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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo principal compreender o significado das 

rugosidades - ruínas de antigas cerâmicas - presentes na paisagem urbana de Monte 

Carmelo/MG, com análise para a antiga Cerâmica Belmonte. Isso requer uma reflexão sobre os 

processos que causaram o fechamento destas cerâmicas (produção de tijolos e telhas), deixando 

materializado na paisagem urbana a presença de ruínas que, evidencia um processo de 

desvalorização imobiliária e de saúde pública na cidade. Em termos metodológicos, o texto 

respalda-se em pesquisas bibliográficas, documental e pesquisa de campo (registro fotográfico) 

Portanto, almeja ainda compreender como as rugosidades (antiga ruína da cerâmica desativada 

Belmonte) estão relacionadas a um processo de desaceleração econômica da atividade ceramista 

e como refletem no desenvolvimento do setor na atualidade.  

PALAVRAS-CHAVE: paisagem urbana; rugosidades; desaceleração econômica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Monte Carmelo, localiza-se na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, e faz parte da Microrregião de Patrocínio, Minas Gerais, segundo dados do IBGE(2010), 

possui população de 45.772 habitantes. População essa dividida em dois grupos, urbana e rural. A 

urbana é de aproximadamente 40.100 habitantes e a rural 5.672. Devido ao processo de decadência do 

setor ceramista, a principal atividade econômica do município atualmente pauta-se na agricultura e 

pecuária, deixando a ceramista em segundo plano. 

Entretanto, os acontecimentos atuais de Monte Carmelo, traz muito do seu passado. A 

pequena cidade tornou-se capital das telhas na década de 1970, período em que o setor 

ceramista possibilitou o desenvolvimento econômico e social local, porém, a partir da década de 
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1990, este passa por um processo de decadência, fechando diversas empresas do ramo. Com o 

abandono da atividade e das fábricas, restaram somente várias ruínas espalhadas por toda a área 

urbana da cidade. Essa decadência, ocorrida no setor provocou um grande impacto econômico, 

político, social e ambiental que comprometeu significativamente o desenvolvimento econômico, 

bem como a dinâmica urbana do município. 

O termo ruínas pode ser também compreendido como rugosidades de um processo de 

desaceleração econômica, que permeia o cotidiano da população local, não apenas por marcar 

um processo de recessão econômica, mas por representar um passado que foi próspero e farto.  

Nesse sentido, o objetivo central deste texto é compreender o significado das rugosidades 

- ruínas das antigas cerâmicas - presentes na paisagem urbana de Monte Carmelo/MG, com 

análise para a antiga Cerâmica Belmonte. Considerando esta questão e o recorte espacial 

analítico, é possível em termos específicos: 1) Verificar os impactos da decadência da atividade 

ceramista na dinâmica econômica local (desaceleração, desemprego e impactos no comércio e 

serviços); Analisar as ruínas como rugosidades presentes na paisagem urbana e como elas 

impactam na dinâmica urbana atual; 3) Associar a presença destas ruínas ao processo de 

desvalorização imobiliária e de saúde pública presentes na cidade (proliferação do mosquito 

Aedes Aegypti; presença de animais peçonhentos, depósitos de entulho e abrigo para usuários de 

drogas lícitas e ilícitas).  

O texto se estrutura metodologicamente a partir de duas etapas: 1) Levantamento 

bibliográfico e documental mediante análises do processo de desaceleração econômica que 

acomete Monte Carmelo e culmina no fechamento de diversas cerâmicas no município e sobre as 

rugosidades materializadas na paisagem urbana; 2) Realização de Pesquisa de Campo para 

fotografar as ruínas da Cerâmica Belmonte e ainda captura de imagens do Google Earth (2007 e 

2012) para fins comparativos sobre a dinâmica urbana apresentada na circundante a esta unidade 

fabril. 

Analisar os impactos causados pelas ruínas da Cerâmica Belmonte na paisagem urbana, 

remete a um processo de reflexão sobre a materialização de uma dinâmica econômica vivida no 

passado e que traz relações com a atividade ceramista que se desenvolve na atualidade. 

