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Resumo: A construção civil é imprescindível ao desenvolvimento humano e depende extremamente dos 

recursos minerais. Assim, a mineração se tornou uma atividade indispensável, porém a extração desses 

recursos causa uma série de impactos socioambientais que precisam ser analisados e estudados, a fim de 

minimizá-los. Diante disso, o trabalho tem por objetivo estudar os processos de exploração dos principais 

recursos minerais empregados na construção civil e seus impactos socioambientais gerados na cidade de 

Jaguaruana-CE, situada à 185 km da capital Fortaleza, assim como analisar os respectivos processos de 

extração e quais impactos são gerados ao longo da atividade de mineração. A obtenção de dados para o 

trabalho foi realizada através de pesquisas bibliográficas, visitas de campo e aplicação de questionários em 

duas empresas, uma que explora calcário e outra que explora argila. Com base nos dados obtidos, foi possível 

constatar que as empresas geram impactos socioambientais, como destruição da vegetação nativa, poluição 

do ar e sonora e contaminação da água. Entretanto, verificou-se que as mesmas realizam medidas mitigadoras 

a fim de reduzir estes impactos e de cumprir com as exigências estabelecidas na legislação ambiental vigente, 

além disso, são importantes para a economia e o desenvolvimento da cidade.  

Palavras-chave: Construção Civil. Calcário. Mineração. Impactos Socioambientais. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os recursos minerais são de extrema importância para a sociedade e são utilizados desde o início dos tempos. 

Fundamentais à vida e ao desenvolvimento da humanidade, estão presentes no cotidiano em todos os níveis, a 

partir da alimentação, moradia, transporte, e sendo até mesmo símbolo das épocas, como a idade do ferro. 

A construção civil e o desenvolvimento econômico estão intrinsecamente ligados à indústria da construção, 

que promove incrementos capazes de elevar o crescimento econômico. Essencial ao mundo moderno, atuando 

inclusive como indicativo da situação da economia brasileira, a construção civil também depende diretamente 

dos recursos minerais, aparecendo como uma das áreas que mais extraem recursos da natureza [1]. 

Nos últimos anos a ideia do desenvolvimento econômico e social sustentável se intensificou e vem sendo 

cada dia mais difundida e respeitada pela sociedade. Devido às mudanças climáticas e desastres que vem 

acontecendo pela ação destrutiva do homem, aumentaram as buscas pelas ações que prejudicam a natureza e 

formas de combater tais práticas ou ao menos minimizar os estragos causados por elas.  

A mineração pode ser definida como a extração de minerais valiosos existentes nas rochas da crosta, sendo 

uma atividade econômica denominada indústria extrativista mineral ou indústria de produtos minerais. Essa 

atividade é uma das ações identificadas como prejudicial ao meio ambiente, pois sabe-se que seja qual for o tipo 

de mineração, mesmo que seja de pequeno porte, causa danos, muitas vezes irreversíveis ao local explorado [2]. 

De acordo com a Art. 225, da Constituição Brasileira de 1988, todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à uma qualidade de vida saudável, 

compelindo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações [3]. 

Em contrapartida, a mineração tem trazido muitos benefícios à economia dos municípios onde é realizada, 

pois é responsável por gerar grande número de empregos, impostos e desenvolvimento.  

A importância dos recursos minerais e o avanço constante da construção civil, junto ao crescimento 

populacional, o qual de acordo com relatório da ONU, o Brasil passará de 209 milhões de pessoas atualmente 

para 233 milhões em 2050, que implicará na imprescindibilidade da extração de minerais para suprir as 

necessidades sociais, e assim à atividade de mineração torna-se uma das principais do país [4]. 

Portanto, tornou-se interessante evidenciar o potencial mineral dos municípios brasileiros e desenvolver 

estudos relacionados ao assunto, bem como estimar a dimensão dos impactos causados pela atividade de 

mineração, visando verificar se esta traz mais benefícios ou malefícios às cidades, em nível ambiental e social, 

como também sugerir formas de diminuir os prejuízos e maximizar os pontos positivos. 

