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rneses a um ano ou mu ta

ÌlG - Em caso de liscalizaçÕes, c0m0 uma
GeÍâmiGa não legalizada deYe agiÍ?
tll - Vor .ua a rdse d^ -d pdr, ô d os
sa do Fio Grande do Norte, que ministrou
palestra sobre lcenciaÌnento aÌ-nbrenta no
útrno Encontro Nacona, no Becife. A pr

rnejra dica que ela dá é "fique calmo". Só de

saber que serernos ïisca zados, já é normal

Íicarmos nervosos. Ató mesmo quando está
1 .do e'ro ê i' rê dq rea pjôo .p"\ão po'
conta da abordagern dos organismos f sca
lizadores pratjcada no Bras Portanto, se
você está egal, prmeiro mantenha cama
e pTocure colaborar corn o fsca. Uma se-
gunda d ca é guardar seus documentos de
mane ra acessve para apresentar ao f scal
[,4inha recomendaÇão á rnanter tudo orga
ni./doo . .m d o o ol-ì. AS -,,iq^r idò

l-^gsis Vale destacar também que o Estatu
to Naciona da lV croempresa e da Empre

sa de Pequeno Pofte estabe ece natureza
pr oritar amente orentadora na fscallzaÇão
às ndústrias enquadradas nesse regimento
e determina o critério de dupla visita para

ô / al ra a^ dLloc oê .n raçao. OJ .ej". eÍ
uma prime ra v s ta, ern caso de ilegal dade,
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a eÌ-írpresa ter a d re to a uma noÌ ïicaÇão ern

caráter orlentativo e, somente numa segun
da vstoria ela sofrera urna autuaÇão Des
ta forma, o empresário deve se valer dis
so, não de urna forma autortáia, mas de
maneira co aborativa Em caso de mulla
o empresáro deve explcar que a ndústra
está enquadrada no estatuto das MPEs e

assim, so ctar um prazo de 60 a 90 dias
para apresentar o protoco o de I cença am
bental. Aém disso vale argumentar o vaor,
sempre se vaendo do fato de ser uma pe

qua'ìa o I n êod ôn p-e-ó qJe le^ , apo
dade contribut va diferente de uma grand,o

empresa

l{C - P0Í qüG 0 Geramisla deye licenciar sua
aliYidade?
Í0 - Porque é uma obrigatorìedade egal e
um ato de responsabl dade socia empre

saria . Outro mot vo é porque, de alguma
Íorma esta Ìicença respalda o ceram sta de
eventuais conf tos que tenha com a cornu'
n dade ou com os próprios órgãos amb'ien-
ta s e com o Vl n stérlo Púb ico.

I'lC - oüais as Íases d0 licenciamenl0 am-
Iienlal?
F0 - O cenc amento está dvdo em três

eaoas. A pr ^ ê d ê .r i êr(a p e,/ia, que e
quarìdo se terar a ftenção de construir e rìs
ta ar o empreendimento, aprovando a locali

zação e concepÇão da Íábrica. A segunda é
a licença de instalaÇão. Esta dá autorzação
pa a 'saar a aor ca. Nesla e1apo. d ào
determinadas med das de controle arÌ-ìb en
ta e demas condcionantes. E em terceiro
vem a icença de operaÇão, que está gada

à operação da fábrca e aos agravos que

essa operaÇão pode causar. Essa licenÇa

de operação é renováve. O tempo de val -

dade da licença dependerá, na Tnaora das
vezes, do órgão ambjental de cada estado.

l{G - 0 {ue deyê lazeÍ 0 GeÌamisla q[e l8m a
ceÍâmica inslalada e 0peÌand0 e nã0 possüi

licença?
FD - Ele deve procurar o órgão ambiental
para ncar a sua regularização. Se ele já

está operando, entrará com um processo

de regularizaÇão que avalará a nsÌalaÇão e
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a operaÇão da fábrica. Nesse caso, depen-
dendo do órgão ambiental, ele entrará com
o pedido de lir-ença do'eguld iza\ao.

ilG - Qüal a docünenlaoâ0 Gxigida para 0b-
leÍ licenGianenlo ambionlal?
Íll - São exgidos uma série documentos,
sendo que cada fase exge determinado
tipo de documentação. É mporlante que o
ceramlsta procure o órgão amlliental para

bdber qua b sao estes dot ume^-os. que vao

desde os rnais básicos até outros que de-
vem ser feitos por proÍissionais habi itados,

l{G - 0[e dicas você [0de daÍ a0 GêÍamisla
sobÍe liGencianenlo ambienlal?
FD - lr/inha dica vai para os empresáros que
já obtveram a cenÇa ambiental de opera

Ção da sua fábrica: ïique atento ao prazo

de renovaÇão. Desde dezembro de 2A11,
existe uma lei que estabe ece que, quem
faz o requer mento de renovação da licença
dentro do prazo, que é de antecedência rn!
nima de 120 dias antes do vencimento, terá
sua licenÇa auton-ìaticarnente prorrogada

até a resposta deÍ nitva do órgão arnbrental,
Dessa íorrna, não há mais desculpas em di-
zer que o orgão ambiental demora demais.
Não deixe passar o prazo de renovaÇão de
sua lcença, pois se Íizer dentro do prazo,

enquanto o órgão não der uma resposta de-
finitiva, sua licença continuará válida.