Portanto, imbui-se dessa condição para apresentar neste trabalho alguns apontamentos sobre 

rugosidades e seus significados no passado e no presente, bem como estes podem trazer uma 

imagem positiva e ou negativa para uma localidade. 

 

2. PAISAGEM URBANA E RUGOSIDADES: CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

A paisagem urbana é formulada de acordo com os acontecimentos presentes no espaço 

de uma determinada localidade. Sendo assim, a mesma é constituída por diferentes momentos da 
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história, sendo materializada no espaço-tempo a partir de objetos que testemunham o passado, 

muitos podem estar consolidados ou renovados, mas ambos revelam as historicidades existentes 

no espaço.  

A paisagem urbana, compreendida como momento instantâneo que surge à 
primeira vista aos olhos do pesquisador, expressa relações e ações que propiciam 
uma investigação sobre a cidade. A idéia de paisagem na perspectiva geográfica, 
liga-se ao plano do imediato, aquele da produção do espaço analisado como 
produto das transformações que a sociedade humana realiza a partir da natureza 
em um determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas sob 
múltiplas formas de uso, seja através da construção da moradia, do lazer, das 
atividades de trabalho. Isto porque a natureza transformada pela ação humana, ao 
longo de uma série de gerações, surge enquanto modos de apropriação visíveis 
na paisagem, reproduzindo a história e a concepção do homem sobre o morar, 
trabalhar, viver. A paisagem, por sua vez, contém mistérios, beleza, sinais, 
símbolos, alegorias, tudo carregado de significados; memória, que “revela 
múltiplas impressões passadas”, imagens impregnadas de história. (CARLOS, 
2007, P. 33, grifos do autor). 

 
Parafraseando Carlos (2007) nota-se que a paisagem urbana é construída coletivamente 

pela sociedade e vem tomando diferentes formas no decorrer dos anos, há casos que esse 

fenômeno deixa evidente as dimensões sociais atuantes no espaço. Pode-se considerar que a 

paisagem faz lembrar-se de momentos da vida em sociedade, por isso é preciso relacioná-la a 

expressão de sentimentos e à fatos econômicos e sociais.  

O tempo passa e os estigmas cravados na paisagem reformulada em urbana ou formas de 

cidade remete as ações do homem empregadas no espaço, por isso pode-se dizer que a 

historicidade além de importante para entender os processos sociais, de acordo com Carlos 

(2007) pode ser compreendida como “a arte de lembranças”. 

Uma das maneiras de analisar, compreender e verificar as paisagens urbanas de uma 

determinada localidade, se dá por meio da constatação das rugosidades presentes nela, que se 

materializam no presente por meio de suas formas, deixando vestígios de uma série de 

acontecimentos que juntos formam as historicidades desta localidade. 

A respeito de rugosidades, Santos (2008, p. 173) ao abordar sobre esse processo, 

afirma que: 

As rugosidades são o espaço construído, o tempo histórico que se transformou 

em paisagem, incorporado ao espaço. As rugosidades nos oferecem, mesmo 

sem tradução imediata, restos de uma divisão de trabalho internacional, 

manifestada localmente por combinações particulares do capital, das técnicas e 

do trabalho utilizados.  

 

Concernente a essa questão observa-se que novas formas e processos emergem no lugar 

de acordo com as técnicas mais recentes, mas mesmo com a diversidade de variáveis externas 

que o mesmo recebe, algumas paisagens ainda resistem à essas mudanças impostas pelos 

últimos tempos.  
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Nesse sentido, Silva (2011, p. 12) diz que “as rugosidades podem ser consideradas como 

expressão do conflito histórico e dialético estabelecido por uma urbanização que homogeneíza, ao 

mesmo tempo fragmenta e hierarquiza as condições de vida na cidade”. Isso ocorre uma vez que 

a (re) produção do espaço urbano se dá, de acordo com as necessidades postas pelo capital.  