Dessa forma, o objetivo é estudar os processos de exploração dos principais recursos minerais empregados na 

construção civil e seus impactos socioambientais gerados na cidade de Jaguaruana-CE. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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2.1.1 Aspectos Geomorfológicos do Brasil e Ceará  

O Brasil é mundialmente conhecido por sua riqueza geológica, estando sua história e desenvolvimento 

intimamente ligados a seus recursos naturais. O país está localizado na américa latina e se encontra sobre a placa 

Sul-Americana, apresentando em seu território significativos registros da evolução geológica do planeta Terra. 

Em relação a formação da geodiversidade do território brasileiro, são destacadas três condições geológicas 

fundamentais: margens ativas, que ficam nos limites das placas tectônicas, margens passivas, o oposto da 

anterior, e ambiente intraplaca. Nas margens ativas, onde há cadeias montanhosas, tem-se a formação das rochas 

cristalinas, plutônicas e metamórficas, já a margem passiva, que se forma no lado oposto da zona colisional entre 

duas placas, predomina-se a tectônica distensional, dando origem à atual plataforma marinha brasileira, enquanto 

que, nas porções intraplaca, se depositam as coberturas sedimentares, associadas a vulcanismo de grandes 

dimensões [5]. 

Tendo em vista tamanha diversidade e a grande extensão territorial brasileira, foram apontados uma série de 

domínios geomorfológicos, identificados com base na classificação de domínios morfoclimáticos e províncias 

geológicas, os quais tem dados sobre configuração morfológica, evolução paleogeográfica, inter-relação com 

distintos tipos pedológicos, climáticos e fitogeográficos. São eles: [6] 

 

 Domínio das Terras Baixas Florestadas Equatoriais da Amazônia: apresenta planícies de inundação e 

terraços fluviais das várzeas amazônicas, tabuleiros de terra firme, superfícies de aplainamento das 

áreas cratônicas, planaltos e serras residuais; 

 Domínio dos Chapadões Semi-úmidos Tropicais do Cerrado: é formado por topos dos chapadões 

sustentados por couraças ferruginosas, planaltos dissecados, depressões interplanálticas, e a Planície do 

Rio Araguaia; 

 Domínio das Depressões Semi-áridas Tropicais da Caatinga: encontram-se superfícies de aplainamento 

da Depressão Sertaneja, chapadas sustentadas por rochas sedimentares, serras isoladas e brejos de 

altitude, e o Planalto da Borborema; 

 Domínio dos Mares-de-Morros Úmidos Tropicais da Mata Atlântica: destacam-se neste, planícies 

litorâneas, tabuleiros do Grupo Barreiras, alinhamentos serranos da Fachada Atlântica, relevo 

dominante dos mares-de-morros florestados, e o Planalto da Bacia do Paraná; 

 Domínio dos Planaltos Úmidos Subtropicais da Mata de Araucárias: é composto pelo Primeiro Planalto 

Paranaense ou Planalto Atlântico, Segundo Planalto Paranaense ou Depressão Periférica, Terceiro 

Planalto Paranaense ou Planalto Arenítico-Basáltico, e o Planalto dos Campos Gerais; 

 Domínio das Coxilhas Úmidas Subtropicais da Campanha Gaúcha: se observam nesse domínio o 

Planalto Sul-Rio-Grandense, a Depressão do rio Ibicuí, a Coxilha de Haedo, e o Planalto de 

Uruguaiana; 

  Domínio da Planície Inundável Semi-Úmida Tropical do Pantanal: estende-se pela porção central do 

continente sul-americano, incluindo a Bacia Platina e região do Chaco e evidencia planícies aluviais do 

rio Paraguai e os rios Cuiabá, Taquari e São Lourenço. 

