindo uma 
grande quantidade de CO2. 

 

 Durante o processo de fabricação de cerâmicas, as recorrentes emissões 

gasosas podem causar sérios impactos ambientais, como o aumento significativo da 

poluição, seja em menor ou maior proporção. Isso depende da fonte energética 

utilizada para a queima da cerâmica. Algumas fábricas utilizam-se de práticas 

aconselháveis, usando como fonte de energia para os fornos, materiais que são 

menos impactantes ao meio ambiente, como por exemplo, a casca do coco do babaçu, 

que além de evitar o desmatamento é menos prejudicial ao meio natural. 

 

2.4 Neutralização de Emissões dos GEE 

 

2.4.1 Responsabilidade socioambiental 
 

De acordo com ISA (2008) uma empresa deve ter um comportamento ético 

em todos os campos, além de cumprir com todos os requisitos que a lei exige. Não só 

as empresas, mas é indicado que isso deveria ser uma atitude natural dos 

trabalhadores e também das comunidades. Mostra ainda que este assunto até 

recentemente não era de grande interesse das empresas. Afinal, em um contexto em 

que se considerava que a única responsabilidade das empresas era com seus 
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acionistas e trabalhadores, na forma de lucros e salários, um assunto como 

“Responsabilidade Socioambiental” não faria o menor sentido. 

 Por meio da neutralização de emissões é possível preparar e diminuir danos 

ambientais e aperfeiçoar processos, em busca de um melhor nível de 

sustentabilidade. No entanto é preciso a contabilização das emissões de GEE para 

poder comparar e orientar as ações de neutralização. O conceito de Neutralização de 

Carbono surgiu nos debates sobre aquecimento da temperatura global. A medida de 

ação voluntária é a neutralização que poderá ser adotada por empresas e indivíduos 

numa tendência pró-ativa em favor do meio ambiente. Sendo que, o abatimento do 

CO2, emitido por ações antrópicas, é feito a partir da contabilização de emissões de 

GEE, convertendo tais emissões de Gases do Efeito Estufa em CO2 equivalentes a 

fim de determinar as medidas compensatórias a serem tomadas por cada indivíduo 

ou empresa (BRANDÃO et. al., 2008). 

 A neutralização de carbono pode ser considerada como uma fonte de 

mitigação ambiental, em que empresas, instituições e cidadãos têm a possibilidade 

de compensar suas emissões de CO2 por meio do plantio de árvores que fixam 

carbono através do processo de fotossíntese durante seu crescimento e 

desenvolvimento. Assim, o CO2 lançado na atmosfera é retirado pelas florestas, ou 

seja, neutralizado (NETTO et. al., 2008).  

 O carbono alocado nas folhas finas e raízes finas é reciclado para a atmosfera 

muito rapidamente para ser considerada fonte efetiva de sequestro de carbono (DIAS-

FILHO, 2007). 

 Assim o desenvolvimento de projetos de remoção de carbono representa uma 

estratégia para enfrentar desafios socioambientais. Segundo Limiro (2012), a principal 

diferença entre compensação de carbono e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) é o fato que todo e qualquer projeto de MDL prende-se ao cumprimento de uma 

obrigação, preso a um arcabouço jurídico, e não de uma iniciativa voluntária. O 

sequestro de carbono seria considerado MDL se a ação estivesse provocando 

“adicionalidades”, sem que o acréscimo no estoque de carbono fixado não ocorreria. 

São considerados problemas ambientais as alterações climáticas com efeitos que se 

fazem sentir em escala global. Desse modo, uma tonelada de carbono lançada num 

local pode ser compensada através de uma tonelada sequestrada ou diminuída em 

outro local, fator esse associado a neutralização de emissão. 
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 Primeiramente, nesse processo são identificadas as fontes de emissão de 

Gases do Efeito Estufa de determinado estabelecimento ou indivíduo. Tais fontes 

referem-se à geração de resíduos, utilização de combustíveis em automóveis, 

consumo de energia elétrica, geração de efluentes líquidos, dentre outras. Ordena-se 

um inventário após a identificação das emissões de GEE, onde são quantificadas e 

expressas em dióxido de carbono equivalentes, com o objetivo de permitir o 

conhecimento do perfil do emissor. Posteriormente, são realizados os cálculos para a 

respectiva compensação, feita através de projetos que sequestram ou reduzem as 

emissões desses gases.  

 Além de propor a neutralização de carbono, através do plantio de árvores para 

anular as emissões de Gases do Efeito Estufa, os projetos de compensação de 

carbono estimulam a diminuição das emissões dos GEE, através de soluções 

tecnológicas e novas atitudes e posturas dos cidadãos envolvidos nos projetos. As 

propostas são desde as mais simples, como – economia de energia, reciclagem de 

lixo, transporte coletivo, substituição da gasolina pelo álcool – até as que dependem 

de soluções avançadas, ligadas a tecnologia – desenvolvimento de energias mais 

limpas, redução da dependência com combustíveis fósseis, entre outros. 

 Segundo o IPCC (2007), as atividades de mitigação relacionadas com as 

florestas podem ajudar a reduzir as emissões por fontes e aumentar as remoções de 

CO2 por sumidouros com custos baixos, além dos benefícios como geração de 

empregos, geração de renda, biodiversidade e conservação das bacias hidrográficas, 

oferta de energia e redução da pobreza. 

 O sequestro de carbono atmosférico ganhou destaque como um novo serviço 

ambiental (MELO; DURIGAN 2006), criando oportunidade de negócios que promovem 

o desenvolvimento sustentável. Hoje as empresas que desenvolvem a neutralização 

de carbono tornam-se mais eficientes em questões ambientais, por exemplo, no uso 

da água, controle de desperdício de energia elétrica, entre outras medidas. Desse 

modo, passam a ter grandes vantagens em relações a suas concorrentes, tanto em 

relação à diminuição de despesas quanto às questões ligadas à ética ambiental.  

 Para Neto (2007), a neutralização compensatória de carbono é uma proposta 

ligada à ética ambiental. Atualmente, projetos de compensações ambientais ainda 

tendem a serem deixados para segundo plano, pois ainda existe a visão que 

investimento em meio ambiente não traz benefícios econômicos. Na maioria das 

vezes, as empresas priorizam resolver outros problemas, mesmo que demandem 
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recursos financeiros, pois sempre são considerados de maior prioridade em 

detrimento dos projetos relacionados a sustentabilidade (LIMIRO, 2012). 

 Dia a dia fica mais claro que a política do CO2 não trata apenas das mudanças 

climáticas e sim de um novo modelo de políticas sociais e econômicas. A população 

sofrerá os impactos de uma política de baixo carbono, mais pelo efeito do que de fato 

pela percepção, isto porque o maior controle sobre as emissões de CO2 proporciona 

ajustes em outros aspectos indiretos, tais como, energia elétrica, redução na geração 

de resíduos sólidos, redução no consumo de água, entre outros. Assim, surgem 

empresas mais seguras e eco eficientes, além de abrir novas janelas de investimentos 

e gerar novos empregos e um novo impulso para uma economia global em 

recuperação (FUJIHARA, 2005). 

 

2.4.2 As metodologias mais aplicadas para o cálculo das Fontes de emissões 
  

Com base nessas metodologias, podem ser aplicadas duas abordagens 

distintas: top-down e bottom-up, que dependem basicamente do nível de agregação 

dos dados. Sem detalhamento de como essa energia é consumida, a metodologia top-

down leva em conta apenas as emissões deCO2, a partir dos dados de produção e 

consumo de energia. Já a metodologia botton-up, que permite quantificar e identificar 

as emissões de Gases do Efeito Estufa de forma desagregada, leva em conta o tipo 

de queima do combustível, a tecnologia empregada no processo, à a quilometragem 

percorrida e a frota total, dentre outras informações detalhadas nem sempre 

disponíveis (IPCC, 2006). 

 Para formar uma base de comparação entre as emissões dos gases de Efeito 

Estufa de cada país, o IPCC preparou o documento em 2006, o IPCC Guidelines for 

National Green House Gas Inventories de acordo com o Modelo de Convenção das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC- United Nations Framework 

Convention on Climate Change) que apresenta metodologias de cálculo e parâmetros 

a serem utilizados para estimar as emissões de Gases do Efeito Estufa nos seus 

inventários que devem ser reportados à UNFCCC. 

 O mesmo é dividido por setores de acordo com cada processo e recurso 

envolvido no cenário de emissão: energia; processos industriais; agricultura, floresta 

e outros usos da terra; resíduos e; emissões indiretas de nitrogênio oriundas de 

recursos não agrícolas (IPCC, 2006). A figura 3 mostra como ocorre o fluxo para 
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chegar a neutralização de emissões dos Gases do Efeito Estufa emitidos por uma 

determinada atividade. 

 

Figura 3 - Fluxograma da neutralização de emissões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 De forma a ajudar os cálculos de emissão, também podem ser utilizadas as 

metodologias dos projetos MDL submetidos e aprovados pelo Methodology Panel do 

Conselho Executivo da UNFCCC. 

 

2.4.3 Reduções certificadas de Emissões 
  

Os créditos de carbono, também chamados de redução certificada de 

emissões (RCE), são concedidos a empresas que promovem projetos que diminuam 

ou compensem as emissões de gás carbônico na atmosfera. A iniciativa segue os 

critérios da convenção quadro das nações unidas sobre mudança do clima (UNFCCC) 

e é regulamentada pelo MDL. No Brasil, a supervisão do processo de concessão é 

feita pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima. Os créditos são 

adquiridos por meio da implantação de projetos de MDL e começaram a ser 

negociados, no mercado mundial, em fevereiro de 2005, na bolsa mercantil e futuros, 

dentro do mercado de carbono, funcionando como ferramentas alternativas para 
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neutralização de emissão. A tabela 3 mostra os principais projetos para a obtenção 

desses créditos. 

 

Tabela 3 - Tipos de projetos e geração de crédito de carbono 

 PROJETOS  GERAÇÃO DE CRÉDITO DE 

CARBONO  

Reduções de emissões 

Aterro sanitário 
Suinocultura: captura 

de gases 

Tratamento industrial 

Eficiência energética 

É oriunda da queima de gases, substituição 

de energia por energia menos poluente, 

tratamento industrial etc.  
Gerado no momento da queima de gases ou 

no momento em que são reduzidas as 

emissões através da melhoria tecnológica.  

Emissões evitadas 

Energia eólica 
Energia solar 

Pequenas centrais 

hidroelétricas – PCH 
Biomassa – geração de 

Energia 

Vem da necessidade do aumento da energia 

através de energia limpa em substituição aos 

projetos que geram energia através de 
combustíveis fóssil.  

Gerado no momento da geração de energia 

em comparação as energias geradas através 
de projetos que emitem GEE.  

Resgate ou seqüestro de carbono 
Florestamento 

Reflorestamento 

Vem através dos cálculos demonstrados nas 

metodologias aplicadas no projeto.  
Gerado no momento do seqüestro de 

carbono que poderá ser apurado por período 

(semestral, bimestral,semanal, mensal).  

Fonte: Adaptado de FUJIHARA et al, 2005. 

 
 No Brasil o primeiro projeto a ganhar a aprovação internacional foi o Aterro de 

Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Esse empreendimento teve seu reconhecimento em 

escala global de forma oficial como um projeto de MDL do Protocolo de Quioto, em 

2004 (Soares, 2013). Existem duas modalidades de projetos de MDL considerados 

elegíveis perante as regras do Protocolo de Quioto: os projetos florestais e os não-

florestais. 

 

2.4.3.1 Projetos Florestais 

 

Referem-se aos projetos florestais as atividades que visam à retirada de CO2 

da atmosfera e estão relacionados ao uso da terra. As áreas elencadas, à luz do 

Protocolo de Quioto, para florestamento e reflorestamento devem comprovar que não 

apresentavam cobertura florestal até o ano de referência em 1989 (BERTUCCI, 2006). 

 É definido por um prazo máximo de 30(trinta) anos ou de 20(vinte) anos o tempo 

de duração de um projeto desta natureza, havendo a possibilidade para mais duas 

renovações por igual período, podendo atingir até 60(sessenta) anos, dependendo do 

tipo de floresta e dos ciclos de plantio e colheita (GAZZONI, 2006). Segundo Ceará 
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(2003) nos limites do Estado esse ciclo relativo a um período não inferior a dez anos 

dentro do conhecido Plano de Manejo Florestal Sustentável da Caatinga. 

 

2.4.3.2 Projetos Não-Florestais 
 

As atividades desses projetos têm como objetivo a redução da emissão de 

Gases do Efeito Estufa. Para esta modalidade, o Protocolo relaciona os setores e as 

categorias para potenciais projetos de MDL (MCT, 2013). Bertucci (2006) exemplifica 

os projetos de substituição de combustíveis, como fontes alternativas de eletricidade, 

aterros sanitários e cogeração por biomassa, por uso de fontes e combustíveis 

renováveis, a partir de resíduos industriais e animais além de projetos que visem ao 

aumento de eficiência energética de matrizes poluidoras. Esses projetos deverão ser 

validados, implementados, verificados e certificados para os RCEs. Tendo como 

condição para a manutenção dos RCEs o acompanhamento das emissões, realizado 

anualmente por uma entidade operacional designada e credenciada por um 

determinado comitê. 

As negociações das RCEs acontecem através de mecanismos centralizados 

com organizações de bolsas de mercadorias e de futuros, semelhante às negociações 

tradicionais para commodities agrícolas, de energia e financeiro. Atualmente, os 

créditos de carbono estão sendo comercializados pela EuropeanClimate Exchange e 

Chicago Climate Exchange. Segundo o MCT (2013), a comercialização foi de 

aproximadamente US$ 10 bilhões em créditos de carbono ao ano, entre 2008 e 2012, 

sendo o Brasil responsável por 10% dessas vendas. A tabela 4 mostra o quanto temos 

de projetos na região semiárida aprovados. 

 

Tabela 4 - Projetos de Crédito de Carbono aprovados no semiárido até 2011 

 MERCADO REGULADO MERCADO 
VOLUNTÁRIO 

LOCALIZAÇÃO PROJETOS  % PROJETOS  % 

Semiárido 4 2,05 4 4,17 

Demais Regiões 191 97,95 92 95,83 

Total 195 100 96 100 

Fonte: Adaptado de Telesforo (2013). 
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 Existem em todo o mundo 244 projetos aprovados segundo os critérios do 

Protocolo de Quioto. Desses projetos, 74 são brasileiros, 54 indianos e 14 chineses. 