Desse modo, nem toda transformação que a paisagem urbana sofre em termos recentes, 

são capazes de eliminar todos os objetos do passado; os resistentes, materializam-se em 

rugosidades. Em certos casos, os resistentes apresentam-se como testemunho da construção de 

um espaço em um tempo histórico.  

Silva (2011, p. 38) continua afirmando ainda que “as rugosidades são expressões 

concretas das diversas divisões do trabalho, que se dão de maneira sucessiva, sobreposta e 

concomitante. São, os resquícios do modo de produção anterior no tempo presente em sua 

dimensão espacial”. As rugosidades são marcas de um tempo passado e traz consigo os 

processos sociais de uma sociedade anterior, cuja ideologia econômica, política e cultural estava 

calcada em outros pilares, que talvez não seja os contemporâneos. 

Então, entender o conceito de rugosidade é de fundamental importância para entender os 

processos que constituíram a historicidade de determinado local. Portanto, é nesse sentido, que o 

presente artigo traz a reflexão e busca compreender o passado e o presente envolto na atividade 

ceramista desenvolvida na antiga Cerâmica Belmonte em Monte Carmelo/MG, formada na 

atualidade por ruínas. 

 

3. DO ÁPICE À DECADÊNCIA: A ATIVIDADE CERAMISTA EM MONTE CARMELO/MG 

 

O município de Monte Carmelo, Minas Gerais, está localizado no Estado de Minas Gerais, na 

Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, onde faz parte da Microrregião de Patrocínio/MG. 

Além disso, está região está localizada nas proximidades da divisa de Minas Gerais/Goiás (Mapa 1). 

 

Mapa 01: Localização de Monte Carmelo no Estado de Minas Gerais – 2016. 
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Fonte: IBGE (2014) 

Org.: Carlos R. M. de Oliveira 

 

Para instalação e desenvolvimento de qualquer indústria em uma determinada localidade 

são necessárias algumas condições (fonte de energia, matéria-prima, mão de obra barata e 

qualificada, incentivos fiscais, infraestrutura, dentre outros) que poderão atrair ou não um 

determinado segmento industrial. 

No caso específico do setor ceramista presente na cidade de Monte Carmelo, este foi 

atraído principalmente pela abundância em jazidas de argila, presentes no município e na região. 

Sendo que, a argila é a principal matéria prima utilizada na produção de telhas e tijolos.  

Além disso, o município está localizado na Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba, que é a segunda maior economia do estado, sendo considerada uma região 

estratégica no que se refere aos aspectos econômicos, políticos, geográficos e ambientais. A 

mesorregião citada possui forte influência política no cenário nacional, está localizada próximo a 

importantes centros urbanos, sendo cortada por rodovias nacionais que a interliga a quase todo 

território brasileiro, além de apresentar solo e relevo excelentes para pecuária e agricultura. 

Fazendo uma linha cronológica do processo de desenvolvimento do setor ceramista em 

Monte Carmelo, este inicia-se a partir da década de 1920 com a implementação da primeira olaria, 

culminando em 1930 na construção da primeira cerâmica no município (RIBEIRO, 2008). 
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Devido a abundância de matéria-prima, associada à estratégica localização, a partir da 

década de 1930 o local torna-se referência no que diz respeito ao setor ceramista, tornando-se 

aos poucos um grande Polo Cerâmico, de grande impacto socioeconômico local e regional.  

Outro fator que justifica a origem desse Polo Cerâmico alicerça-se no fato do município 

contar com um grande mercado consumidor próximo, especialmente, Brasília e seu entorno que 

fomentavam ainda mais o desenvolvimento desde setor, devido à demanda por tijolos e telhas 

para a construção planejada da nova capital do país a partir do início dos anos de 1960. 

O ápice do processo de desenvolvimento da atividade ceramista existente em Monte 

Carmelo ocorre na década de 1980, onde o país apresentava um elevado crescimento associado 

aos incentivos fiscais que alavancava cada vez mais o desenvolvimento deste setor, devido às 

induções ao setor da construção civil. 