 

Igualmente ao Brasil, o estado do Ceará possui grande diversidade geomorfológica, localizado na região 

nordeste do país, faz parte do Domínio das Depressões Semi-áridas Tropicais da Caatinga, sendo constituído por 

diversas e diferenciadas paisagens e ecossistemas. O estado é composto por determinados domínios 

geomorfológicos (Figura 1), sendo alguns deles: Planície Costeira do Ceará, Tabuleiros Costeiros, Chapada do 

Apodi, Chapada do Araripe, Chapada da Ibiapaba, Depressão Sertaneja I, Depressão Sertaneja II, e Planícies 

Aluviais dos rios Jaguaribe e Acaraú [7]. 
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Figura 1: Domínios Geomorfológicos do Ceará [7]. 

 

A Chapada do Apodi, que é um desses domínios, tem 46% do seu território cearense, posicionada junto à 

divisa com o estado do Rio Grande do Norte, que detém os outros 54% de sua extensão, consiste numa 

superfície de topo plano, estruturalmente sustentado por rochas sedimentares: calcários, calcarenitos, folhelhos e 

calcilutitos da Formação Jandaíra, e ainda arenitos e siltitos da Formação Açu. É composta por três bacias 

hidrográficas, Bacia do rio Apodi, Bacia do rio Jaguaribe e Bacia do riacho Mata Fresca, e tem solos pouco 

profundos de elevada fertilidade natural, sendo sua vegetação prevalecente, a caatinga [8]. O município de 

Jaguaruana está inserido nesse domínio geomorfológico. 

 
2.1.2 Extração Mineral no Brasil e Nordeste  

A história do Brasil está totalmente atrelada à mineração. Desde o descobrimento, suas dimensões 

continentais e abundantes recursos minerais chamaram atenção, e a extração desses recursos iniciou-se, com 

enfoque principal em ouro e pedras preciosas, assim a atividade se expandiu rapidamente, se transformando em 

uma das primeiras e principais indústrias do país.  

Ao longo dos anos, a mesma se consolidou e é atualmente um setor básico da economia brasileira. Em 2017, 

segundo o Ministério de Minas e Energia, ela representou 4% do Produto Interno Bruto (PIB) e contribuiu com 

25% do saldo comercial brasileiro, exportando US$ 46,4 bilhões nesse ano. Referente ao mercado de trabalho, 

também desse período, as 10 mil minas nacionais, em sua grande maioria de micro e pequeno porte, geravam 

180 mil empregos diretos e 2,2 milhões de empregos indiretos em todo o país [9].  

No Nordeste, a mineração também tem boa representatividade econômica. Em 2015, a região foi 

considerada a segunda maior produtora de rochas do país para fins de revestimento, usados na construção civil. 

Ainda neste ano, o Brasil se destacou no mercado internacional, possuindo uma das maiores diversidades de 

rochas ornamentais e umas das maiores reservas, ocupando a colocação de 3º exportador de blocos de rochas 

ornamentais e 5º exportador de produtos acabados [10].  

O Ceará é um estado muito significativo nesse contexto de mineração, pois abriga ambientes geológicos 

favoráveis para a existência de muitos bens minerais. O embasamento cristalino no Ceará ocorre em 75% do 

estado, onde são produzidas expressivas quantidades de bens minerais como: magnesita, dolomitas, calcários, 

rochas ornamentais e materiais de construção (britas, areias, saibro). Dos 25% de terrenos sedimentares, são 

produzidos calcários para cal e cimento, água mineral, pedra cariri, gipsita, diatomita, além de petróleo e gás 

[11].  

Entre os anos de 2007 e 2014, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) mapeou nove áreas do Ceará que 

somam 27 mil km² para exploração de minerais, o que representa 20% do território do estado. Entre alguns 

municípios do sertão cearense, por exemplo, há pouco mais de três mil km² ricos em minerais como columbita e 

tantalita que não é explorada. Deste material é possível extrair o nióbio, elemento metálico raro. Nesta região 

também há ocorrências de grafita, de onde se tira o grafeno, considerado, por suas propriedades, a fonte da 

próxima revolução tecnológica do mundo [12].  