Os 74 projetos brasileiros já aprovados acumulam um total de créditos de 130 milhões 

de toneladas de CO2, nos cálculos da Comissão Interministerial de Mudança Global 

do Clima (BERTUCCI, 2006).  

O Brasil não teve obrigação de redução das emissões, neste primeiro período 

de compromisso que compreende os anos de 2008 a 2012, mas teve potencial para 

implantação de projetos de MDL. No entanto, necessita de investimentos que poderão 

ser oriundos dos países desenvolvidos, signatários do Protocolo, e que possuem o 

compromisso oficial com a redução dos GEE. O mesmo cenário tende a continuar 

com o novo prazo, até o ano de 2020, para o alcance do objetivo do protocolo de 

Quioto. 

 

2.4.4 Reduções voluntárias de Emissões 

 O mercado voluntário de carbono é um processo sistemático, onde são 

negociadas entre os atores (ONGs, Governos, empresas, etc.) créditos de carbono 

em relação aos objetivos específicos. Simoni (2009) afirma que nesse mercado 

compradores voluntários e vendedores não possuem uma legislação vinculativa para 

suas ações. Nesse, as organizações ou indivíduos compram créditos de carbono para 

fins que não a realização dos objetivos ou finalidades específicas dos regulamentos, 

como os estabelecidos no Protocolo de Quioto (TAIYAB, 2006). Ele surgiu em paralelo 

ao mercado regulado de carbono e segue um padrãointernacional, também 

denominados de Standards. Estas normas ou padrões foram criados por diferentes 

atores sociais com a finalidade de validar a qualidade dos projetos de crédito de 

carbono no mercado voluntário (Simoni, 2009). São estabelecidas diretrizes para o 

desenvolvimento de projetos de acordo com os seus critérios, que por sua vez são 

conhecidos no mercado, assim viabilizam os projetos para ter a força e seus créditos 

tenham valor. 

 Dessa forma, garantir que alguns requisitos sejam cumpridos torna-

sefundamental para determinar a credibilidade e validade dos projetos, tais como: 

contabilidade, monitoramento, verificação, certificação e registro. Este contexto tem 

mudado nos últimos anos, tanto nas normas internacionais, bem como no Verified 
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Carbon Standard (VCS) que vem dando credibilidade ao mercado voluntário de 

carbono (VCS, 2011). 

 Deve-se notar que a preocupação dos investidores e compradores no mercado 

é conduzido por vários fatores, destacando-se a gestão de seus impactos sobre as 

mudanças climáticas, a imagem, a reputação, o interesse em inovações filantrópicas 

e relações públicas. Ressaltando que os investidores devem se preparar para 

regulamentos e planos para o futuro de revenda ou lucro com essas comercializações 

(IBRI, 2009). 

 Já os valores econômicos envolvidos com esses créditos variam muito, 

dependendo da qualidade e da localização do projeto, muitos compradores estão 

dispostos a pagar apenas pelo ecomarketing (TAIYAB, 2006; IBRI, 2009). A oferta e 

a procura/demanda desses empréstimos estão vinculados aos custos do projeto e a 

sua variação de preços relaciona-se com a preferência dos compradores e dos 

benefícios secundários. Isso porque eles não estão relacionados com metas de 

redução de emissões dos GEE (BUMPUS e LIVERMAN, 2008). 

 Segundo Taiyab (2006) os principais compradores destes créditos são 

empresas, organizações sem fins lucrativos, governo, conferências internacionais, 

eventos e até pessoas. 

 

2.4.4.1 Organizações 

 

 Os investimentos em créditos de carbono realizado por uma organização são 

para que ela seja completamente neutra em emissões de carbono equivalente, ou a 

ser utilizada para melhorar a sua imagem e pode ser ainda uma preocupação 

socioambiental. Outra motivação para as empresas de compra de compensações 

voluntáriasconstituina tendência futura para existir exigência regulamentada, como já 

é o caso no Rio de Janeiro, onde algumas empresas têm que apresentar um plano de 

mitigação para obtenção da licença ambiental. Assim, são necessário medidas de 

redução que incluem o consumo de energia, a eficiência energética em suas 

operações, o aumento dos métodos de produção e da compra de grandes 

quantidades de energia renovável, estabelecimento de políticas de consumo internas, 

utilização de veículos automotores, dentre outras. 

 Para as oganizações sem fins lucrativos seria uma maneira de gerenciar o risco 
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de sua reputação, trabalhando de forma ativa para incentivar seus funcionários para 

compensar voluntariamente suas emissões, fornecendo informações sobre a forma 

como os seus funcionários podem optar pelo ciclismo e transporte público, por 

exemplo. 

 No setor público vários governos mostrandoresponsabilidade ,atualmente, 

possuem planos de comprar créditos de carbono para o transporte aéreo no 

desenvolvimento de suas atividades. Como um critério importante no processo de 

decisão de compra para habitação, infraestrutura, reformas, dentre outros, e até 

mesmo podendo ser incluso em processos de licitações pelo fato do projeto está 

associado a benefícios de desenvolvimento sustentável. 

 

2.4.4.2 Indivíduos 

 

Até mesmo as pessoas estão tomando a responsabilidade socioambiental e 

estão comprando títulos para neutralizar as suas férias, carros, construção de casas, 

entre outros. Ainda é difícil quantificar o tamanho do mercado, mas a principal 

motivação da compensação deve ser o senso de responsabilidade pessoal. Taiyab 

(2006) mostra que as principais preocupações dos compradores para o 

desenvolvimento sustentável ainda é o preço e a disponibilidade. Portanto, podemos 

ver que a credibilidade do mercado voluntário representao principal desafio para os 

seus participantes. Os papéis voluntários desse mercado, conhecidos como VER, 

movimentaram no mundo, em 2009, cerca de 2,8 bilhões dólares (ABNT, 2011). 

 Nosso momento atual exige cada vez mais, além de está se tornandopopular 

para conferências e eventos, a neutralização de suas emissões, por meio de 

compensação através de plantio de árvores, bem como gestão eficiente para 

proporcionar a redução de lançamento dos GEE, seja pelas viagens internacionais, 

seja pelo consumo de energia durante a conferência ou o próprio evento em si, que 

demanda uso de recursos e produção de resíduos. 

 

2.4.4.3 Padrões Internacionais 

 

 Na ausência de um modelo regulatório no mercado voluntário de carbono, a 

ação de instituições internacionais torna-senecessária para a validação e certificação 

de projetos disponíveis para venda no mercado de emissões (Souza et al., 2011). As 
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normas internacionais, segundo Simoni (2009), nasceram a partir da demanda de um 

mercado forte e por causa da sua credibilidade. 

 O Padrão Verificado de Carbono foi desenvolvido com base em um padrão 

chamado Voluntary Carbon Standard (VCS), proporcionando um sistema de qualidade 

dos créditos de carbono muito semelhante aos usados nos critérios do MDL. O VCS 

tem como basetrês processos-chave que abrangem todo o ciclo de vida de créditos 

de carbono: avaliação de novas metodologias; aprovação acelerada para as entidades 

que pretendam oferecer projetos de auditoria e registro de emissões dos GEE 

(VOLUNTARY CARBON STANDARD, 2014). 

 A criação desse padrão foi feita por instituições que atuam no mercado de 

carbono como o Climate Group, Associação Internacional de Comércio de Emissões 

(AICE) e o Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável 

(WBCSD). 

 Segundo Telesforo (2013) um possível fracasso não limita as indústrias para 

apresentar projetos de redução de emissões de gases de Efeito Estufa no padrão 

VCS. A única restrição seria referente aos projetos de uso da terra por possuir carbono 

estocado, existindo a possibilidade de ser liberado na atmosfera. Os critérios 

considerados para a elaboração de um projeto VCS são: reduções de emissões reais; 

devem ser mensuráveis, ou seja, medido em relação a um programa usando práticas 

científicas confiáveis; devem ser adicionais, ou seja, a redução deve ir além do 

habitual e reduzir as emissões que ocorreriam na ausência do projeto; ser 

permanente, o que significa que vai garantir remoções dos GEE; os projetos de uso 

da Terra devem diminuir o risco do carbono armazenado ser liberado para a 

atmosfera; todos os programas devem ter estimativa conservadora para garantir o 

desempenho ambiental; todos os resultados dos planos devem ser validados e 

verificados por auditores independentes e reconhecidas; uma vez verificado suas 

emissões deve ser gerado um número de série dentro do programa VCS para evitar 

a duplicação da contabilidade. 

 Ainda de acordo com Telesforo (2013) os projetos brasileiros têm algumas 

características especiais que normalmente associam VCS ao Social Carbon Standard 

- SC. Utilizam a metodologia VCS para quantificar o Efeito Estufa e redução das 

emissões e SC paraanalisar os critérios de sustentabilidade. O SC é um padrão 

desenvolvido pelo Instituto Ecológica (IE) que dá certificação aos projetos de RVE e 
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sua contribuição para o desenvolvimento sustentável em todos os níveis 

(SOCIALCARBON, 2012). O Instituto Ecológica (EI), criador do SC, é uma 

organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), fundada em 2000, com 

sede em Palmas (TO), cuja missão é atuar para reduzir os efeitos das mudanças 

climáticas, através de estudo e científicos, conservação ambiental e desenvolvimento 

sustentável das comunidades (INSTITUTO ECOLOGICA, 2012). 

 O IE é reconhecido internacionalmente pela Metodologia SC que se tornou um 

modelo de certificação de créditos de carbono, e o SC Standard foi desenvolvido para 

melhorar os projetos de compensação de carbono e seus co-benefícios e aumentar a 

participação ativa das partes interessadas (INSTITUTO ECOLOGICA, 2012; 

SOCIALCARBON, 2012). 

 São usados um conjunto de ferramentas analíticas para avaliar em que medida 

as comunidades, os aspectos naturais e econômicos são afetados por esses projetos 

de redução de emissões, e assim ocorre um desenvolvimento de contribuições de 

emissão de medição sustentável através de um monitoramento contínuo 

(SOCIALCARBON, 2012). São utilizados seis aspectos da sustentabilidade do projeto 

medidos usando o SC individualmente, conhecido como o hexágono de SC: carbono, 

biodiversidade, social, financeiro, humano e natural. Normalmente, usa-se esse 

modelo em conjunto com o padrão de contabilidade de carbono, como o VCS 

(SOCIALCARBON, 2012). 

 Tendo em conta os critérios para a concepção desses projetos depende do uso 

de metodología SC (hexágono); deve haver um acompanhamento e melhoria contínua 

do seu desempenho; um dos relatórios de auditoria independente deve ser realizado 

pela SC com organismo de certificação; seus desenvolvedores de projetos devem 

escolher e aplicar uma contabilidade padrão para a certificação das reduções de 

emissões, tais como VCS, MDL ou Gold Standard (GS). A Fundação GS foi criada em 

2005 pelo Fundo Mundial da Natureza (WWF). Ela foi projetada para garantir que não 

só os créditos de carbono reais e verificáveis, mas ele fez contribuições mensuráveis 

para contribuir para o desenvolvimento sustentável global. O objetivo é adicionar a 

marca, o rótulo GS e a geração de novos créditos de carbono (IBRI, 2009). 

 Essa metodologia, publicada em 2006, trabalha exclusivamente com a 

eficiência energética e as energias renováveis, e pode ser adotada tanto no mercado 

voluntário como no regulado (IBRI, 2009). O ciclo desse processo de certificação inclui 

planejamento, design, comunicação, avaliação da elegibilidade do projeto inicial e 
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reparação de Project Design Document (PDD). O critério de sustentabilidade basea-

se numa Matriz de Desenvolvimento Sustentável da avaliação de impacto ambiental 

e de consulta com as partes interessadas, validando os arquivos GS, registrando o 

projeto e monitorando a certificação no GS com a emissão dos créditos (WORLD 

WILDLIFE FUND, 2012). 

 Para concepção do projeto são considerados: a manutenção de reduções 

permanentes; ser mensuráveis; ser concebido com o apoio do Golden Standard, ou 

seja, sem declaração prévia; concentrar nas emissões do CO2, CH4 e óxido nitroso; 

adotar uma medida metodológica conservadora; ser seguro do ponto de vista de evitar 

riscos ambientais, sociais ou econômicos; ter um plano de monitoramento da 

sustentabilidade; validado e verificado por um terceiro. Esta certificação GS, 

sobretudo com ganhos secundários, visa garantir, para credibilidade dos compradores 

do projeto, uma enorme contribuição para o desenvolvimento sustentável (TAIYAB, 

2006). 

 

2.4.4.4 Vantagens e desvantagens do mercado voluntário 

 

Segundo Telesforo (2013) o ciclo no mercado voluntário passar por diversas 

fases, incluindo: análise de viabilidade do projeto interpretado por participantes do 

projeto; desenvolvimento e concepção do projeto pelos participantes, com a 

participação de consultores; apresentação e validação do projeto dentro do padrão 

internacional; aprovação e registro; monitoramento ou vigilância permanente; 

certificação pelo padrão internacional; emissão das VER. 

 As regras desse mercado são estabelecidas voluntariamente pelos 

participantes e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores 

(IBRI, 2009), o seu ciclo é menos burocrático e caro, seguindo etapas mais flexíveis. 

Essa flexibilidade pode ser uma alternativa para a integração desses projetos nos 

países mais pobres,: tais como as regiões semi-áridas. Telesforo (2013) afirma que 

existem várias vantagens, mas também desvantagens da participação das empresas 

no mercado voluntário. As vantagens são inúmeras, das quais destacam-se: menores 

custos de transação; flexibilidade na certificação de créditos; aumento do valor dos 

títulos no mercado de ações; projectos com suas atividades não incorporada ao MDL, 

como a redução de emissões por desmatamento e degradação (REDD). Já como 

desvantagem temos um custo de credibilidade alto e para reduzir suas emissões com 
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qualidade, bem como os custos de marketing. 

 Um dos principais benefícios da participação nesse mercado são os custos de 

transação no mercado que são mais baixos do que o mercado regulamentado, com 

exceção de alguns altos padrões internacionais, tais como: VCS e GS, que são muito 

semelhantes às regras do MDL. Enfatizando que segundo Simoni (2009) as regras 

são previamente estabelecidas pelo próprio mercado, já no mercado regulamentado 

é organizado pelas entidades que possuem competências legislativas. 