Seduzidos pelos prósperos anos de rentabilidade que o setor ceramista proporcionava, 

muitos proprietários na década de 1980 investiram quantias significativas em maquinário com o 

intuito de modernizar sua linha de produção e assim, colocar um produto com melhor qualidade no 

mercado e maior quantidade, visando ampliar os lucros. 

Porém, já na década de 1990 com as altas taxas de impostos, a escassez de matéria-

prima (argila) no âmbito local e regional, a rigidez da legislação ambiental e outras demandas do 

mercado nacional, o Polo Cerâmico existente nesta região entra em uma profunda crise, pois 

houve uma elevada queda no lucro associada ao alto custo de produção. 

Contudo, o século XXI se inicia e os problemas de ordem econômica para o setor não se 

resolvem, ao contrário, agravam-se, levando o fechamento de inúmeras unidades ceramistas, 

reverberando principalmente em desemprego e baixa arrecadação de impostos municipais 

desencadeando assim, uma crise não apenas no setor, mas estendendo-se também a economia 

municipal, pois a principal fonte de riquezas advinha deste setor. 

O fechamento dessas unidades, alocadas principalmente na área urbana desta cidade, 

desencadeou um número significativo de prédios abandonados, que na atualidade materializam-

se em rugosidades, as quais representam o apogeu de uma atividade econômica pretérita. Tais 

questões e reflexões serão abordadas a seguir. 

 

4. RUGOSIDADES PRESENTES NA PAISAGEM URBANA DE MONTE CARMELO/MG: 

CÊRAMICA BELMONTE 

 

Se o espaço é o lugar onde as relações socioculturais se materializam, as modificações 

sofridas por este espaço ficam impregnadas ou ao longo dos anos pela ação do homem. Os 

vestígios históricos e sociais do passado que ficam materializados e ainda resistem a ação 

humana do presente, são o que denomina-se de rugosidades.  



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1136 

Porém, para compreender a presença das rugosidades das unidades fabris do setor 

ceramista no espaço urbano de Monte Carmelo, é preciso compreender como esse setor se 

desenvolveu e por que houve a formação de ruínas, transformando essa localidade em um 

exemplo verídico dessas transformações espaciais. 

Na década de 1980 o Polo Cerâmico de Monte Carmelo estava no ápice de 

desenvolvimento. Com isso a (re) produção do espaço urbano era desenvolvido de acordo com as 

necessidades da capital. Um fato interessante que deve-se ressaltar é que a maioria das 

cerâmicas existentes no município se localiza ou localizavam-se no perímetro urbano do 

município, conforme mapa 02. 

Ainda nesta década, a paisagem urbana de Monte Carmelo retratava um segmento 

próspero, com grande circulação de produtos, veículos e pessoas. Já a partir da década de 1990 

com a crise instalada nesta atividade, muitas cerâmicas deixaram de operar, com isso configura-

se uma nova dinâmica local.  

Cabe dizer que, as unidades que ainda se mantém abertas e em atividade, em sua 

maioria, encontram-se instaladas dentro da área urbana do município e, estas causam 

significativos impactos econômicos, sociais, dentre outros que alteram a dinâmica urbana desta 

cidade. Além disso, a paisagem urbana apresenta fortes traços da atividade ceramista, afetando 

negativamente o cotidiano de pessoas que residem próximos a estes estabelecimentos. 

Nesse caso a presença da atividade fabril/industrial em área urbana causa impactos de 

vizinhança, pois muitas unidades estão alocadas em áreas residenciais; levando a um processo 

em que os moradores são obrigados a conviver com a atividade fabril. E ainda convivem 

diariamente com fluxo de veículos pesados que transportam matéria-prima, produtos fabricados, 

barulho e ruídos do funcionamento da cerâmica, poeira, trânsito de trabalhadores a pé ou em 

veículos diversos, dentre outros, que por sua vez, tira a tranquilidade que os moradores de bairros 

residenciais almejam ter. 