Em 2010, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o Ceará tinha uma atividade 

produtiva no setor mineral de R$ 317,3 milhões, gerando mais de cinco mil empregos diretos no estado [11]. E 

em 2017 esses valores aumentaram (figura 2) [13]. 
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Figura 2: Valor da produção mineral comercializada por município do estado do Ceará em 2017 [13]. 

No Rio Grande do Norte, o setor da mineração teve aumento de 461% em comparação com os valores de 10 

anos atrás, e movimentou R$ 164,7 milhões em operações ao longo de 2018. Com isso o estado recolheu neste 

ano R$ 2,75 milhões, cerca de 2% do total, em Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) - uma 

espécie de royalties pela atividade [14].  

As formas mais comuns existentes de extração mineral no Brasil são: lavra a céu aberto, lavra subterrânea, 

garimpagem manual, garimpagem mecânica, e dragagem. A lavra a céu aberto se destaca entre as extrações 

minerais [15].  

 

2.1.3 Construção Civil 

A construção civil é um dos principais setores industriais do país, e assim como a mineração, existe desde o 

surgimento das sociedades, agindo sempre com a finalidade de ajudar no desenvolvimento e bem-estar da 

população, dando melhores condições de vida.  

Os recursos minerais são necessários à existência e ao bem-estar humano, e a engenharia civil é uma das 

áreas que mais os utiliza, sendo eles os produtos base para sua execução. Alguns dos bens minerais usados na 

construção civil são: areia, calcário, ferro, água e argila, entre muitos outros.  

A construção civil constrói casas, prédios, aeroportos, faculdades e escolas, obras que estimularam a 

economia brasileira. Desta forma, se apresenta sempre aliada ao ser humano, dando suporte para a sobrevivência 

e progresso das civilizações por meio de suas obras nos ramos de infraestrutura e edificação. 

Por ser um dos principais setores industriais do Brasil, a construção civil é um dos indicadores da situação 

da economia brasileira, sendo que, se o setor está em ascensão, a economia cresce, e se está em retração, 

decresce. Isso ocorre principalmente por ser uma área que tem capacidade de elevar a taxa de emprego, de 

produto e de renda, seja a curto ou a médio prazo, pois sua competência de absorver mão de obra é elevada. 

De acordo com o assessor especial da FIBRA-Federação das Indústrias do Distrito Federal, em 2017 a 

construção civil representou 6,2% do PIB do Brasil. Contava com 176 mil empresas, retratando 34% do total da 

indústria. E em relação a empregos, gerou 2,6 milhões de vagas [16]. 

 
2.1.4 Impactos Socioambientais 

 

O setor mineral é muito importante para o país pois gera inúmeros empregos, e é essencial para a economia 

nacional, porém é preciso entender a dimensão dos impactos causados pela mineração, não só nos aspectos 

positivos, mas também nos aspectos negativos, que causam grandes distúrbios ecossistêmicos. O Conselho 

Nacional do Meio Ambiente-CONAMA define impacto ambiental como qualquer alteração do meio ambiente, 

sejam em relação as suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, causada por energia resultante das 

atividades humanas que afetam, direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as 

atividades socioeconômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos 

recursos ambientais [17]. Essa definição evidencia a responsabilidade das atividades de mineração relacionadas a 

essa questão. 
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Inicialmente, não se tinha uma preocupação pertinente a respeito das questões que envolvem o meio 

ambiente, entretanto quando observaram as consequências dessa exploração desenfreada e os riscos que a 

população corre em vários aspectos, passou-se a se desenvolver consciência de preservação, onde são estudadas 

todas as questões relacionadas à natureza, em busca de transformar os processos e diminuir os impactos gerados.  