 Entre as vantagens existentes em realizar a comercialização de crédito no 

mercado de açõesdestaca-sea flexibilidade em relação à certificação de créditos que 

não é obrigatório (SEIFFERT, 2009). Outro benefício desta busca pela redução das 

emissões de Gases do efeito de estufa de forma "voluntária" trata-se do aumento do 

valor de seus títulos nas bolsas, já que existe sua imagem associada a uma 

organização dedicada às questões ambientais. 

 Já em relação as desvantagens, a flexibilidade do mercado pode vir a ter um 

custo de credibilidade e qualidade de reduções fora dos padrões tradicionais de 

mercado. Enquanto alguns mercados voluntários aderem a padrões ainda maiores em 

termos de desenvolvimento sustentável do que a exigida pelo MDL, outros já usam 

padrões de projeto e verificação metodologias menos rigorosos (TAIYAB, 2006). Outro 

problema com o mercado voluntário é o percentual de renda gasta com custos 

administrativos e de marketing (TAIYAB, 2006). 

 

Gráfico 2 - Percentual de projetos no mercado voluntário de carbono no Brasil por atividade 

 

Fonte: Adaptado de Souza, Paiva e Andrade (2011). 
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 As cerâmicas hoje correspondem a 51% dos projetos, que normalmente estão 

ligados à troca de combustíveis, seguido pelo setor da pecuária com 28%, envolvendo 

o manejo e disposição de resíduos, e pela indústria de energia renovável com 14%, 

como apresentado no gráfico 2. Atualmente, cerca de 46% dos projetos estão 

relacionados com a mudança de combustível (fósseis por não fósseis, biomassa 

nativa por resíduos de biomassa ou de biomassa de florestas plantadas), 26% 

envolvem o manuseio e descarte de resíduos da pecuária, 11% referentes a outros 

processos industriais, enquanto que os projetos relacionados com a eficiência 

energética e reflorestamento representam apenas 8% do mercado voluntário de 

carbono no Brasil (SOUZA; PAIVA; ANDRADE, 2011). 

 Algumas atividades, tais como energia eólica e aterros sanitários, têm uma 

participação no mercado regulamentado e aparecem como atividades no mercado 

voluntário.  

 Quanto à capacidade de redução anual de emissões de Gases do Efeito Estufa 

no Brasil, as atividades que mais contribuem são: substituição de combustível, com 

45% das reduções; eficiência energética, com 17% mais energia renovável com 29%, 

que totalizam uma redução de 1.932.328 tCO2eq. (SOUZA; PAIVA; ANDRADE, 

2011). 

 No caso, a maioria dos projetos de cerâmica tem em sua atividade a troca da 

biomassa nativa por resíduos de biomassa ou aquela biomassa oriunda de florestas 

plantadas. Isso já promove uma contribuição para redução do desmatamento ilegal e 

predatório. 

 Segundo Bumpus e Liverman (2008), a maioria dos projetos do mercado 

voluntário é implementada por empresas locais ou por ONGs nos países em 

desenvolvimento com financiamento e apoio técnico, bem como revenda para 

empresas provenientes de países desenvolvidos. Vale lembrar que no mercado 

voluntário os custos de desenvolvimento de projeto são menores e que as regras 

estabelecidas nesse mercado são menos rígidas se comparadas ao mercado 

regulado. Isso pode explicar o motivo da predominância de projetos de pequena 

escala, diferentemente dos projetos do mercado regulado que em sua maioria (58%) 

são de larga escala (MCT, 2011). 
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 Como vantagem dos projetos de pequena escala temos os benefícios diretos 

às comunidades, apesar de algumas vezes apresentar dificuldades de comprovação 

da redução dos créditos de carbono. Em contraste, os grandes projetos de energia 

trazem menos benefícios às comunidades locais, porém os créditos de carbono são 

relativamente mais certos e fáceis de monitorar (TAYIAB, 2006). O gráfico 3 mostra a 

localização dos projetos desenvolvidos no Brasil. 

 
Gráfico 3 - Percentual de participação dos projetos do mercado voluntário de carbono por Estado

 

Fonte: Adaptado de Souza, Paiva e Andrade (2011) 

 

 Os Estados que possuem maior participação são: Minas Gerais (16%), São 

Paulo (14%), Mato Grosso (13%), Rio de Janeiro (12%), Goiás (9%) e Pernambuco 

(8%). Todos esses Estados correspondem em cerca de 70% dos projetos no mercado 

voluntário de carbono registrados no Brasil. 

 A região Sudeste como tem papel de destaque no cenário econômico e 

financeiro nacional, contribui para que os Estados de São Paulo e Minas Gerais 

liderem o ranking do mercado voluntário de carbono no Brasil, como também ocorre 

com o mercado regulado. 

 Percebe-se também uma participação um pouco menor dos estados da região 

Nordeste como: Pernambuco (8%), Bahia (4%), Ceará (3%) e Sergipe (1%) e de 

alguns outros Estados.  
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2.4.5 Sequestro de carbono no Bioma Caatinga 
 

Temos como um dos principais problemas ambientais desse século a 

desertificação. Como mostra dados das Convenção das Nações Unidas para o 

Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas – UNCCD, o processo 

de desertificação vem colocando fora da produção aproximadamente 60.000 Km² de 

terras férteis por ano. A desertificação já afeta 30% do território mundial e atinge 

anualmente cerca de 100.000 km² em todo o planeta. O total de áreas degradadas no 

mundo é de 61,3 milhões de quilômetros quadrados, cerca de dois terços das terras 

áridas destinadas à agricultura já estão degradadas (BRASIL, 2004). 

 Assim percebe-se nesse cenário a necessidade da proteção do solo, com isso 

a recuperação de áreas degradadas, como a preservação da vegetação nesses 

ambientes é de total extrema prioridade. Segundo Sampaio e Silva (2011) é também 

nesse bioma que ocorre outra possível possibilidade de obter benefícios ambientais, 

qual seja o sequestro de carbono. Segundo esses autores, a caatinga é capaz de 

sequestrar 35 (trinta e cinco) toneladas por hectare em 20 (vinte) anos. O que seria 

bastante interessante para implementação de projetos de neutralização de carbono, 

certificações ambientais, ou ainda a obtenção de créditos de carbono. 

 Entretanto, novos estudos revelam que o bioma caatinga pode ter uma melhor 

eficiência no sequestro de carbono que esses dados disponíveis atualmente (INSA, 

2011; MCTI, 2013). As florestas tropicais possuem alta capacidade de absorção de 

carbono, mas elas também emitem bastante. No caso do bioma Caatinga, não 

sequestra muito, mas também não emite. Nesse cenário está sendo feito um estudo 

pelo Instituto Nacional do Semiárido - INSA, que será concluído em 2015, no qual 

existe uma provável maior eficiência em relação ao sequestro de carbono no bioma 

caatinga. 

De acordo com o INSA (2011) o sequestro de carbono envolve diversos 

processos químicos e bioquímicos que ocorrem na dinâmica do carbono no sistema 

solo-planta-atmosfera, e segundo Shibu et. al. (2006, apud INSA, 2011, p.120), são 

em quatro principais etapas: 1) incorporação do carbono atmosférico na forma de 

dióxido de carbono (CO2), ao tecido vegetal das plantas (C orgânico), como produto 

da fotossíntese; 2) ciclo do carbono orgânico no solo considerando-se especialmente 

as transformações bioquímicas relacionadas com a atividade microbiana sobre os 

resíduos vegetais e a matéria orgânica do solo (MOS); 3) estabilização de partes do 
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carbono orgânico, oriundo das plantas, na forma de matéria orgânica do solo; 4) 

emissão de parte do carbono orgânico para a atmosfera, como produto da 

decomposição microbiana dos resíduos vegetais e da matéria orgânica do solo. 

Dentre eles, podemos observar na figura 4 o papel da vegetação na ciclagem 

do carbono. 

 

Figura 4 - Ciclo do Carbono 

 

Fonte: Adaptado de Helou (1999) apud BRAGA et. al. 2005 

 

Dentre as classes de solo presentes, segundo Salcedo e Sampaio (2008, apud 

INSA, 2011, p.121), os Vertissolos e Cambissolos apresentam os maiores valores de 

carbono orgânico total (COT), cerca de 12,0 g.kg-1 de solo, mas, em termos de área 

conjunta, esses solos ocupam somente 5% da região; já os Luvissolos e os 

NeossolosLitólicos têm uma abrangência maior (32% da área), com teores de COT 

entre 10,4 e 11,8 g.kg-1. Os Latossolos e Argissolos ocupam 36% da região e 

possuem teores de COT entre 9,7 e 8,9%. Outras duas classes de solo com baixos 

teores de COT, são os Planossolos (7,4 g.kg-1) e Neossolos Regolíticos (4,9 g.kg-1) 

e ocupam uma área conjunta de 8% do Semiárido brasileiro. Assim, um manejo que 

vise ao aumento do teor de carbono orgânico total do solo é um desafio para a quebra 

do paradigma de que o semiárido é extremamente frágil. Mas, vale ressaltar que nesse 

mesmo ambiente são prestados vários serviços ambientais. 

Neste contexto, também é importante medir o quanto de carbono está contido 

na vegetação, pois, considerando-se as ameaças das mudanças climáticas, o papel 

das árvores, como sumidouro de carbono, vem a ser um serviço ambiental bastante 
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relevante da flora. De acordo com Brown (1999, apud INSA, 2011, p.120) alternativas 

de manejo para a floresta da caatinga têm sido propostas no sentido de potencializar 

a fixação e o estoque de carbono por suas árvores. Algumas práticas também devem 

ser pensadas, tais como o aumento da cobertura arbórea em paisagens agrícolas e 

pastoris, que contribuem com o montante de carbono estocado na vegetação. 
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3 CAMINHOS DA PESQUISA 

 
3.1 Aspectos Gerais 

 

A pesquisa é do tipo quantitativa e qualitativa. De acordo com Boaventura 

(2004) é possível uma abordagem de natureza mista. Esse modelo constitui um maior 

nível de integração entre os enfoques quanti-quali, no qual ambos devem se combinar 

durante todo o processo da pesquisa (SAMPIERI, 2012). Foram validados e 

quantificados os dados, tanto no momento da coleta de informações, quanto no 

tratamento no momento da sua tabulação. Apesar que afirma Sampieri (2012) que 

esse enfoque baseia-se no método hipotético-dedutivo para gerar o conhecimento, 

entretanto ele não descarta a realidade subjetiva nem as experiências individuais. Já 

a qualitativa constitui-se o pesquisador como instrumento principal, é uma pesquisa 

mais descritiva, onde é examinado os dados de maneira mais indutiva, privilegiando 

o significado. Nesse contexto o pesquisador deve seguir uma perspectiva holística, 

concebendo os fenômenos como um todo, e não como partes isoladas (SAMPIERI, 

2012). 

O nosso tipo de estudo será por levantamento de dados, que se caracteriza 

como primário, no qual utilizaremos questionário (apêndice 1), entrevista e análise de 

conteúdo. Basicamente no âmbito geral o método utilizado será indutivo, porque a 

partir de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral 

ou universal. Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo 

conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam, bem 

como enfatiza Marconi e Lakatos (2006, p. 86). 

Segundo Boaventura (2004) esse tipo de pesquisa trata-se, do delineamento 

dentro da metodologia, como sendo exploratória, e relativamente descritiva, pois tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses e também correlacionar variáveis. Quanto aos 

procedimentos técnicos trata-se de um levantamento experimental. Nessa perspectiva 

quanti-quali segundo Sampieri (2012) trata-se de um modelo que se deve trabalhar 

em duas etapas, dentro da mesma pesquisa, devendo ser aplicado o primeiro enfoque 

quantitativo, e depois o enfoque qualitativo ou vice-versa, de forma quase que 

independente, e a cada etapa seguem-se as técnicas correspondentes a cada 

enfoque. 
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3.2 Dados e área de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na Região Metropolitana do Cariri, verificando os 

empreendimentos, especificamente, da indústria de cerâmica vermelha. Tomamos 

como base de suporte a esses dados as atividades que são licenciáveis pela 

Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará – SEMACE, afim de identificar 

quantas empresas do ramo existem na região. Foi feita uma coleta de dados obtidas 

a partir do ano de 2011 até 2014, na qual são desenvolvidos esses processos 

produtivos de ICV que são potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 

naturais. Vale ressaltar que foram feitas visitas nos municípios que executam 

licenciamento ambiental para identificar empreendimentos que possivelmente se 

licenciam pelo órgão ambiental municipal. Ainda fora desse nicho, Estado e 

Municípios, existem as empresas que podem ser ilegais. Assim, foi feito visitas in loco 

para tentar também identificá-las. 

Essa região, identificada no mapa 1, encontra-se a cerca de 550 km da capital 

do Ceará. Entretanto é estratégica por estar equidistante em relação à maioria das 

capitais nordestinas, tais como Recife, Natal, Maceió, Teresina, Aracajú, João Pessoa 

e Fortaleza. A médio e longo prazo essa região irá se desenvolver cada vez mais, 

sobretudo na construção civil, aumentando consequentemente o aumento da 

demanda para indústria de cerâmica vermelha. 

 

     Mapa 1 - Região Metropolitana do Cariri 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: IBGE/IPECE (2007) 
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 As atividades desenvolvidas nesses empreendimentos de ICV estão 

diretamente relacionados com as fontes de emissão apresentadas nos relatórios do 

IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, quais sejam: combustão 

de fontes estacionárias e emissões de CO2, CH4 e N2O; emissões por combustão 

móvel direta; emissões por tratamento de resíduos sólidos; emissões indiretas pela 

compra de energia elétrica (IPCC, 2007). Isso se traduz por ações desenvolvidas 

dentro das ICV, quais sejam: queima de GLP; queima de óleo diesel; geração de 

resíduos; queima de biomassa (queima de lenha, queima de resíduos vegetais, podas 

de árvores etc.); queima de gasolina; consumo de energia elétrica e; consumo de 

água. A figura 5 ilustra como foi, de forma resumida, os caminhos da pesquisa. 