Ressalta-se que tal fato não é pontual em um ou outro bairro residencial, mas espalha-se 

por toda a área urbana de Monte Carmelo. O mapa 01 nos retrata como esse processo pode ser 

impactante ao ambiente urbano e a vida urbana, inclusive reverberando na qualidade de vida dos 

moradores locais. 

 

Mapa 02: Localização de unidades ceramistas na área urbana de Monte Carmelo/MG (2013). 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo – Departamento de Água e Esgoto (2013) 

Org.: OLIVEIRA, C. R. M. de. 

 

Tal fato pode ser comprovado, pois com o passar do tempo à maioria destes locais se 

tornaram pontos de comercialização e de uso de drogas lícitas e ilícitas, proliferação de insetos, 

principalmente do Aedes Aegypti (transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus), depósitos de 

lixo doméstico e de construção civil, dentre outros que irão alterar a dinâmica, a saúde ambiental e 

pública e a paisagem deste local. Como mencionado anteriormente, a área que circunda estes 

estabelecimentos em ruínas receberam um novo fluxo de pessoas, veículos e acontecimentos, ou 

seja, o modo de vida destas pessoas que residem nestes locais foi e ainda serão afetados, 

inclusive em alguns casos tendo que conviver com o aumento da violência urbana. 

A presença dessas fabricas desativadas em certos bairros da cidade contribui para queda 

no que diz respeito a especulação imobiliária, pois os possuidores de imóveis nas proximidades 

destas tem dificuldades tanto na locação quanto na venda, além de agravar ainda mais alguns 

problemas sociais (segurança, saúde pública, dentre outras). Dentre essas modificações pode-se 

dizer que o espaço urbano é mutável, devido as mudanças contínuas que sofre cotidianamente. A 

esse respeito Carlos (2007) diz que: 
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O espaço é o lugar do encontro e o produto do próprio encontro e a cidade ganha 
teatralidade e não existe dissociada da sociedade que lhe dá conteúdo. Assim a 
observação da paisagem vai permitindo uma leitura e uma interpretação da nossa 
situação no mundo de hoje, revelando na sua dimensão visível a história do lugar. 
(CARLOS, 2007, p. 34, grifos da autora). 
 

Ainda Carlos (2007, p. 34 apud Calvino, 1991, p. 14/15) reforça que a: “cidade não conta o 

seu passado, ela o contém como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das 

janelas, nos corrimões das escadas, nas antenas dos pára-raios, nos mastros das bandeiras, 

cada segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras”. Nesse sentido, as 

ruínas das cerâmicas desativadas em Monte Carmelo são as marcas do passado da cidade. 

É possível notar que a imutabilidade do espaço urbano, revela sua dinâmica, portanto, sua 

construção é constante, e não tem interrupção, independe de haver um processo de ápice ou 

decadência de atividades econômicas, se uma entra em crise, o movimento da sociedade e de 

outras economias, não permite que a dinâmica espacial paralise o processo de construção do 

espaço.  

É preciso dizer, então que assim como o espaço, a paisagem urbana também está em 

transformação, a sua captura em um dado momento, representa apenas as singularidades e 

vicissitudes do passado e daquele momento, mas que em futuro próximo ou longínquo pode 

apresentar novas agregações.  

Nota-se que a paisagem vai criando formas distintas de acordo com a ação social no 

espaço. A paisagem urbana interfere nas relações interpessoais, devido as grandes 

transformações, que muda o sentido de vida de cada indivíduo dificultando e alterando as 

relações entre as pessoas moradoras de uma dada cidade ou até mesmo de um bairro.  

A esse respeito, "O lugar concretiza as relações, e nesse patamar, se vislumbram as 

articulações contraditórias entre tempos diferenciados. O uso liga-se à idéia de identidade, que se 

constrói, no lugar, através das relações que permitem o desenrolar da vida cotidiana". (CARLOS, 

2007, p. 60) 

Mesmo diante das mudanças constantes empreendidas no espaço, na paisagem e no 

lugar, as pessoas ainda conseguem fazer do seu lugar de vivencia um lugar de pertencimento, 

pois é neste que está arraigado seus costumes, suas experiências de vida, enfim, seu cotidiano.  