Nesse contexto, os principais aspectos e impactos causados pelas atividades de extração mineral na lavra a 

céu aberto são mostrados no quadro 1 [18]: 

 

Quadro 1: Principais aspectos e impactos ambientais na lavra a céu aberto [18]. 

 
 

Na exploração da argila, os principais impactos que podem ser citados são: poluição do ar devido à emissão 

de material particulado fino proveniente das vias de acesso, erosão do solo devido à exposição do mesmo a águas 

pluviais, assoreamento dos cursos d´água, emissão de ruídos provenientes das dragas, caminhões e maquinários, 

supressão da vegetação, poluição visual devido às alterações na topografia do terreno e a remoção da cobertura 

vegetal [19].  

Como visto, são muitos os transtornos causados pela prática da mineração, se tornando notório o porquê de 

tanta preocupação com essa área, em relação a preservação da natureza e do ser humano. 

 

2.1.5 Legislação  

  

De acordo com a constituição brasileira todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

visando isto, o Brasil criou diversas instituições em todos os níveis de poder, e leis bastante completas em 

relação à proteção do meio ambiente, a fim de garantir os direitos dos cidadãos brasileiros. As principais 

instituições criadas são [20]: 

O Ministério do Meio Ambiente, que possui a função de formular, planejar, coordenar, supervisionar e 

controlar a política nacional e as diretrizes governamentais para o meio ambiente. 
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, que é um órgão consultivo e deliberativo, que tem a 

finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o 

meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis-IBAMA, que tem por finalidade, 

executar e fazer executar as políticas e diretrizes governamentais definidas para o meio ambiente. 

Especificamente para assuntos relacionados à extração mineral foi criada a Agência Nacional de Mineração 

(ANM), através da Lei n.º 13.575/2017 em substituição ao antigo DNPM. A ANM é responsável por promover o 

planejamento e o fomento da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais e superintender as 

pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício 

das atividades de mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõem o Código de Mineração, o 

Código de Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa [21]. 

Algumas das principais leis criadas para proteção do meio ambiente e suas finalidades são: 

Lei de Crimes Ambientais: Decreto nº 3179/99 que institui punições administrativas e penais para pessoas ou 

empresas que agem de forma a degradar a natureza. Atos como poluição da água, corte ilegal de árvores, morte 

de animais silvestres tornaram-se crimes ambientais [22]. 

Lei da Exploração Mineral: lei de número 7.805 de 18/07/1989, que regulamenta as atividades de mineração, 

trazendo uma série de artigos e incisos que falam das mais diversas questões relacionadas à área [23]. 

  

2.2 Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica, visitas de campo e aplicação de questionários na 

cidade de Jaguaruana (Figura 3), situada a 185 km da capital do Ceará, Fortaleza. Sediado na região do Baixo 

Jaguaribe. O município possui área de 867,563 km², e abrange 0,58% do território do estado. Segundo dados do 

IBGE, possuía em 2018, uma população estimada de aproximadamente 33.967 habitantes, com densidade 

demográfica de aproximadamente 37,16 hab/km² [24]. 

 

 
Figura 3: Mapa de localização de Jaguaruana-CE [25]. 

Observaram-se através das pesquisas que no município de Jaguaruana-CE a exploração de calcário e de 

argila são importantes atividades econômicas. Diante disso, realizou-se uma avaliação sobre a exploração desses 

bens minerais feita por duas empresas.  

Inicialmente realizou-se pesquisa bibliográfica, fundamentada na consulta de livros, teses, artigos, e sites, 

com o propósito de ampliar o conhecimento sobre o tema abordado, e entender melhor o cenário atual relativo à 

temática, tanto no que se refere aos impactos socioambientais, quanto ao desenvolvimento econômico e social 

gerado pela prática, proporcionando desse modo, relevante embasamento científico.  