 

Figura 5 - Fluxograma da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Após a identificação de todas as cerâmicas da Região, foram calculadas suas 

fontes de emissões e computadas a área de vegetação da caatinga necessária para 

neutralizá-las. Foram também indicadas as práticas necessárias para redução dessas 

emissões, facilitando a compreensão por parte do pesquisador, empreendedor ou 
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qualquer cidadão interessado para verificar o potencial de emissão de determinado 

empreendimento ou atividade, bem como, também para verificar a possibilidade de 

neutralizar suas emissões, ou ainda certificações, seja no mercado voluntário, seja no 

mercado regulado. 

 

3.3 Recursos Tecnológicos utilizados 

 

Para a identificação das tipologias de indústria cerâmica existentes foi utilizado 

uso do SIGA – Sistema de Gestão Ambiental da SEMACE, foi consultado o SEBRAE 

– Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no qual localizou-se todos os 

empreendimentos legalizados da Região Metropolitana do Cariri. Utilizou-se software 

específico nos municípios de Juazeiro do Norte e do Crato, que faz o controle 

gerencial do licenciamento Ambiental. Com isso identificamos as cerâmicas 

licenciadas ambientalmente. Para tabulação e concatenação dos dados utilizamos o 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), bem como o SISVAR para os cálculos 

necessários. 

 

3.4 Cálculo das fontes 

 

Existem diversas metodologias para o cálculo de emissões, entretanto, 

atualmente não existe nenhuma metodologia consensual. As mais utilizadas são as 

metodologias PAS2050, DEFRA e o Greenhouse Gas Protocol (GHG PROTOCOL, 

2014). 

Para a quantificação das emissões de Gases do Efeito Estufa das indústrias 

cerâmicas vermelhas, estamos seguindo os passos metodológicos expostos pelo 

GHG Protocol, por ser uma metodologia baseada em fórmulas bastante aceitas para 

cômputo e gerenciamento de emissões de Gases do Efeito Estufa. Essa metodologia 

GHG fornece normas e diretrizes que ajudam na quantificação das emissões dos 

GEE. Disponibiliza também ferramentas de cálculos para vários setores específicos e 

setores cruzados, onde é possível selecionar os fatores de emissão a utilizar (GHG 

PROTOCOL, 2014). 

Todas as informações foram coletadas através dos diversos setores das 

empresas, sobretudo, aquelas que possuem setor de gestão ambiental onde são 

registradas suas informações em algum tipo de banco de dados. Os dados são 
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referentes ao ano de 2011 e 2014, por serem atuais e permitirem a comparação para 

com os diversos usos, tecnologias utilizadas e política ambiental adotada. 

Como mencionado no item 2.4.2 existem duas perspectivas para somatório das 

emissões o Bottom Up e a Top Down. O Bottom up que foi a adotada na qual é somado 

todas as emissões atividades individualmente. 

Assim, foram identificadas as fontes de emissões de Gases do Efeito Estufa; 

selecionamos a metodologia de cálculo para as emissões de GEE de acordo com a 

fonte; colhemos os dados das atividades e selecionamos os fatores de emissão; 

aplicamos as fórmulas para os cálculos e; registramos os dados computados de 

emissões dos GEE. Em todos os casos utilizou-se a metodologia do Programa GHG 

Protocol Brasileiro, uma vez que o fator de emissão empregado é específico do Brasil. 

 

3.4.1 Queima de combustíveis em fontes móveis 
 

Baseado no IPCC (2007) para o cálculo de todas as emissões de CO2eq 

provenientes da queima de combustíveis, foram utilizadas as fórmulas a seguir. Para 

a gasolina, óleo diesel, e GLP foi empregada a metodologia do Programa GHG 

Protocol Brasileiro. Com essa fórmula é possível calcular o consumo do gás de 

cozinha, consumo a partir de uso de carros e motos. 

E = CFa x FEa (1) 

Sendo: 

E = emissões de CO2eq (ton)  

CF = dado de atividade relacionado à queima de um combustível fóssil (L, kg 

ou m³) 

FE = fator de emissão (kg GEE/L, km, kg ou m³) 

a = tipo de combustível 

 

3.4.2 Queima de combustíveis em fontes fixas 
 

As principais fontes associadas são o triturador do material argiloso, também 

conhecido como maromba e todos os tipos de fornos. 

Ef, GEE = FCf * EFf, GEE  (2) 

Sendo: 

Ef = emissões de CO2 e para o combustível tipo f 
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FCf = consumo de combustível do tipo de combustível f 

EFf = Emissão da Fonte Fixa para o combustível relacionado ao fator 

 

3.4.3 Consumo de Energia Elétrica 

 

Existe uma emissão indireta para essa fonte. A fórmula demonstra o cálculo 

das emissões de GEE provenientes do uso de energia elétrica (IPCC, 2006). 

E = EE x FE  (3) 

Sendo: 

E = emissões de CO2e (ton) 

EE = energia elétrica (MWh) 

FE = fator de emissão nacional (ton CO2/MWh) 

 

3.4.4 Emissões pela geração de Resíduos Sólidos 

 

Para desenvolver os cálculos de emissão desse tipo de fonte foi adotada a 

metodologia do IPCC–Guidelines for National GHG Inventories(IPCC, 2006). Nesta 

metodologia, o principal parâmetro avaliado é o carbono orgânico degradado (COD), 

contido em cada material. Portanto, resíduos destinados à incineração, ou mesmo 

entulhos e outros similares possuem baixíssima ou mesmo inexistente porcentagens 

de COD e, consequentemente baixa ou nula emissão de GEE. 

 

Lo=COD*f*16/12  (4) 

E CH4 = (Lo * (1-ox)*m)  (5) 

 

Sendo: 

E CH4 = emissões de metano (ton)  

Lo = potencial de geração de metano (ton)  

COD = carbono orgânico degradado (ton C/ton resíduo)  

f = fator de concentração de metano no biogás gerado  

m = massa de resíduo (ton) 

ox = fator de oxidação 
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Alguns autores, como Dias (2002), afirmam que uma produção de 1 quilo de 

lixo orgânico implicaria numa emissão de 0,33 quilo de CO2eq. Outro ponto importante 

a considerar são os resíduos sólidos perigosos assim, considerados pela ABNT 

(2004), aqueles que entrarem em contato com óleos e graxas, os demais, como 

lâmpadas e baterias, voltam ao ciclo produtivo para o fabricante. Esses resíduos por 

terem seus quantitativos baixos e tendo como base os óleos lubrificantes, que 

contamina alguns outros resíduos, tais como as estopas, que é extremamente 

pequeno no contexto das cerâmicas, utilizaremos a recomendação de Dias (2002) 

para a classificação geral acima descrita. 

 

3.4.5 Emissões de GEE provenientes de biomassa 
 

Segundo Mano (2005) biomassa é o termo genérico que se refere ao conjunto 

de recursos biologicamente renováveis, originados de material vegetal. Podendo está 

na forma de lenha, de bagaço da cana-de-açúcar, capim elefante, bamboo, casca de 

arroz, casca de coco, resíduos da indústria madeireira, papel, celulose, além dos óleos 

vegetais oriundos das plantas oleaginosas. O Brasil dispõe de uma grande 

diversidade de espécies vegetais oleaginosas das quais se pode extrair esses óleos 

para fins energéticos.  

São consideradas como nulas em emissões de Gases do Efeito Estufa, pois 

durante o processo de fotossíntese das plantas o dióxido de carbono (CO2) liberado 

durante o processo de queima para geração de energia é novamente absorvido. 

Graças a este processo, o balanço total de emissões é dito como sendo neutro. 

O GHG Protocol (2014) e o IPCC (2006) recomendam que as emissões da 

queima da biomassa sejam relatadas e que a emissão seja considerada neutra. Para 

os combustíveis fósseis com adição de biocombustíveis adotaram-se os valores 

indicados e compilados nas fórmulas da metodologia do Programa Brasileiro do GHG 

Protocol. Mas, as emissões de GEE provenientes de biomassa são de valor nulo, pelo 

fato de ser cíclico com o replantio. 

 
3.4.6 Consumo de água 

 

Para a água consumida no empreendimento devem-se levar em consideração 

alguns fatores. O primeiro fator é que, caso a água seja de poço ou açude, não será 
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necessário existir esse cômputo, pois o mesmo entrará no cômputo da energia 

elétrica. 

 

3.5 Análise de Conteúdo do potencial de neutralização 
 

Como se trata de um tema desafiador e ao mesmo tempo complexo é 

necessário o conhecimento dos tomadores de decisão sobre o que envolve a 

neutralização de emissão dos GEE. É preciso saber os diversos caminhos para prática 

efetiva de contribuição a redução das emissões dos GEE. Assim, buscamos entender 

até que ponto isso ocorre através de pesquisa diretamente com os principais atores 

sociais envolvidos, auxiliares e gestores envolvidos no processo decisório. 

Nesse cenário foi feita uma análise da pesquisa diretamente com esse público 

do setor privado. Esses atores estão diretamente ligados a adoção de políticas 

ambientais nesses empreendimentos ou atividades. O questionário é do tipo 

semiestruturado, sendo abordados os seguintes enfoques, descritos no apêndice 1, a 

saber: neutralização de emissão dos Gases do Efeito Estufa; papel desempenhado 

pela cerâmica; protocolo de Quioto, MDL – Mecanismo de desenvolvimento limpo; 

Política Nacional de Mudanças Climáticas; Desenvolvimento Regional Sustentável e 

Práticas Sustentáveis. 

Acreditamos que com esse tipo de abordagem evitamos as informações 

implícitas, que faz com que a pesquisa perca sua credibilidade e confiabilidade. Trata-

se de uma mudança de paradigma trabalhar nessa nova perspectiva. Segundo Morin 

(2008) o conhecimento é complexo, e com isso para uma análise de conteúdo, 

trabalhar com questionários objetivos, de forma cartesiana, induziria as respostas 

baseadas em estados emocionais, tirando as outras possibilidades que se aproximam 

mais da realidade, que deve ser holística. 

Na realidade é necessário ir além do holismo, ou seja entrar num “circuito 

relacional”, fazendo um ajuste à visão holística atual em algumas situações, como, 

por exemplo, valorizar o todo em detrimento das partes. Ela reduz as propriedades 

das partes às propriedades do todo, também concebido isoladamente. Reducionista 

ou holística, a explicação, num ou no outro caso, procura simplificar o problema da 

unidade que é complexa (MORIN, 2008). 

Entende-se que não deve haver aniquilamento do todo pelas partes nem das 

partes pelo todo. Assim no contexto dessa pesquisa orientamos para verificar a 
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percepção do problema no qual foi elaborado um questionário preliminar para nortear 

a relevância de ouvir quem pode modificar o cenário no qual nos encontramos. 

 

3.6 Ações Mitigadoras 

  

A partir das visitas in loco, da pesquisa qualitativa com questionário 

semiestruturado foram verificadas as práticas que estão sendo efetuadas atualmente, 

e com isso foram apontadas sugestões para implementação de políticas internas de 

baixo carbono. 

Assim, foi desenvolvido uma tabela com práticas que vão de encontro a cultura 

de baixo carbono no sentido de apontar algumas sugestões de substituição das 

tecnologias utilizadas ou ações realizadas no contexto do setor cerâmico vermelho. 

Após essa identificação de todas as fontes significativas das atividades 

ceramista, é possível deduzir de uma forma mais objetiva por parte do pesquisador, 

empreendedor ou qualquer cidadão interessado, a possibilidade de mensurar o 

quanto é possível reduzir ou sequestrar desse carbono emitido. Foram verificados 

nesse momento também alguns documentos como o Relatório Ambiental de 

Monitoramento Anual– RAMA e o Documento de origem Florestal - DOF no sentido 

de validar algumas informações fornecidas pelos gestores e suas práticas adotadas 

no empreendimento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 Visão Geral 

 

As indústrias cerâmicas estão concentradas no município do Crato, pelas suas 

características geomorfológicas, bem como sua localização frente às demandas da 

região. O gráfico 4 mostra como estão distribuídas essas atividades na RMC. 

 

Gráfico 4 - Localização das cerâmicas por município até 2014. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Todos esses empreendimentos são licenciados ambientalmente pelo órgão 

ambiental do Estado do Ceará – SEMACE. A maior parte dessas cerâmicas estão 

localizadas na cidade do Crato, possuindo 57,14%. As empresas que existem, mas 

que estão em situação de ilegalidade, como mostrado no gráfico 5, atualmente não 

estão em funcionamento.  

Os municípios Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha já têm suas secretarias 

próprias de meio ambiente e estão executando o licenciamento ambiental, entretanto 

pelo fato de ser uma atividade de natureza mais criteriosa, eles não fazem o 

procedimento para as cerâmicas. 

 Apesar que na maioria dos Estados brasileiros ainda não é exigido por lei a 

redução de emissões dos Gases do Efeito Estufa, mas pelo fato da obtenção da 

licença ambiental serem atendidas algumas exigências, tais como o uso legal de lenha 

a partir de um plano de manejo florestal sustentável, tem-se uma redução das 

emissões nesse aspecto da atividade. 
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Gráfico 5- Situação das empresas até 2014. 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Vale ressaltar que a maior parte delas estão em operação, com 74,07%, outra 

parte, com 22.22%, ainda estão para conseguir o devido licenciamento ambiental 

definitivo para o seu funcionamento, que são as em processo de instalação e as em 

planejamento ou licenciamento prévio. Existem outros tipos de impactos ambientais 

que são evitados no licenciamento ambiental, como destinação adequada de resíduos 

sólidos, rerrefino de óleos lubrificantes – OLUC, dentre outros. 

 Entretanto, de forma bastante inovadora, o Estado do Rio de janeiro já possui 

lei específica exigindo que atividades só poderão receber suas respectivas licenças 

caso tenham projetos de neutralização dessas emissões. De acordo a Lei nº 5690 de 

14 de Abril de 2010, que institui a Política do Rio de Janeiro sobre Mudanças Global 

do Clima, artigo 7°, inciso 10, parágrafo 1° condiciona a liberação de Licenças 

Ambientais de empreendimentos à apresentação de Plano de Mitigação de Gases do 

Efeito Estufa. Uma dessas tipologias de empreendimentos são as Cerâmicas. 