]{C - C0m0 0 ceÍamisla Dode ac0mDanhar 0

[ÌoGesso de le0alização?
Íll - Ele acompanha junto ao órgão ambien
tal, Hoje, a rnaora dos órgãos arnbientais já

rem acompanhamenLo do processo no pro-
prio ste, O ceramista recebe o número do
protocolo pelo qual consegue acompanhar
todo o processo, tanto nos órgãos arnbien-
Ìais como no DNP\1, que é a prjmeira Íase
da I cença de extração

ilC - Qúê liDos de licenças êxislem DaÍa 0

sel0r de c0Íâmica YGÍmGlha?

Íll - \o caso oa ^oLSr ia ceran ca sào 'ìe
cessáros dois tlpos de icenças, Uma ó a
ice^ça pa.a 'ìo.str:a, qJe e .o- o o'gáo
ambiental. A outra é a licença de exÍaÇão,
que ó o registro de icenÇa para retirada de

argila. Essa I cença está ligada ao órgão am-
biental e ao DNPIV.

ilC - 0uais 0s im0acl0s am[ienlais geÍad0s
pelo seloÌ?
FD - E obrio que rosso seto'cd lsa ìpac
tos ambientais. l\las uma coisa ó analisar-
mos esÌes rnpactos isoados do contexto
da jndústria da construÇão civil, por exem-
plo. Outra coisa é analsar dentro do con-
texto da construÇão cvil, Dessa Íorma, eu
dirla que estes impactos existem mas, se
comparados com os de outras ndústrias,
são muÌto pequefos. Urn deles, por exem-
p o, acontece na fase de extraÇão da argl a,

pois a retirada da matéria-pr ma degrada o
meio ambente. EntreÌanto, esta é consÌ
derada uma atividade de baixo rnpacto, o
que permte a recuperação das áreas com
Íinaldades socais e ambientais d versas,
Atua rnente, a indústra cerâm ca corìstrói
nessas áreas espaços de azer paTa os
seus própros funcionários ou comundade
do entorno, como desenvove atvdades
econômcas, coraro psclcutura e áreas de
ref orestamento, entre outras atividades.

ilG - oüal 0 crslo-benelíGl0 de oslaÍ legali-
zado?
tD - O custo beneÍício de estar iegalzado
é que, alám de estar respadado para uma
possível fscalização, o ceram sta conhece
quas são os riscos ambientais do seu em-
preendimento e, dessa Íorma, acaba dlmi
nuindo o r sco de um dano amb ental

ilC - oue nedidas 0 cGramlsla 00de lomaÍ
Dala erilar auÍessões a0 nel0 ambienle?
Fll - Há várias aÇÕes prát cas e s mples que
o cerarn sta pode Íazer para não degradar
o r-Ì.re o ambente, Aém de atender às exi
gências legais e adotar uma política preven-
tva de contro e ambrental, uma delas, por
exemplo, é tazer a gestão de resíduos da
sua empresa. Alguns já fazem, outros não,
n-ìas recomendo que o ceramista fique aten-
to de íorma a dar a destinação adequada a
todo tipo de resíduo gerado pela sua aÌivi-
dade,

l{G - 0 GoÍamisla qüe oitém a licGnQa am-
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bienlal está liyre da luestão anliental e

sGüs Íi$cos?
FD - Não, Esse, muitas vezes, é o pensa-

mento do empresárjo, O ceramista está livre

de ter problemas com o órgão arnbiental ou

com o Ministério Público, por exemplo, mas
não está livre de um dano ambienta , pois é
possivel se descuidar de alguma condlc o
nante, por exempLo, e acabar causando um

dano ao meÌo arnbiente. E preciso ter unì

olhar responsável para sua atividade num

todo e lembrar que o rneio amb ente squi-
librado está diretamente igado à qualldade

de vida da sociedade.

ilG - QuÊ li[0 dc boas pÍálicas ambie[lais
una GeÍâmica lode aü01a1 laÍa se loÍnaÍ
suslcnlárel?
Fll - As ooas p'aticas vào oesde as mais

simpies, como coleta selotiva de lixo, eco-
nomia de pape, reduÇão do consumo de
água, reuti izaÇão ou destinaÇão correta dos
resÍduos, aÌé às mais complexas, como
transitar para uma matrz energética verde,
por exemplo, subsutuindo o combustível
fóssil não renovável por um combustivel re-

novável. São várias as prátìcas possíveis. A
ideia é o ceramista mudar o olhar e enten-
der que existêm aÇÕes das mais slmples às

mds complexas para se atuar com respôn-
sabi idade soc oambiental,

I'lC - Una aualia0á0 d0 $el0Í qranlo a0 llGen-

clamenlo ambleltal?
Íll - O licenciamento ambiental ainda é um

desafio para o setoí mas existe um esforço
grande do segrnento para se regularizar e
para enteloer a -portá^c a oessa ex.igén-

cia legal. O licênciamento ambiental ainda
não á prioridade nas indústras, mas acre-
dito que o cenárìo está se tornando cada
vez mais posltvo, até por conta das fisca-
izaçôes e exigèncias, o emp€sario nâo

ten'ì para onde Íug r A AssociaÇão Nacional
tem trabalhado para melhorar e mudar esse
cenário, através do prqeto "Cerâmica Sus-
le'ìtável e - V,da', oesenvolvido er parceria

com o Sebrae. Esse projeto oÍerecê consul-
loria er. licenciamenTo ambie.ìial pa'a orien-

tar o empresáro a conseguir as Licenças

tanto de enração como de operação, Por

meÌo do projeto, o consultor vai à empresa e

analisa minuciosamente toda a documenta-
qão disponivel, com base na leg slação aplì-

cáve e, a partir disso, elabora um pano de
ação que indicará um passo a passo para

regularizaÇão, bem como uma estimatÌva de
custo e ternpo para obtenÇão da licenÇa.[E
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