No mês de abril de 2019, foram realizadas visitas às empresas responsáveis pela exploração de recursos 

minerais em Jaguaruana, onde foi aplicado um questionário (Apêndice 1), com perguntas relacionadas a jazida 

explorada, metodologia utilizada na extração, processo produtivo, impactos causados, medidas de controle, entre 

outras questões. O processo de produção foi observado e, registrado através de fotografias.  

No mês de julho de 2019, foi aplicado um questionário (Apêndice 2) a 30 pessoas de diferentes domicílios do 

bairro onde se localiza a sede da mineradora de calcário, num raio de 400 metros, abordando assuntos 

relacionados aos impactos sociais causados pela mesma, como incômodo diário, problemas de saúde, motivação 
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da ocupação local e visão dos moradores quanto a empresa. Os resultados obtidos na pesquisa foram 

transformados em porcentagem para facilitar a discussão das informações. 

As identidades, tanto das empresas quanto dos moradores que participaram da pesquisa, serão preservadas a 

pedido dos mesmos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As empresas visitadas foram classificadas como de pequeno porte. As empresas se classificam em: 

microempresas quando possuem até 19 funcionários, de pequeno porte quando possuem de 20 a 99 funcionários, 

de médio porte quando possuem de 100 a 499 funcionários, e de grande porte quando possuem 500 funcionários 

ou mais [26]. 

Nas proximidades da empresa que explora argila não existe bairro ou comunidades. 

Através da aplicação dos questionários tanto nas empresas quanto as pessoas que moram próximo à fábrica 

de beneficiamento do calcário foi possível obter as informações descritas a seguir.  

 

3.1. Exploração de Calcário 

 

3.1.1. Processo produtivo 

 

A mineradora visitada foi fundada em 1974 e, nesses 45 anos de existência ajudou no desenvolvimento do 

município de Jaguaruana. Estão empregadas atualmente na empresa 51 pessoas, além desses funcionários, são 

contratadas eventualmente outras pessoas para dar suporte no processo de extração. 

A jazida da qual é extraído o recurso mineral se localiza a 18 km da sede da empresa, sendo constituída por 

calcário da Formação Jandaíra, inserida no Domínio da Chapada do Apodi. Segundo os estudos realizados pelos 

geólogos, ainda terá viabilidade econômica ao longo de 150 anos. A exploração se dá em apenas alguns meses 

do ano, pois devido a impossibilidade de ir até a jazida nos meses que ocorrem chuvas, a exploração acontece 

somente em períodos secos. 

O processo de produção se divide em duas etapas: extração e beneficiamento. A extração é a obtenção da 

rocha em seu estado natural, e o beneficiamento é um conjunto de processos que proporcionam ao mineral as 

características desejadas. A extração do calcário ocorre através de lavra a céu aberto utilizando dinamite 

granulada para separar blocos de rocha da estrutura geológica. Posteriormente, os blocos retirados são reduzidos 

até o tamanho adequado para transporte, quebrando-os com o auxílio de enchedeiras e ponteiras, e o transporte 

dos mesmos para fábrica é realizado por meio de caçambas.  

O processo de beneficiamento (Figura 4) se inicia fazendo uma seleção visual prévia das rochas pela cor, 

onde as mais brancas são destinadas a fabricação de gesso e o restante à fabricação de calcário calcítico. O 

beneficiamento dos dois é semelhante, passando primeiramente por britadores e logo após por moinhos, a 

diferença se apresenta por uma etapa a mais realizada no moinho (o classificador) no processamento do gesso em 

relação ao calcário calcítico. Durante esse processo a granulometria já é definida, enquanto no calcário esta só é 

definida posteriormente, sendo finalmente ensacados e armazenados. São feitas análises químicas e físicas desde 

a rocha in natura até o produto final para verificar se o mesmo tem a qualidade necessária para ser 

comercializado. No calcário calcítico são determinadas as porcentagens de cálcio, magnésio, poder relativo de 

neutralização total, quantidade retida na peneira de n°100 (0,149 mm), natureza física e cor. No gesso, são 

determinadas as porcentagens de sílica, perda ao fogo, resíduo insolúvel, óxido de cálcio, óxido de magnésio, 

óxidos combinados, umidade, cálcio, magnésio, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, total retido na 

peneira de n° 325 (0,044 mm), natureza física e cor. O armazenamento da matéria prima e dos produtos é feito 

em local coberto. 