 
“X- O licenciamento ambiental. 
§ 1º- O licenciamento ambiental de empreendimentos com 
significativa emissão de gases de Efeito Estufa, assim definida 
em regulamento, observará o seguinte: 
I- a emissão ou a renovação de licenças de instalação ou de 
operação serão condicionadas à apresentação: 
a) de inventário de emissão de gases de Efeito Estufa do 
empreendimento, com base em metodologia a ser detalhada 
em regulamentação específica e de; 
b) plano de mitigação de emissões e medidas de 
compensação, devendo, para tanto, os órgãos competentes 
estabelecerem os respectivos padrões; 
II - a emissão de licenças para a instalação, após a entrada em 
vigor da presente Lei, de empreendimentos de que trata este 
parágrafo, poderá ser condicionada à assunção da obrigação 
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de neutralizar total ou parcialmente as respectivas emissões 
de gases de Efeito Estufa. 
§ 2º- O Poder Executivo promoverá a necessária articulação 
com os órgãos de controle ambiental municipais para aplicação 
do critério previsto no inciso VI nas licenças de sua 
competência.” 

 

4.2 Tomada de Decisão 

  

A neutralização de emissão analisado isoladamente, ou visto de forma linear, 

não representa o potencial de benefícios para a sustentabilidade. Nesse sentido o 

papel dos gestores e/ou auxiliares na tomada de decisão é fundamental para que a 

proteção ambiental venha fazer parte dos interesses da organização. Mas, isso não 

ocorre simplesmente com a “boa intenção”, é necessário ter ciência das problemáticas 

para que se possa dar soluções. Nesse sentido a formação das pessoas é um fator 

que pode direcionar para uma determinada postura. O gráfico 6 mostra o perfil dos 

ceramistas da Região.  

 

    Gráfico 6- Formação dos tomadores de decisão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Nesse gráfico podemos observar que a maior parte possui formação superior, 

55% (cinquenta e cinco por cento), superior e especialização, que poderia apontar 

para um bom conhecimento das causas relacionadas ao aquecimento Global e ao 

agravamento do Efeito Estufa, entre outras questões como desertificação da caatinga. 

O que levaria a uma visão de desenvolvimento sustentável mais completa e justa. 

 Apesar que a formação mais relevante para a formação da pessoa seja a 

Educação não formal, o Ensino Formal também pode contribuir e dar acesso a outro 
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nível de informação. Entretanto quanto à questão de valores o seu poder é limitado. 

Segundo Layragues (1993) o conhecimento de um problema ambiental é condição 

necessária, mas não suficiente para a mudança de valores que leve ao surgimento de 

atitudes positivas que levem ao surgimento de uma consciência ecológica. 

 Entretanto o conhecimento da problemática do clima é necessário para que os 

tomadores de decisão possam se posicionar frente aos desafios da neutralização 

dessas emissões. No gráfico 7, podemos observar o conhecimento sobre a temática 

no que tange a Política Nacional de Mudanças Climáticas. 

 

 Gráfico 7- Conhecimento da Política Nacional de Mudanças Climáticas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 No gráfico 7, podemos verificar o conhecimento dos tomadores de decisão 

frente às possíveis ações quanto às mudanças climáticas. O desconhecimento por 

parte de95% de gestores de empreendimentos dessa política é algo preocupante. 

Quando perguntei a um determinado administrador se conhecia a PNMC a resposta 

foi simples e direta: "Para neutralizar não tem como, pois tem que queimar a lenha." 

Nesse sentido é necessário disseminar mais informações sobre as causas e efeitos 

das mudanças climáticas, sobretudo na região semiárida. 

Atualmente temos a Rede CLIMA, instituído pelo ministério da Ciência e 

Tecnologia, em 2007, que tem como objetivo disseminar informações sobre mudanças 

climáticas. Esse programa, como outros projetos, tem tido uma atuação em âmbito 

nacional, porém ainda de forma insipiente, sobretudo relacionado aos impactos do 

agravamento do Efeito Estufa sobre o nosso bioma caatinga. No gráfico 8, verificamos 

o conhecimento dos tomadores de decisão sobre as possíveis ações que 

promoveriam sequestro de carbono e redução de emissões. 
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 Segundo o IPCC (2007) as atividades de florestamento, reflorestamento e 

conservação florestal são as principais formas de mitigação do Aquecimento Global. 

Assim o plano de manejo florestal sustentável é uma forma eficaz de contribuir para a 

redução de emissões das atividades ceramistas. Vale ressaltar ainda os benefícios 

adicionais para essas atividades florestais, como geração de emprego, geração de 

renda, aumento da biodiversidade, conservação de bacias hidrográficas, oferta de 

energia renovável e redução da pobreza. 

 

Gráfico 8 - Ações que promoveriam a neutralização de emissões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Percebemos nesse gráfico que 33,33% afirmam que desconhecem e 27,78% 

não possuem nenhuma ação, projeto ou programa que possa reduzir suas emissões. 

Uma resposta bastante recorrente quando perguntado como se faz para neutralizar 

as emissões: "Para neutralizar não tem como, pois tem que queimar a lenha.". 

Tivemos ainda uma boa quantidade de respostas positivas em relação ao uso 

do forno, 11,11%, pois esse está ligado a produção e economia da empresa. Toda 

essa falta de conhecimento coaduna com os gráficos 9 e 10 que mostram na visão 

dos tomadores de decisão a quantidade as emissões dos Gases do Efeito Estufa 

5,56%

33,33%

27,78%

11,11%

16,67%

5,56%

0 1 2 3 4 5 6 7

Plano de Manejo

Desconhece

Não possui

Forno Eficiente

Recuperação de Áreas Degradadas

Implantação de Sistema de Gestão
Ambiental

Não possui ações 



77 

 

dentro da sua organização e sobre a política mais conhecida mundialmente em 

relação a mudanças climáticas, respectivamente. 

 

       Gráfico 9 - Conhecimento que as cerâmicas emitem GEE 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

           Gráfico 10 - Conhecimento sobre o Protocolo de Quioto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As políticas ambientais vêm sendo implementadas, mas não têm ainda a 

visibilidade necessária. Mesmo sendo instituído desde 1997, 42,86% ainda não 

conhecem o protocolo de Quioto, e outros 28,57% tem apenas uma visão superficial 

desse importante pacto na mitigação do agravamento do Efeito Estufa. 

 A partir de medidas tomadas para alcançar a sustentabilidade, temos inúmeros 

fatores positivos que estão associados no alcance dessa meta. Apesar que esse é o 
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objetivo final, mas nesse caminho traçado existe um longo percurso que produz 

necessariamente vários benefícios a sociedade, já destacados nesse trabalho. 

 O gráfico 11 contém todas as subdivisões da sustentabilidade, ou seja, as 

dimensões que são necessárias para se promover o desenvolvimento sustentável de 

forma efetiva. Assim a perspectiva para a neutralização de emissão dos Gases do 

Efeito Estufa seria de fundamental importância para a contribuição ao 

Desenvolvimento Regional Sustentável da Região. Em outras palavras podemos 

observar que alguns atores sociais envolvidos, tais como “Seu” Tales, do sítio 

Palmerinha dos Britos do Crato, no qual encontra-se em processo de instalação de 

uma pequena cerâmica, consegue abstrair em outras palavras o sentido que tanto 

discutimos, afirmando: ”Não existe sociedade sem meio ambiente.”. 

 

Gráfico 11- Benefícios que a neutralização de emissão dos Gases do Efeito Estufa traria na visão dos 

tomadores de decisão. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Vale apontar, a partir do gráfico11, que na visão dos entrevistados os benefícios 

estão diretamente relacionados com a questão ecológica, 64%, em detrimento de 

outras questões, como a social, 4,00%, bem como a econômica, 20%. A associação 

ao fator econômico se deve ao fato da neutralização proporcionar ganhos de 

certificações relacionadas a redução de emissões. 

 A busca por tecnologias alternativas a “grosso modo” ou no primeiro olhar de 

forma superficial, sem a devida análise aprofundada, pode incorrer em erro nos 

posicionamentos. A neutralização de emissão que está associada à implementação 

de políticas de baixo carbono promove diversas ações que direcionam para a 

sustentabilidade. 
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 Para promover o investimento em projetos que possam resultar em 

neutralização de emissão, é necessário conhecimento de causa, além de pessoal 

capacitado. Nesse contexto é fundamental que se conheçam os caminhos básicos 

para alcançar tal objetivo. 

 Os empreendimentos devem levar em consideração não apenas os custos das 

ações sustentáveis, mas os benefícios decorrentes. Percebe-se que a longo prazo, a 

empresa, além de outros ganhos, também estabelecerá uma imagem positiva. Por 

outro lado, para alcançar esse bom desempenho ambiental, não é apenas a questão 

ecológica, vai desde o tratamento com os funcionários, a vizinhança, ou seja, a 

questão humana é levada em consideração, pois está inter-relacionada. Assim, 

projetos em ICV que trabalhe na base informal, ou que se aproxime de mão de obra 

super-explorada, ou trabalho infantil, não se enquadram com as práticas sustentáveis. 

Assim, no processo de obtenção de crédito de carbono basta que apenas um ator 

social envolvido esteja em situação irregular em questões trabalhistas para que a 

empresa não obtenha ou continue no processo da obtenção do crédito. 

 Em toda a Região Metropolitana do Cariri apenas um projeto de Crédito de 

Carbono foi desenvolvido com sucesso. Vale ressaltar que alguns empreendimentos 

pertencentes ao polo cerâmico da região já pleitearam a obtenção do crédito de 

carbono, entretanto a maioria não promoveu as mudanças das práticas anteriormente 

utilizadas. 

É necessário criar políticas públicas regionais e locais no sentido de promover 

a neutralização de emissões dos Gases do Efeito Estufa, e que essas políticas 

contenham e agreguem valor a todas as dimensões da sustentabilidade. 

 

4.3 Processo produtivo e seu funcionamento 

  

O processo produtivo da indústria de cerâmica vermelha é composto, 

especificamente, por três etapas, quais sejam: preparação, conformação e queima. A 

preparação trata-se da extração da argila, que é a matéria prima principal; essa etapa 

é feita por meio de mistura e de homogeneização, podendo ser manual ou através de 

máquinas. A conformação é a moldagem, seja de tijolos, telhas, blocos, entre outros. 

Após a modelagem, essas peças vão para secagem, que pode ser natural ou artificial 
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e, entram na última etapa, que é a queima. Na figura 6, temos a apresentação do 

funcionamento básico nas ICV. 

 

Figura 6 - Fluxograma do processo produtivo da Indústria de Cerâmica Vermelha 

 

Fonte: Adaptado do Guia Técnico Ambiental da Indústria de Cerâmica Vermelha, 2013. 

 

Alguns pontos podemos destacar da figura 6, como a utilização de resíduos 

sólidos que podem ser reintroduzidos no processo. Uma massa bem preparada 

também ajuda na redução do consumo de energia, bem como reduz a percas no 

produto final. Vários outros detalhes podem fazer a diferença do resultado final de 

consumo, e consequentemente, na redução de emissões de carbono equivalente. 
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Todas essas ações são necessárias para produzir um determinado número de 

peças para atender a demanda da região. No gráfico 12, temos a produção média das 

cerâmicas do cariri. 

 

Gráfico 12 - Produção de peças mensal em milheiros nas ICV da RMC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Com esse número produzido, em cada cerâmica, foi possível verificar a 

conformidade das informações obtidas, em relação aos dados de consumo de matéria 

prima. Por exemplo, se uma empresa possui um consumo alto, com produção baixa, 

existe inconsistência. Assim, foi feito correção nos dados coletados e eliminado esses 

erros. Em geral as empresas possuem produtividade que variam durante o ano, 

dependendo do clima, inverno e verão, mas em média são produzidos esses valores 

durante o mês. As produções variaram de 200 até 2.726,67 (dois mil setecentos e 

vinte seis virgula sessenta e sete) milheiros. Ao mesmo tempo percebe-se que quanto 

maior a produção, maior a emissão de Gases do Efeito Estufa.  

Entretanto, com a melhoria das tecnologias utilizadas é possível minimizar 

essas emissões, principalmente no processo de queima. Apenas os fornos que 

possuem exaustor necessitam de energia elétrica, pois nessa situação ele mantém o 

fogo acesso, caso falte energia em algum tempo o fogo se apagará, além da fumaça 

aumentar nas dependências do empreendimento. Nos fornos semi-contínuos como 

apresentado na foto 1, a economia de energia aproxima-se do ideal, pois é 

aproveitado parte do calor produzido, entretanto ao ter um forno contínuo a perca 

desse calor é ainda menor, sendo muito pequena e não tem a perca ao iniciar o 

processo de queima. 
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       Foto 1 - Parte interna de forno tipo Hoffmann, semi contínuo. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Toda tecnologia deve buscar o seu uso mais adequado para as práticas que 

promovam uma baixa emissão de carbono. Esse forno, representado na figura 1, pelo 

fato de possuir paradas temporárias, perde seu ganho em economia de combustível. 

No caso, a lenha, que é obtida da vegetação da região. Ao utilizar o forno 

continuamente, evita-se desperdício de energia, consequentemente aumento da 

produção, e redução de fonte de energia, reduzindo assim as emissões de Gases do 

Efeito Estufa. Outro fator que melhora a tecnologia é a instalação de controle das 

emissões, bem como da chaminé. Na foto 2 verificamos a ausência desses acessórios 

tecnológicos. 

 

Foto 2 - Forno tipo Hoffmann, sem chaminé e sistema de controle de emissões. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Alguns aspectos técnicos são importantes para o bom desempenho da 

atividade, essa fonte de emissão mostrada na foto 2 deve ter algumas características, 

por exemplo, a chaminé e o sistema de controle de emissão atmosférica. A fumaça 

que é oriunda dessa queima sai de forma dispersa, até mesmo impossibilitando 

realizar análises de emissões atmosféricas.  

 Analisando os fornos em geral, verificamos que a melhor forma de aproveitar a 

energia gerada pela queima, seria não desperdiçar o calor dentro dos 

compartimentos. Na foto 3, verificamos a transferência de calor de um espaço para 

outro dentro do forno. 

 

   Foto 3- Transferência de calor pelos compartimentos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Outro aspecto importante verificado in loco, mas sem estudo científico ainda 

comprovado, é que a altura máxima ideal para o forno Hoffmann é de 2,2 metros, que 

seria um homem em pé. Com essa condição seria evitado desabamento, o que 

poderia acarretar acidentes de trabalho, bem como otimização no processo de queima 

e qualidade no produto final. 