Já a modificação da paisagem afeta a relação com a sociabilidade de tal lugar, pois a 

paisagem como dito anteriormente nos remete lembranças e afeto, no caso das ruínas da 

indústria ceramista, desperta um lado saudoso nos antigos moradores dos arredores. 

Nas figuras 01 e 02 tem-se a vista aérea da Antiga Cerâmica Belmonte nos anos de 2007 

e 2013. Ao analisar as duas imagens nota-se que o processo de destruição da Cerâmica 

Belmonte, sendo que em 2007 a mesma encontra-se intacta; já em 2013 o que se observa é 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1139 

apenas alguns vestígios da Cerâmica, atualmente se estão materializados pelas ruínas que 

sobraram. 

 

Figura 01: Vista aérea da Antiga Cerâmica Belmonte, Monte Carmelo/MG em 2007 

 

Fonte: Google Earth (captura em nov. 2007) 

 

Figura 02: Vista aérea da Antiga Cerâmica Belmonte, Monte Carmelo/MG (2013) 

 

Fonte: Google Earth (captura em nov. 2013) 

 

Esse processo de destruição da Cerâmica Belmonte, provocado pela crise ocorrida no 

setor a partir da década de 1990, culminou com seu fechamento no ano de 2007 grandes 
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alterações, principalmente, na dinâmica dos bairros circunvizinhos. Anos atrás o que se via ao 

entorno destes estabelecimentos era um ambiente próspero, com grande circulação de produtos, 

veículos e pessoas. Entretanto, o que se observa na atualidade é um ambiente inóspito, parado e 

sem uma dinâmica de fluxos marcante.  

Com o objetivo de compreender, analisar e verificar os impactos provocados pelas 

rugosidades do setor ceramista em Monte Carmelo fez-se uma pesquisa de campo na qual 

realizou-se registros fotográficos das ruínas da Cerâmica Belmonte, com a finalidade de 

apresentar essas rugosidades existente na área urbana desta cidade.  

Nesse caso, realizou uma comparação entre imagens coletas em 2012 (Figuras 03 e 04) 

pelo Google Earth e fotografias tiradas em 2016 (Fotos 01 e 02), com o fim de mostrar a dinâmica 

local. 

 
Figura 03: Vista da entrada da Antiga Cerâmica Belmonte, Monte Carmelo/MG (2012) 

 
Fonte: Google Earth (captura em fev. 2012) 

 

Foto 01: Vista da entrada da Antiga Cerâmica Belmonte, Monte Carmelo/MG em 2016 

 
Autoria: OLIVEIRA, C. R. M. de. (2016). 
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Figura 04: Lateral da Antiga Cerâmica Belmonte, Monte Carmelo/MG (2012). 

 

Fonte: Google Earth (captura em fev. 2012) 

 

Foto 02: Lateral da Antiga Cerâmica Belmonte, Monte Carmelo/MG (2016) 

 

Autoria: OLIVEIRA, C. R. M. de. (2016) 

 

Em comparação as ilustrações apresentadas entre 2007 e 2016 (figuras 01, 02, 03 e 04 e 

as fotos 01 e 02) nota-se que neste período as rugosidades presentes nesta área trouxeram 

sérios impactos para os moradores do seu entorno, além de uma mudança drástica na paisagem. 

Na visita realizada à área em 2016, observa-se mato alto, ainda o local sendo utilizado como 

depósito de lixo urbano, proliferação de animais peçonhentos e do mosquito Aedes Aegypti. Tal 

situação deixa evidente a desvalorização dos imóveis alocados no entorno (Fotos 03 e 04). 
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Foto 03: Entulho na área da antiga Cerâmica Belmonte, Monte Carmelo/MG (2016) 

 

Autoria: OLIVEIRA, C. R. M. de. (2016) 

 

Foto 04: Vista da área ocupada pela antiga Cerâmica Belmonte, Monte Carmelo/MG (2016)  

 

