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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa fala sobre um dosproblemas de maior 
intensidade nas últimas décadas os impactos ambientais, decorrentes de 
atividadesornamentais com o uso de argila, água, lenha e liberação de Co2 
para o meio ambiente. A àrea de pesquisa delimita-se na Cerâmica Jardim, que 
é uma das fontes econômicas do município de Mulungu, PB e tem como 
objetivo analisar as principais práticas de degradação decorrentes da atividade 
ceramista da mesma.A metodologia utilizada foia pesquisa de campo,realizada 
mais precisamente na Cerâmica Jardim, com objetivo de analisar os aspectos 
das paisagens identificando as interrelações existentes entre a sociedade e 
natureza.E entrevistas com alguns funcionários da própria Cerâmica,e 
levantamento de dados bibliográficos,nessa fase foi feita uma seleçao de 
livros,revistas e alguns artigos e também a visita junto a alguns órgãos 
competentes tais como:a Prefeitura Municipal de Mulungu/pb,a Biblioteca 
municipal de Mulungu/pb e a Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba-
UEPB. Trabalhamos nessa pesquisa a atividade ceramista, além das atitudes 
socioeconômicas decorrentes dessasatividades. Sozinho não se pode acabar 
com os impactos ambientais, mas se cada um de nós fizermos nossa parte 
ejuntos com alguns órgãos governamentais tanto Municipal,Estadual ou 
Federal podemos amenizar os prejuizos causados à natureza.Sabemos que a 
mesma é rsponsável por alguns impactos causados ao meio ambiente, porém 
é inevitável dizer que o homem é quem ainda é o principal responsável pela 
destruição do meio ambiente. 

 

 

Palavras-chave:Impactos ambientais; atividade ceramista; degradação 
ambiental. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Neste estudo será trabalhado especificamente a “terra” aqui 

representada pelo solo argiloso utilizado como matéria-prima, na fabricação de 

artefatos cerâmicos no caso (tijolo). A indústria cerâmica não deixa de ser uma 

atividade mineradora, e como tal ela compromete os componentes básicos da 

natureza e consequentimente a flora, pois é usada como lenha ou carvão 

natural, que é utilizado para o cozimento dos materiais cerâmicos em estudo. 

O objetivo foi analisar a atividade cerâmica e os danos causados ao 

meio ambiente, provocados por esta atividade que, economicamente é de 

fundamental importância para muitas famílias que dependem dos empregos 

oferecidos pela Cerâmica Jardim, municipio de Mulungu – PB. 

Outros objetivos especificos foram de identificar os impáctos ambientais 

provocados pela atividade ceramista local, tanto em relação ao solo, recursos 

hidricos e vegetação da area de pesquisa. Os dados coletados podem ajudar 

no diagnóstico de problemas ambientais decorrentes das práticas de 

degradação ligadas à esta atividade. 

Durante a pesquisa utilizamos o empirismo como base, para fotalecer o 

trabalho, aplicamos questionários com a gerente e algumas dificuldades devido 

a resistência de alguns. Já que estamos falando sobre degradação ambiental, 

causados pela empresa que eles trabalham. 

O referencial teórico para a pesquisa contou tanto com estudos locais 

sobre a temática a exemplo de: (FERREIRA, 2004), que tratou sobre o 

universo da argila e as atividades cerâmicas no Distrito de Cachoeira dos 

Guedes, em Guarabira, pois este estudo contribuiu para darmos continuidade a 

temática no município de Mulungu, também na bacia hidrográfica do Rio 

Mamanguape. Outra autora importante foi (PONTES, 2006), pois a mesma, 

realizou pesquisa sobre a atividade ceramista no município de Mulungu, 

servindo de base para este estudo. No contexto geral, trabalhamos com 

(MELO, 2003), que faz um estudo sobre o meio ambiente e a geografia 
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paraibana. (MARIANO NETO, 2001E 2003), que também fez pesquisas 

ecológicas no Estado da Paraíba, além de outros autores que tratam de 

pesquisa sobre solos, atividade ceramista e questões econômicas a exemplo 

de (ABREU, 1975) e (SANTOS, 1975). 

 O nosso trabalho está organizado da eseguinte forma: no primeiro 

capítulo discorremos sobre alguns teóricos pertinentes ao nosso tema para 

elucidar o nosso trabalho, no segundo capítulo, estamos mostrando como a 

pesquisa foi feita, a coleta de dados e os procedimentos necessários à 

realizção da pesquisa, no terceiro capítulo falamos dos aspectos geográficos e 

históricos do município de Mulungu/PB, no quarto capítulo encontramos o 

plano de análise dos impactos ambientais provocados pelas atividades 

ceramistas, especificamente na cerâmica Jardim, Mulungu/pb, e, finalmente, as 

referêcias, onde se encontram as bases teóricas citadas no trabalho. 
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2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Muitos são os interesses na apropriação e exploração da natureza. Na 

maioria dos casos, os impactos aos ecosistemas afetam o patrimômino natural 

de forma irremediável. Quando ocorre um investimento lucrativo, 

representando desenvolvimento econômico e processo tecnológico sem 

planejamento, as populações do presente, as gerações do futuro e ao meio 

ambiente estão comprometidos em seus êxitos de continuidade. (MARIANO 

Neto, 2003, p.13). 

Pensar em analisar as condições de vida e trabalho, moradia e 

problemas ambientais de uma dada sociedade, passa pela necessidade de 

saber quais as relações de produção que se estabelecem e que hoje 

predominam no meio ambiente e como as camadas sociais se percebem 

dentro do processo produtivo. 

Além da percepção dos que fazem a produção, será fundamental 

levantar informações ambiental que refletem-se na vida levando-se em conta 

condições de moradia , saúde, educação, padrão alimentar, lazer, liberdade, 

prazer e sonhos doque é a humanidade (MARIANO Neto, 2003, p.29). 

 

Segundo Bookchin (1991, p.17), os problemas só podem ser resolvidos 

com profundas mudanças sociais, substituindos-se a atual sociedade por uma 

sociedade Ecológica, que incorpore mudanças radicais para eliminar os abusos 

ecológicos. Mariano Neto (2001), se utiliza de Bookchin para elencar os 

problemas ecológicos identificados na Paraíba, daí constatar a importância 

teórica do autor, para embasar a pesquisa em tela. 

 

Assim, Mariano Neto (2001), baseando-se em Bookchin (1991, p.19), 

argumenta que uma sociedade baseada no humanismo ecológico, que encarne 

uma nova racionalidade, uma nova ciência, uma nova tecnología. “Os 