 Em nossa região são utilizados três tipos de fornos, a saber: o Hoffmann, o 

CEDAN e o Abóbada. Dentre eles o mais eficiente é o CEDAN. Atualmente a tipologia 

de forno mais moderna e eficiente trata-se dos fornos móveis, que possui uma camada 

de vidro, fazendo com que a perca de calor seja mínima, sendo bastante econômico, 

mas que para nossa região ainda é economicamente inviável.  

 No gráfico 13, verificamos os fornos utilizados pelas indústrias de cerâmica 

vermelha da região. 
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     Gráfico 13 - Tipologia de fornos utilizados na região 

 
           Abóbada    CEDAN       Hoffmann 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A partir desses dados obtidos percebemos que o forno Hoffmann é o mais 

utilizado, 67,86%, porque é o melhor custo x produtividade. Ao mesmo tempo, ele não 

é tão eficiente quanto o CEDAN. Mas esse não é tão utilizado porque precisa de uma 

produção maior. Já a abóbada é um forno rudimentar, mas ainda boa parte dos 

ceramistas o utilizam. Sua eficiência é baixa quanto ao consumo de lenha versus 

produtividade. 

 

4.3 Proposta de ações de mitigação para neutralização 

 

Diversas ações podem ser realizadas coletivamente dentro das atividades no 

processo produtivo das indústrias que devem ser direcionadas individualmente. A 

partir das visitas iniciais in loco realizadas, foram obtidas as diversas fontes de 

emissões, que são significativas e potenciais que foram submetidas ao processo de 

cálculo neutralização de suas emissões.  

A tabela 5 mostra as principais unidades para cálculo de emissão por fonte 

identificada. 

 
Tabela 5 - Fontes de emissões em cerâmicas vermelhas na RMC 

Fonte emissora Unidade Fator de 
Emissão 

CO2 
(kg 

CO2/unid.) 

Fator de 
Emissão 

CH4 

Fator de 
Emissão 

N2O 

Queima de GLP Kg 2,932000 0,232370 0,004650 
Queima de óleo diesel L 2, 630000 0, 000360 0,00 0020 

Geração de resíduos Kg 917,0000 0,3000 0,04000 

Queima de lenha m³ 1,917000 5,426090 0, 072350 

25,00%

7,14%

67,86%
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Continua Tabela 5 - Fontes de emissões em cerâmicas vermelhas na RMC 

Fonte emissora Unidade Fator de 
Emissão 

CO2 
(kg 

CO2/unid.) 

Fator de 
Emissão 

CH4 

Fator de 
Emissão 

N2O 

Queima de oleaginosas, como 
coco babaçu. 

Kg 
1, 160000 3,480000 0, 046400 

Queima de gasolina L 2, 240000 0, 000320 0, 000020 

Consumo de energia elétrica KWh 0,166100 0, 000000 0, 000000 

Queima de resíduos vegetais Kg 1, 160000 3,480000 0, 046400 

 FONTE: Adaptado de IPCC (2006). 

 

Todas essas fontes de emissões estão descritas nos relatórios do IPCC. Elas 

servem como parâmetros para cálculo nos diferentes tipos de inventários de mitigação 

das emissões das diversas atividades, dentre elas, as da indústria de cerâmica 

vermelha. Uma dessas fontes é o consumo de GLP, bastante utilizado nas cerâmicas, 

fora do processo produtivo, especialmente no almoxarifado e cozinha. No gráfico 14 

temos os usos em toneladas de Co2eq emitidas por ano. 

 

Gráfico 14 - Emissões de Co2eq produzidas pela queima de GLP em toneladas por ano nas ICV da 

RMC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Observamos no gráfico 14 que apenas 7 empresas consomem o GLP. Vale 

ressaltar que esse uso não se apresenta diretamente ligado ao processo produtivo da 

cerâmica, e sim aos usos funcionais da cozinha e almoxarifado. Nesse caso a queima 

desse gás constitui uma emissão direta. Para essa fonte, temos um total gerado 

anualmente e cerca de 5,43 toneladas deCo2eq. 

 Sabemos que existem as emissões diretas e indiretas, entretanto para o 

desenvolvimento da atividade por vezes não as diferenciamos, é o caso do diesel, 
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pois ele é utilizado, dentro do processo produtivo, como tratores para manuseio da 

argila, bem como no processo de entrega de materiais. Essa fonte de emissão é a 

maior emissora dos GEE. No gráfico 15, podemos observar a questão das cerâmicas 

nesse quesito. 

 

Gráfico 15 - Emissões de Co2eq produzidas por uso do diesel em toneladas por ano nas ICV da RMC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O consumo do diesel está associado à produção das peças, pois demandam 

por entrega ao destino final pelo fato de ser normalmente em grandes quantidades, o 

que inviabiliza a entrega por parte do comprador. Nesse caso, suas emissões são 

bastante significativas, totalizando 3.320,83 toneladas deCo2eq. Alguns fatores podem 

ajudar na redução dessas emissões, tais como o uso do biodiesel. O fato é que no 

cômputo geral, o diesel é a maior fonte de emissão das cerâmicas, fato preocupante 

que demanda alternativa futura. No setor de transporte ele também é o grande vilão, 

sendo sempre o maior emissor dentre os combustíveis fósseis. 

 Já para as emissões pela geração de Resíduos Sólidos, consideramos os 

orgânicos (papel, papelão, varrição, restos de comida, etc) e não orgânicos (estopas 

contaminadas por óleos e graxas, lâmpadas fluorescentes, etc) gerados a partir da 

empresa.  

 Para todas as áreas existe uma meta voluntária adota pelo Brasil até 2020 

estabelecida pelo decreto n°7.390/2010, dentre eles os resíduos sólidos, seja pela sua 

incineração, seja pela sua disposição final em aterro sanitário. Ou seja, essas metas 

estão coadunando com a Política Nacional de Resíduos Sólidos que preconiza a não 

geração, a reutilização e a reciclagem que com isso evita essas emissões. 
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 No gráfico 16, pela natureza da atividade percebemos que eles possuem um 

grande potencial gerador dos GEE totalizando 1.566,99 toneladas de Co2eq. 

 

Gráfico 16 - Emissões de Co2eq produzidas por produção de resíduos sólidos em toneladas por ano 

nas ICV da RMC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Vale ressaltar que não existe legislação brasileira específica que exige a 

redução de emissão de Gases do Efeito Estufa para os resíduos sólidos, mas um 

aspecto importante é a possível criação de um mercado brasileiro de carbono o que 

permitiria a transação de créditos entre os setores regulados e com metas de redução, 

tal como já existe em outros países. Todas essas emissões são consideradas diretas 

por serem oriundas do que é produzido diretamente no empreendimento. Já o gráfico 

17, mostra emissões indiretas provenientes em sua maioria do transporte do 

deslocamento dos trabalhadores para as cerâmicas. 

 

Gráfico 17 - Emissões de Co2eq produzidas por consumo de Gasolina em toneladas por ano nas ICV 

da RMC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Essas emissões diferem das outras fontes, pois têm pouca relação com a 

produção, já que os funcionários quanto mais próximos do local de trabalho, menos 

emitem os GEE. Mas ela é significativa para o total de emissões geradas cujo valor é 

de 215,57 toneladas de Co2eq. No geral para se ter uma ideia uma tonelada de carbono 

é o que é emitido aproximadamente por um carro popular durante um ano. Nesse 

cenário percebemos uma relação direta com a proximidade de moradias com os 

funcionários, que poderia ser estabelecido algumas políticas para utilização de 

veículos e/ou motocicletas. 

 Outra fonte bastante significativa de emissão, que está apresentada no gráfico 

18, é o consumo de eletricidade, também considerada uma forma indireta. Mesmo 

sendo uma fonte de energia renovável, especificamente no nosso caso, produzida na 

usina hidroelétrica de Paulo Afonso na Bahia. 

 

Gráfico 18 - Emissões de Co2eq produzidas por consumo de Energia Elétrica em toneladas por ano 

nas ICV da RMC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Observamos que ela tem relação direta dessa forma de redução com a 

produtividade, pois maior parte de suas ações, tais como uso do exaustor, iluminação, 

uso de extrusores, conhecido como maromba, entre outros necessitam na energia 

elétrica. As cerâmicas M e P possuem uma alta produtividade, e consequentemente 

um maior consumo de energia elétrica. Entretanto a cerâmica Q, por ter falhas no seu 

processo produtivo, tais como uso das máquinas, iluminação, uso da água, possui alto 

consumo, gerando 159,46 toneladas de Co2eq, mas possui produtividade baixa, 800 
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milheiros, comparativamente com a cerâmica L, por exemplo, que gera 79,73 

toneladas de Co2eq, mas com produtividade superior, 1300 milheiros. 

 Vale ressaltar que o Brasil é um dos países que menos emitem GEE 

comparativamente com a maioria das outras nações, pois nossas fontes são 

renováveis, diferentemente do uso do carvão mineral, óleos combustíveis, gás natural, 

entre outros (MCT, 2006). 

Sabemos que o consumo de biomassa, como as lenhas, seriam uma das 

maiores fontes de emissões e impactos na biodiversidade e microclima no nosso 

bioma caatinga, entretanto esse consumo atualmente na região é oriundo de Plano 

de Manejo Florestal sustentável, o que garante a reposição florestal num período 

superior a dez anos, se for manejada corretamente, promovendo assim uma emissão 

zero. No gráfico 19, observamos as emissões caso essa lenha fosse ilegal. 

 

Gráfico 19 - Emissões de Co2eq produzidas em toneladas por ano pelo consumo de Lenha caso 

estivesse fora do PMFS nas ICV da RMC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Percebemos que o total de emissões é alto comparado com as outras fontes 

de emissões, 981 toneladas de Co2eq. Entretanto esse cômputo não entrará no 

somatório final para a finalização a neutralização das emissões. Esse consumo 

também passa por ações ilegais, de algumas empresas, que eventualmente são 

penalizadas com fiscalização de órgãos de meio ambiente. Entretanto vale ressaltar 

que as empresas utilizadoras desses recursos florestais só recebem autorização de 

funcionamento, dentro do processo de licenciamento ambiental, caso possuam 
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comprovação de origem da lenha, com cadastro técnico de consumidor de matéria 

prima florestal e/ou documento de origem florestal – DOF. Essas exigências 

direcionam para que as emissões sejam zero, por causa da recomposição decorrente 

das exigências do PMFS. 

É possível a utilização de outras fontes de energias do tipo biomassa, tais como 

o capim elefante, que hoje é uma alternativa para algumas regiões, pois ele tem alto 

poder calorífico. Outra seria o bambu que inclusive é melhor que o capim elefante, 

que possui muita água em sua composição, sendo assim necessário perder parte 

dessa umidade, ou seja, tendo que esperar o seu amadurecimento. Esses 

combustíveis, incluindo o coco babaçú são alternativas com alguns pontos favoráveis, 

tais como: não precisa triturar, não precisa de autorizações dos órgãos ambientais 

(IBAMA, SEMACE) e não requerer homologação de pátio. 

 No gráfico 20 temos as principais fontes de emissões pela atividade ceramista, 

quais sejam: consumo de GLP, consumo de Diesel, geração de resíduos sólidos, 

consumo de gasolina e energia elétrica. 

 

  Gráfico 20 - Emissões totais anuais de Co2eq por fonte em toneladas por ano nas ICV da RMC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Como observamos o consumo de diesel gera mais emissões dos GEE, e 

também de forma bem significativa os resíduos sólidos e a energia elétrica. Dessas 

emissões 49,96% são do consumo de diesel, 0,08% do GLP, 23,57% pela geração de 

Resíduos Sólidos, 3,24% do consumo de gasolina e 23,13% pela consumação de 

energia elétrica.  
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A partir da coleta dos dados foi possível estabelecer os fatores de emissões 

para cada cerâmica da região, bem como traçar os limites de desempenho, como 

mostra o gráfico 21. 

 

Gráfico 21 - Fatores de emissões das ICV na RMC em toneladas de Co2eq / milheiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Como exposto no gráfico 21, calculamos todos os fatores por cerâmica a fim 

de chegarmos a verificar e comparar o desempenho entre as cerâmicas, bem como 

estabelecer um critério de otimização. Assim, as cerâmicas, A, B, F, G, H e N, com 

fatores maiores de emissões que 0,049 possuem baixo desempenho.  

Já a D, E, I, J, K, O, P, R, com fatores entre 0,034 e 0,049 têm médio 

desempenho. Os melhores desempenhos foram das cerâmicas, C, L, M e Q, estando 

abaixo de 0,034. 

 A partir de todas essas ações que resultam em emissões dos GEE é possível 

estabelecer algumas propostas de mudanças que venham a minimizar ou neutralizar 

essas emissões. Na tabela 6, verificamos algumas ações mitigadoras para essas 

atividades. 
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Tabela 6: Práticas atuais x proposta de mitigação: tecnologia. 

Prática atual Atividade Fonte de emissão Ações mitigadoras 

Utilização de forma 

Intermitente dos 

fornos. 

Uso do forno Combustíveis Utilização do Forno 

de forma contínua. 

Abastecimento do 

forno a olho nu. 

Processo de queima Combustível Utilização de 

Termômetro nos 

fornos. 

Utilização da 

biomassa natural. 

Abastecimento do 

forno 

Combustível Utilização de 

máquina de triturar 

biomassas. 

Desperdício do calor 

produzido pela 

queima. 

Uso do forno Combustível Aproveitamento do 

calor dentro dos 

compartimentos dos 

fornos. 

Queima sem 

utilização de 

chaminés. 

Otimização de 

processos 

Melhoria de 

tecnologia 

Instalação de 

Chaminés nos 

fornos 

Queima em fontes 

fixas sem controle 

de emissões. 

Otimização de 

processos 

Controle da poluição 

atmosférica. 

Instalação do 

Sistema de controle 

de emissões 

gasosas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Podemos analisar o caso dos combustíveis fósseis no processo produtivo, seja 

com o uso de caminhões, seja no triturador de argila, seja nos tratores, ou ainda na 

pá escavadeira. Nesse caso a recomendação seria a utilização de biodiesel em 

segundo plano, e no primeiro momento, a otimização de processos para reduzir o 

consumo, tais como a adoção de algumas medidas, como manter sempre os 

caminhões com índice de fumaça negra no padrão 20% na escala de Ringelmann. 

 As emissões para fontes de fixas também são exigência da legislação 

Ambiental na qual o empreendedor tem que apresentar ao órgão ambiental 

competente, quadrimestralmente, um Plano de Controle de Emissões Gasosas, de 

acordo com a resolução do CONAMA n° 382/2006. 