Autoria: OLIVEIRA, C. R. M. de. (2016) 

 

Segundo relatos dos vizinhos que moram neste bairro, a Prefeitura Municipal fez uma 

limpeza na área da antiga Cerâmica Belmonte. Esta medida amenizou um pouco a situação dos 

moradores, pois o local estava completamente tomado por mato, lixo proveniente de construção 

civil e animais mortos, que afetam diretamente na qualidade de vida dos moradores, causando 

indignação e revolta, pelo descaso público em relação à área e os moradores.   
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Na foto 03 nota-se que os problemas ainda não acabaram. Muitas pessoas ainda 

descartam resíduos de construção civil e animais mortos neste local. A situação agrava-se 

principalmente no período seco, quando civis ateiam fogo no local causando um grande transtorno 

devido a fumaça e os odores. 

Ressalva-se ainda que atualmente a rugosidade deixada pelas ruínas da antiga Cerâmica 

Belmonte traz uma nova problemática, pois ao analisar a foto 04 observa-se, que um novo 

loteamento, denominado Alto da Boa Vista IV, foi construído ao lado das ruínas, no entanto, a 

área ocupada pela antiga Cerâmica encontra-se vazia e torna-se uma espécie de barreira que 

impede a expansão e consolidação de construções urbanas de forma mais homogênea entre os 

bairros Lagoinha e Loteamento Alto da Boa Vista IV.  

Ainda tal situação deixa evidente a existência de uma grande área vazia que separa o 

loteamento novo dos bairros antigos. Isso contribuí para uma desvalorização imobiliária em ambos 

bairros, além de impedir a união dos bairros com os demais. Acredita-se que pelo fato de ser uma 

área particular e possivelmente conter embargos jurídicos a mesma não pode ser destinada a 

outros usos urbanos. 

Contudo, nota-se que as ruínas da Cerâmica Belmonte, apresentam as rugosidades da 

prosperidade da atividade ceramista em Monte Carmelo em um passado recente, mas estas 

também demonstram que em certos casos elas se tornam impedimentos do processo de 

expansão urbana, criando locais impróprios e negativos, além de contribuírem para uma 

desvalorização imobiliária dos bairros circunvizinhos nas proximidades. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As rugosidades presentes na paisagem urbana de Monte Carmelo, precisamente no 

entorno da Cerâmica Belmonte revela a decadência do setor ceramista existente na cidade que 

por muitos anos foi considerado o carro-chefe da economia local e a principal geradora de rendas, 

seja por meio dos empregos, dos fluxos de mercadorias ou de tributos.  

Atualmente as ruínas da antiga Cerâmica Belmonte trazem sérios problemas a população 

circunvizinha. Duas questões chama a atenção: uma refere-se a inibição da especulação 

imobiliária e, a outra é sobre a qualidade de vida dos moradores vizinhos. Em ambos casos, os 

problemas relatados neste trabalho (desvalorização dos imóveis, local sendo utilizado como 

depósito de lixo, uso de drogas lícitas e ilícitas, abrigo para animais peçonhentos, criadouro do 

mosquito Aedes Aegypti, dentre outros) mesmo com a limpeza realizada pela Prefeitura Municipal, 

ainda continuam, ou seja, persistem no espaço e no tempo. 

A sequência de ilustrações (figuras e fotos) apresentadas no texto traz materializado na 

paisagem urbana local frações dos problemas existentes e identificados, além das transformações 
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ocorridas na paisagem urbana ao longo tempo. As rugosidades presentes na paisagem urbana 

desta localidade se materializam no presente e se revelam negativamente para o local.  

Portanto, a questão das ruínas da Cerâmica Belmonte, é apenas um exemplo dentre 

outros, devido ao fato de inúmeras unidades fabris ceramistas se encontrarem desativadas dentro 

da área urbana de Monte Carmelo, isso significa dizer, que a decadência da atividade não gerou 

apenas impactos econômicos, levando a uma crise no município, mas também promoveu uma 

visão negativa da paisagem urbana atual desta cidade.   
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