Existem diversas outras exigências legais, ou de diretrizes ambientais que 

remetem a uma melhoria no desempenho ambiental, mas que necessitam de uma 

postura adequada dentro da organização para a redução nas emissões dos GEE.  

A tabela 7 mostra algumas posturas dentro de uma política interna adequada 

para uma baixa emissão de carbono. 
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Tabela 7: Práticas atuais x proposta de mitigação: política interna. 

Prática atual Atividade Fonte de emissão Ações mitigadoras 

Uso de carro individual Deslocamento dos 
funcionários 

Carro a gasolina Uso de transporte 
coletivo, bicicleta e 
caminhada. 

Utilização excessiva da 
água 

Manuseio de matéria 
prima no processo 
produtivo e usos 
comuns. 

Energia elétrica Instalação de 
hidrômetros na 
captação de água dos 
poços e nos principais 
pontos de consumo. 
Captação de água 
pluvial para reuso em 
pátios, vias e jardins. 

Evitar a perca de 
produtos finais. 

Produção Processo geral Diminuindo as percas 
na produção também 
reduz as emissões. 

Atuar de forma isolada 
sem contato com 
outros ceramistas. 

Otimização de 
processos 

Transferência de 
tecnologia 

Fazer cooperação com 
outros 
empreendedores do 
ramo. 

Política passiva em 
relação a investimento 
em qualificação de 
recursos humanos 

Tomada de decisão Melhoria contínua Capacitar os Gestores 
e auxiliares em 
questões, como 
sustentabilidade, 
mudanças climáticas e 
Desenvolvimento 
Regional. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A transferência de tecnologia de uma região para outra, de um país para o 

outro, é o que faz a promoção do desenvolvimento. Nesse sentido, as indústrias 

cerâmicas ao promoverem eventos, troca de experiências, execução de termos de 

cooperação técnica, podem contribuir para uma política efetiva de baixo carbono na 

região. Uma possibilidade seria a utilização de forno conjuntamente para aqueles que 

não utilizam o forno de forma contínua, pois como já foi citado nesse trabalho, o forno 

ininterrupto traz inúmeros tipos de benefícios. 

 Para o uso de automóvel individual, sobretudo no deslocamento dos 

funcionários, é utilizado motocicletas, bem como o carro a gasolina. Nesse tipo de 

ação é recomendável a empresa adotar alguma política para uso de transporte 

coletivo, bem como o incentivo ao uso de bicicletas, e ainda a utilização de caronas 

compartilhadas. Todas essas ações devem ser conjuntas e estão diretamente ligadas 

à matriz energética da empresa.  

A tabela 8, mostra algumas propostas de mitigação para algumas ações que 

não promovem uma baixa emissão. 
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Tabela 8: Práticas atuais x proposta de mitigação: matriz energética. 

Prática atual Atividade Fonte de emissão Ações mitigadoras 

Utilização de Lenha 
via informal 

Processo de queima Combustível Uso baseado no 
Plano de Manejo 
Florestal 
Sustentável. 

Desmatamento 
predatório 

Uso do forno Queima de lenha Utilização de 
oleaginosas, tais 
como coco babaçu. 

Uso de combustíveis 
fósseis no processo 
produtivo 

Uso do Forno Queima de óleo 
diesel em máquinas 

Utilização de 
biodiesel. 

Utilização de Lenha 
Verde ou semi-
verde. 

Processo de Queima Combustível Consumir a lenha 
quando estiver seca. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Atualmente todas as empresas desse ramo possuem Documento de Origem 

Florestal – DOF de suas matérias-primas lenhosas. O que é um grande avanço no 

controle das emissões. Isso não significa que o controle e gestão desses planos de 

manejos estejam adequados, e efetivamente mantendo a reposição florestal. 

Algumas outras posturas podem ser adotadas no sentido de evitar o 

desmatamento predatório e/ou ilegal no nosso bioma caatinga. Uma prática que pode 

ser governamental seria o incentivo ao uso das oleaginosas. Mas, a forma como se 

usa esse material lenhoso também faz toda diferença, por exemplo, quando se utiliza 

a lenha seca é economizado aproximadamente em 30% comparativamente com a 

lenha verde do seu volume. Caso essa mesma biomassa venha a ser triturada o seu 

potencial e desempenho para a queima fica ainda mais otimizado, conforme ilustra a 

foto 4. 

      Foto 4: Biomassa manuseada no triturador 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Outro fator que também contribui para o controle das emissões trata-se do 

modo como o forno é utilizado. Na maioria das vezes o forno é usado de forma 

intermitente, ou seja, passa um período sem funcionamento. Dessa forma perde-se 

muita energia no reinicio do processo. A utilização ininterrupta desse forno seria a 

utilização mais econômica e adequada no sentido de reduzir as emissões. 

Algumas outras fontes são pouco significativas, mas servem para contribuir 

para a diminuição desse montante de emissões. Por exemplo, a utilização excessiva 

da água que é utilizada para deixar a matéria prima no processo produtivo pronta para 

modelagem do produto final. Como sabemos, essa utilização gera uma emissão 

indireta pelo uso da energia elétrica, no caso do nosso objeto de estudo. A instalação 

de hidrômetros na captação de água e nos principais pontos de consumo, a utilização 

de piso que permita a limpeza a seco, bem como a coleta de águas pluviais seria uma 

alternativa para reduzir essas emissões. 

 Todas essas ações devem nortear a visão para tomada de decisão no sentindo 

de uma política interna de baixo carbono, bem como agregar todas as dimensões da 

sustentabilidade, promovendo assim um efetivo desenvolvimento Regional 

Sustentável, o que contribui para um planejamento a curto e a longo prazo para 

mitigação das mudanças climáticas globais. 

 

  



96 

 

5 CONCLUSÕES 
 

Vários fatores foram possíveis verificar sobre os objetos da pesquisa 

analisados. Foi possível obter que no intervalo de um ano emitiram-se 5,43 tCo2eq/ano 

para GLP, 3.320,84 tCo2eq/ano para utilização de Diesel, 1.566,99 tCo2eq/ano para a 

produção de Resíduos Sólidos, 215,57 tCo2eq/ano para consumo da gasolina e 

1.537,98 tCo2eq/ano para consumo de Energia Elétrica. Nesse cenário, políticas de 

mitigação devem ser adotadas de forma a minimizar ou neutralizar suas emissões. 

Infere-se que seria necessário o plantio de189,9 hectares num período de vinte anos 

para neutralizar todas as emissões geradas no período de apenas um ano. Esses 

impactos são decorrentes numa escala bem específica e local, se colocarmos numa 

escala nacional e/ou global teríamos um cenário simplesmente alarmante do que seria 

necessário para mitigar essas emissões. 

Além dos resultados numéricos, objetivos, outros resultados foram percebidos, 

compreendendo que existem diversas deficiências na execução das atividades 

industriais, no qual é necessário investir para implementação de práticas sustentáveis, 

e que os seus gestores ainda não possuem conhecimento sólido sobre a temática. 

 O ponto fundamental em relação à redução de emissão nas indústrias de 

cerâmica vermelha é o processo da queima, ou seja, o forno é o fator determinante. 

Por isso é necessário que ele possua os diversos elementos discutidos, quais sejam: 

controle da temperatura, manter a continuidade da queima, utilização de biomassa. 

Com as aplicações das práticas sustentáveis sugeridas nessa tecnologia haverá uma 

redução também nos custos. 

Na região a principal fonte de abastecimento para o processo de queima é a 

lenha, a qual pode ser oriunda de desmatamentos ilegais da vegetação nativa. Por 

esse ser o fator mais relevante na caatinga, coloca em risco a biodiversidade, bem 

como o comprometimento da prestação desse serviço ambiental, que é o sequestro 

de carbono da atmosfera, mas teoricamente, temos superado esse quesito pela 

reposição do estoque de carbono emitido dentro do Plano de Manejo Florestal 

Sustentável. 

Podemos concluir que a região Metropolitana do Cariri possui um grande 

potencial de implementação bem sucedido com projetos de créditos de carbono, não 

apenas em função das emissões geradas pelo setor cerâmico, mas também pela 

fragilidade do bioma Caatinga. Isso porque existe uma possibilidade de utilização de 
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lenha ilegal, ou seja, a aquisição fora do plano de manejo florestal sustentável. No 

Estado Ceará o controle é mais rigoroso, apesar de existir poucos funcionários para a 

demanda. Entretanto a situação é mais frágil em Estados como Alagoas, Rio Grande 

do Norte, Paraíba e Sergipe, pois ainda não possuem funcionários legalmente 

constituído para execução de atividades fins, quais sejam, licenciamento e 

fiscalização ambiental. 

Nesse contexto fica a indagação sobre a efetividade e funcionamento da 

reposição florestal sustentável: Será que existe a retirada dessa lenha é de forma e 

na quantidade adequada? Será que existe apenas a retirada legal? 

Este estudo trouxe outras diversas questões, dentre elas, uma reflexão sobre 

como melhorar as condições de plantio de espécies de árvores no sentido de 

aumentar a produtividade da biomassa e consequentemente a absorção de carbono. 

Mas, para isso seria necessário o acesso a melhores tecnologias para obtenção de 

dados para analises dessa vegetação, do seu potencial de absorção de carbono no 

solo e melhor aproveitamento no uso da terra, através de suas potencialidades. 

 A criação de um indicador de sustentabilidade para o setor cerâmico em geral 

ou até mesmo da região é uma possibilidade para um estudo futuro, pois iria além do 

fator de emissão já produzido, incrementando mais aspectos específicos, como a 

comunidade do entorno. Ter a partir de uma dada produção o valor estimado de 

emissão, de forma sustentável ou não, seria bastante interessante para o setor e seria 

um fortíssimo aliado na tomada de decisão, pois, para um desenvolvimento ser 

efetivamente sustentável é necessário agregar nessas ações todas as dimensões da 

sustentabilidade. Outro estudo pertinente seria avaliar a altura ideal para os fornos 

Abobada, Hoffman e CEDAN, verificando a otimização do funcionamento e a 

minimização de riscos aos funcionários. Para as diferentes biomassas, verificar a 

quantidade de consumo versus a produtividade também levaria a uma melhor base 

científica para a adoção de uma política interna. 

 É interessante ressaltar o compromisso voluntário assumido pelo Brasil em 

reduzir suas emissões dos GEE até 2010 afim de combater o Aquecimento Global, 

mas que, perante nosso sistema legislativo, tem força obrigatória na medida que foram 

estabelecidos valores e metas. É de certa forma um pouco contraditório esse termo 

“voluntário”, mas porque perante o protocolo de Quioto apenas os países 

desenvolvidos possuem essa obrigatoriedade. Apesar disso, já houve o entendimento 

no Estado do Rio de Janeiro sobre essa questão da mitigação das emissões, numa 
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perspectiva de uma problemática de responsabilidade de todos. Assim, todos os 

potenciais empreendimentos emissores de GEE são obrigados a neutralizar suas 

emissões, inclusive as cerâmicas. 

Já no Estado do Ceará isso não acontece. Apesar da sua participação e 

preocupação com algumas questões ambientais, tais como desertificação, resíduos 

sólidos, biodiversidade dentre outros. Vale enfatizar que aqui temos uma maior 

fragilidade frente as mudanças do clima, por isso mesmo deveria ser implementado 

uma política de baixo carbono de uma forma mais efetiva. 

Essa exigência poderia ser feita no processo de licenciamento ambiental das 

indústrias que, como sabemos, possui um relevante e negativo impacto no meio 

ambiente. Assim, um plano de mitigação das emissões desses gases emitidos iria 

contribuir com não apenas com os compromissos com nossa geração, pois inúmeros 

benefícios secundários seria promovido para o desenvolvimento sustentável, mas 

também e sobretudo com as futuras e bem próximas gerações aqui em nossa região. 

As cidades do Crato e Juazeiro do Norte poderiam começar a pensar a criação 

de um Fórum de Mudanças Climáticas, seguindo o exemplo de outras cidades, tal 

como Fortaleza, no sentido de elaborar um mapa de ações baseado num 

planejamento a longo prazo com ações preventivas e mitigadoras, não apenas para o 

setor Cerâmico, mas também os demais setores produtivos. 

 Vale enfatizar que com as mudanças em curso na sociedade, a falta de 

responsabilidade socioambiental observada em diversos exemplos nos últimos anos 

vem sinalizando para as empresas que os prejuízos associados à ausência dessa 

postura não se restringem a ampliação da exposição de trabalhadores e da 

comunidade a riscos socioambientais, mas também aos impactos sobre o clima 

global. 
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APÊNDICE    
 
APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO E COLETA DE DADOS SOBRE NEUTRALIZAÇÃO 
DE EMISSÕES NA INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA 

 

1. Qual o nome da sua Empresa? 

 

2. Qual a localização da sua Empresa? 

 

3. Qual a sua escolaridade? 

 

4. Qual sua Idade? 

 

5. Qual seu papel dentro dessa Indústria Cerâmica? Esse empreendimento 

desenvolve alguma Ação, Projeto ou Programa para a redução dos Gases do Efeito 

Estufa? 

 

6. Você sabe o que é agravamento do Efeito Estufa? Sua atividade emite gases que 

agravam esse Efeito? 

 

7. Você conhece o protocolo de Quioto? Qual os principais acordos? 

 

8. Quais as contribuições que a neutralização de emissão dos Gases do Efeito Estufa 

traria para o Desenvolvimento Regional Sustentável? 

 

9. Você conhece a Política Nacional de Mudanças Climáticas? E quais as práticas que 

promovem a redução de emissão dos Gases do Efeito Estufa e/ou sequestro de 

Carbono emitido desse empreendimento? 

 

10. Você sabe como seria feito o cálculo dessas emissões de Gases do Efeito Estufa 

nesse empreendimento? E o que seria necessário para neutralizar essas emissões? 

 

11. Quanto é consumido mensalmente com a queima de GLP em quilogramas? 
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12. Quanto é o consumo de água em litros mensalmente? 

Obs: Caso tenha poço, o valor será zero. 

 

13. Quanto é o consumo de óleo diesel em Litros mensalmente? 

Obs: considere todos os tipos de usos, sejam, no processo produtivo, seja no 

transporte de funcionários. 

 

14. Quantos quilos são gerados de resíduos sólidos não perigosos mensalmente? 

 

15. Quantos quilos são gerados de resíduos sólidos perigosos em mensalmente? 

 

16. Quanto é queimado de lenha em m³ (metros cúbicos) mensalmente? 

 

17. Quanto é queimado de gasolina em Litros mensalmente? 

Obs: considere todos os consumos, seja pelo processo produtivo, seja pelo 

deslocamento de funcionários. 

 

18. Quanto é consumido de energia elétrica em kwh mensalmente? 

Obs: Considero o processo produtivo, escritório e outros. 

 

19. Quanto é o consumo de resíduos vegetais em quilogramas mensalmente? 

Obs: considere podas de árvores e demais resíduos. 

 

20. Quanto é queimado de outras biomassas mensalmente? (especificar) 

Obs: Coco babaçu, óleos vegetais, mamona etc. 

 

21. Qual a produção média mensal? Tijolos, Telhas, etc? (especificar) 
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GLOSSÁRIO 
 

 

Antropogênico: Relativo as ações do ser humano, normalmente se contrapõe ás 

ações naturais de proteção ao planeta. 

Argissolos: São solos bastante férteis. Possui textura média e arenosa, havendo 

diferenciação marcante entre os horizontes. 

Argumentos indutivos: Assegura a verdade da conclusão. Se uma determinada 

premissa é verdadeira, e o seu encadeamento é adequado, a conclusão será 

necessariamente verdadeira. Já os argumentos dedutivos não acrescentam nada de 

novo ao que sabemos. 

Biomas nacionais: Conjunto de ecossistemas que funciona de uma forma estável, 

temos como principais: Caatinga, Cerrado, Amazônica, Pantanal, Mata Atlântica, 

Campos sulinos, domínio de Araucária e domínio de Cocais. 

Bolsa de valores: Organização que providenciam facilidades na negociação de títulos 

das empresas que possuem capital aberto cujo capital é formado por ações vendidas 

livremente ao público. 

Bottom-up: É uma metodologia que quantifica as emissões de GEE de forma 

específica, levando em conta detalhes da fonte emissora. 

Caatinga: Bioma característico do semiárido brasileiro e mais possuindo mais 

fragilidade frente às mudanças climáticas. 

Cambissolos: Solo em formação, transformação, pouco degradado pelo 

intemperismo (conjunto de fenômenos físicos e químicos que levam a degradação e 

enfraquecimento das rochas). 

Carbono Equivalente: É a medida utilizada para comparar as emissões de vários 

gases que agravam o Efeito Estufa baseado no seu potencial de Aquecimento Global. 

Carbono Orgânico total: É a junção do Carbono biodegradável e o não 

biodegradável, ou, o carbono orgânico particulado e o carbono orgânico dissolvido. 

Ele é um ótimo indicador de poluição nos corpos hídricos. 

Carbono Social: Se tornou um a marcar nacional e internacionalmente, tendo como 

objetivo garantir que os projetos desenvolvidos para a redução de emissões dos gases 

causadores do Efeito Estufa. Entretanto, está associado a outros benefícios da política 

de baixo carbono, como o aspecto social. 
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Cerâmica vermelha: Também conhecida como Estrutural, composta a partir da argila 

vermelha para composição final de materiais utilizados na construção civil. 

Circuito Relacional: Conceito mencionado por Edgar Morin, em seu livro, 

conhecimento do conhecimento, que vai além da visão holística, compreende a 

interligação das partes às propriedades, valorizando o conhecimento das partes e 

suas inter-relações com as outras partes e com a totalidade, que constituem o objeto 

a ser conhecido para a compreensão do todo. 

Clorofluorcarboneto: Gás do Efeito Estufa com alto potencial, porém já bastante 

evoluída sua substituição, por causar destruição da camada de Ozônio. 

Co-processamento: Proporciona o aproveitamento total dos resíduos gerados por 

outras indústrias, ou seja, substitui matéria prima, sem comprometer o produto final. 

Nele não há necessidade de eliminação das cinzas. É utilizado nos fornos de cimento 

com temperatura média, normalmente entre 1400-1500°C.  

Commodities: São mercadorias ou artigos de comercio, bens que não sofrem 

processos de modificações ou são poucos diferenciados. Seguem um determinado 

padrão. O seu preço é negociado na bolsa de Valores Internacionais, dependendo de 

determinadas circunstâncias do mercado. 

Compensação Ambiental: Trata-se de um mecanismo financeiro de compensação 

pelos efeitos dos impactos não mitigáveis decorridos de implementação de um 

determinado empreendimento. 

Complexidade: Trata-se da dinâmica ou visão não-linear, que envolve muitos 

elementos, partes, ou áreas do conhecimento. 

Credito de Carbono: Certificação oriunda do mercado regulado de carbono. Modelo 

estratégico estabelecido em Quioto para todos os países reduzirem suas emissões 

dos gases que causam o Efeito Estufa. 

Desenvolvimento Regional Sustentável: É a forma mais correta de pensar o 

desenvolvimento das regiões, pois não despreza nenhuma das dimensões da 

sustentabilidade. 

Dióxido de Carbono: Conhecido como gás carbônico, é essencial para a vida no 

planeta, pois é fundamental no processo de fotossíntese das plantas. Entretanto é o 

maior vilão das mudanças climáticas. 

Ecomarkentig: Propagação de informações de ações para proteção do meio 

ambiente, tais como certificação ambiental e créditos de carbono obtido.  
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Efeito Estufa: Fenômeno natural de aquecimento térmico da terra, necessário para 

manter a vida no planeta. Entretanto com aumento do lançamento de gases na 

atmosfera e outros fatores climáticos, tem-se o agravamento desse efeito, o que 

resulta na elevação da temperatura global. 

Energias renováveis: Fontes de energia de que se renovam e/ou são cíclicas na 

natureza. 

Espectrofotômetros: Aparelho utilizado em laboratório, cuja função é medir e 

comparar a quantidade de luz (energia radiante) absorvida por uma substância. 

Fontes fixas de emissões: As indústrias são as principais fontes significativas de 

natureza fixa e com alto potencial poluidor. 

Fontes moveis de emissões: Os veículos automotores, juntamente com os trens, 

aviões e embarcações marítimas são alguns exemplos dessas fontes. 

Forno Abóbada: Possui formato redondo, possuindo baixa eficiência comparado com 

outras tipologias de fornos. 

Forno CEDAN: É o melhor forno utilizado na RMC, pois reduz o volume de lenha 

utilizado, facilitam a transferências e aproveitamento do calor por suas câmeras 

internas e reduz a emissão de poluentes. 

Forno Continuo: São econômicos pelo fato de nunca serem apagados, ficam em 

operação initerruptamente e são de fácil manuseio. 

Forno Hoffmann: O Forno Hoffmann tem uma série de linhas em um único lote, 

podendo possuir uma ou duas sequencias em linha reta para queima, tendo sua 

chama transportada de uma linha para outra, formando assim um ciclo contínuo. 

Espectro eletromagnético: É o intervalo completo de radiação eletromagnética que 

contém os diversos tipos de ondas, quais sejam: ondas de rádio, micro-ondas, 

infravermelho, raios x, radiação gama, ultravioleta e a luz visível. 

Geofísica: Envolver estrutura, composição, propriedades físicas e os processos 

dinâmicos da terra. 

Glaciares: São gigantes massas de gelo, que podem chegar a atingir centenas de 

quilômetros de extensão. 

Incineração: Incineração é um processo de destruição térmica ou neutralização de 

resíduos realizado sob alta temperatura - 900 a 1200 ºC. Porém existe alguns fatores 

negativos, um deles é a destinação das cinzas. 



112 

 

Holístico: Que diz respeito ao olhar por várias visões de mundo concomitantemente. 

Entretanto, hoje existe uma tendência a sintetizar unidades em totalidades. Para 

resolver o problema maior você terá que ter uma visão em circuito relacional. 

Latossolos: É o solo mais comum no Brasil. São chamados de solos velhos. Possui 

como principais características, argilas, com predominância de óxido de ferro, 

alumínio, silício e titânio. Apresentam fertilidade relativa, dependendo da rocha que o 

originou. 

Licenciamento Ambiental: Procedimento administrativo realizado pelo o órgão 

ambiental competente, para autorizar o projeto, instalação ou operação de um 

empreendimento ou atividade potencialmente poluidor ou utilizador de recursos 

naturais. 

Licença de instalação: Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de 

acordo com as especificações constantes dos planos, programas aprovados pelo 

órgão ambiental fiscalizador, incluindo as medidas de controle ambiental. 

Licença de Operação: Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, licença 

prévia e de instalação. 

Licença Previa: Concedida na fase do planejamento do empreendimento ou 

atividade, aprovando, essencialmente, sua localização e concepção. 

Luvissolos: Solos rasos, possuindo minerais com argila de atividades alta e possuem 

alto potencial nutricional. 

Mecanismo de desenvolvimento limpo: Mecanismo no qual promove a participação 

de todos os países, mas sobretudo é uma estratégia de inserir os em 

Desenvolvimento, pois pelo fato de países poderem comprar créditos de outros 

países, o custo fica menor dos projetos nos países que não possuem uma forte 

economia de mercado. 

Metano: Possui um potencial de Aquecimento Global 21 vezes mais comparado ao 

dióxido de carbono. É um gás incolor, sua molécula é tetraédrica e apolar, de pouca 

solubilidade na água. 

Método hipotético-dedutivo: É a busca da verdade pela construção de hipóteses 

válidas. 

Mitigação: Modificar ou Intervir de alguma forma para remediar ou reduzir 

determinado impacto ambiental causado por uma atividade. 
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Mudança no uso da terra: O uso da terra é a forma como o espaço geográfico é 

utilizado. As suas mudanças estão também relacionadas a questões climáticas, por 

exemplo, as queimadas, bem como o reflorestamento que contribui para o aumento 

de fixação do carbono. 

Neossolos Litólicos: Estão associados a relevos mais declivosos. São solos poucos 

desenvolvidos, são raros onde geralmente a soma dos horizontes e a rocha não 

passam de 50cm. 

Neossolos Regolíticos: São poucos desenvolvidos, não hidromórficos e com textura 

normalmente arenosa. Apresentam alta erodilidade, sobretudo em áreas com declives 

mais acentuados. 

Neutralização de Emissões: Tem como objetivo zerar numericamente as emissões 

versus o sequestro de carbono equivalente da atmosfera, ou seja reduzir onde for 

possível, e seguidamente capturar o carbono lançado. 

Países desenvolvidos: Aqueles que não possuem uma economia consolidada. 

Entretanto esse conceito está sendo revisto. Pois o que seria um país “desenvolvido”? 

Os que possuem alto índice de industrialização? Os desfrutam de um alto padrão de 

consumo? 

Pesquisa exploratória: Visa proporcionar maior familiaridade com o problema. Pode 

envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com diferentes pessoas. 

Normalmente ela acaba por conduzir uma natureza mista de pesquisa. 

Planossolos: Esses solos são minerais e apresentam perda de argila na parte 

superficial e acumulam ou concentram argila no horizonte subsuperficial, 

apresentando como característica, uma mudança textural abrupta. 

Informações implícitas: São aquelas informações que não seria possível obter na 

pesquisa de forma direta, ou que não esperávamos por ela. Geralmente são as 

informações mais relevantes e secretas que os pesquisadores não tem acesso, ou o 

objeto investigado está ligado a entrevistados que não querem mostrar tais dados. 

Queima: É a combustão completa ou incompleta de determinado composto ou 

material, pode estar no processo de incineração ou co-processamento. Entretanto, na 

indústria cerâmica ela não chega a entrar nesses níveis de queima. 

Radiação Infravermelha: é a radiação do calor, que age numa frequência 

eletromagnética de comprimento de onda entre 700 e 50.000nm. Ela está associada 

ao agravamento do Efeito Estufa, pelo fato de não poder escapar para o espaço toda 

energia oriunda do Sol, devido ao acúmulo de alguns gases da estratosfera. 
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Reduções Voluntárias de emissões: Os créditos de carbono podem ser gerados em 

qualquer lugar do mundo, sendo auditados por uma entidade independente do sistema 

das Nações Unidas. Essa iniciativa pode partir de empresas, ONGs, instituições, 

governos, ou mesmo cidadãos que desejem de reduzir as emissões voluntariamente.  

Reducionismo: É a simplificação daquilo que é complexo. Algo que foi reduzido, 

transformado, modificado, manipulado, através do senso comum, ou em nome da 

ciência. 

Região Metropolitana do cariri: Região instituída pela Lei Complementar nº 78, de 

26 de junho de 2009. Surgiu a partir da conurbação entre os municípios de Juazeiro 

do Norte, Crato e Barbalha, mas, engloba outros seis municípios adjacentes. 

Rerrefino: Processo físico-químico composto de várias etapas, incluindo a adição de 

seus constituintes originais, que transformam o óleo lubrificante usado em óleo pronto 

para ser novamente utilizado. 

Semiárido: Esse clima está associado ao bioma caatinga, único bioma 

exclusivamente brasileiro. É caracterizado pela baixa umidade e pouco volume 

pluviométrico. 

Serviços ambientais: São todos os processos oriundos da própria natureza através 

dos ecossistemas, tais como, filtração da água, melhora do microclima local e a 

produção das próprias matérias primas como a madeira, remédios, sementes, 

combustíveis. 

Sistema de controle de emissões: Servem para impedir a poluição do atmosférica, 

bem como manter dentro dos padrões de emissões de lançamento exigido pela 

legislação ambiental. Para cerâmica, o mais comum é do tipo lavador de gases. 

Sistema de gestão ambiental: Política Ambiental interna voltado a resolver, mitigar 

e/ou prevenir os problemas ambientais, e/ou melhorar o desempenho ambiental 

dentro da organização. 

Plano de manejo: Determina o zoneamento de uma determinada área, com critérios 

técnicos de recomposição florestal, visando ganhos econômicos, ambientais e sociais.  

Sustentabilidade: É o desenvolvimento ou ação no qual estejam incorporadas as 

seguintes dimensões concomitantemente, quais sejam: social, econômica, ecológica, 

espacial e cultural. 

Top-down: Esse método faz generalização. Ele leva em conta apenas as emissões 

de CO2 a partir dos dados de produção e consumo de energia. 
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Vertissolos: São constituídos pelos horizontes vértico, de material mineral. Possui 

dificuldade de percolação de água, tem uma textura argilosa e possui bastante fendas 

no período seco. 
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