. 

 
Figura 4: Equipamentos utilizados no beneficiamento do calcário. (Autoria própria) 
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Os produtos produzidos e comercializados após o processo de beneficiamento são o gesso crê (Figura 5), 

destinado a construções e montagem de vitrôs (pequena janela de vidro, usada geralmente em banheiros) e o 

calcário calcítico, um ingrediente para ração animal. A empresa está consolidada no mercado e tem produção 

média de 7.200 toneladas mensais de produtos, comercializando para todo território nacional.  

 

 
Figura 5: Gesso Crê no galpão de armazenamento. (Autoria própria) 

As maiores dificuldades que enfrentam e citaram são a fiscalização rigorosa, a sazonalidade de exploração, 

devido à impossibilidade de acesso a jazida no período chuvoso, e o transporte das rochas até a sede em razão da 

distância e da má conservação das estradas. 

 

3.1.2. Impactos socioambientais 

 
Os impactos negativos gerados nesses processos são: destruição e modificação da vegetação nativa, 

afugento da fauna, comprometimento do solo, poluição do ar e sonora, riscos de acidentes e de vida devido as 

explosões, e desconforto dos trabalhadores e da vizinhança. De forma positiva pode-se citar criação de 

empregos, geração de renda e desenvolvimento na cidade. 

Os impactos sociais provenientes do processo produtivo do calcário que foram analisados através da 

aplicação de questionário no bairro situado no entorno da fábrica são os seguintes: 

Em relação aos ruídos provocados pelas atividades da empresa, apenas 10% dos entrevistados relatou sentir 

algum incômodo, sendo estes os vizinhos mais próximos dela. Entretanto, alguns dos entrevistados, 

confidenciaram não perceber o barulho durante o decorrer do dia, mas quando as máquinas param, percebem a 

diferença, gerando certo alívio. 

No que se refere à poeira, 40% dos moradores disseram se incomodar, sendo este o principal problema 

ocasionado pelas atividades da empresa, mas a partir de 200 metros de distância, já não foi demonstrado nenhum 

incômodo.  

Relativo ao tráfego de veículos, 23% das pessoas se incomoda, porém, o incômodo está associado a fatores 

externos, primeiro a um quebra-molas, pois os caminhões fazem barulho ao passar e atrasam o trânsito e segundo 

pelo trânsito frequente, entretanto a avenida é o acesso principal ao centro da cidade e ao lado da mineradora tem 

um posto de gasolina, o que também pode influenciar nesse fluxo de veículos. 

Referente aos problemas de saúde, os únicos relatos foram sobre alergia a poeira e sinusite, citados por 13% 

dos entrevistados. 

Perguntados sobre outros problemas advindos das atividades da empresa, ninguém citou qualquer outro 

transtorno além dos questionados.  

No tocante a construção das casas e da empresa, 60% dos entrevistados afirmaram ter se estabelecido no 

local antes da fundação da fábrica. 

Sobre o motivo que os levou a escolherem o bairro para residir, 27% das pessoas não soube responder, 30% 

disse que foi por gostar do bairro e 43% revelou ser por oportunidade econômica, pois as propriedades do local 

apresentam valor de mercado inferior a outros bairros por ser uma área industrial e pouco habitada. 

Com relação a suas opiniões sobre a empresa trazer mais benefícios ou malefícios, todas as pessoas 

entrevistadas acreditam que os benefícios gerados por ela se sobressaem quando comparados a pontos negativos. 

Quanto ao vínculo empregatício com a empresa, 13% dos pesquisados afirmou ter parentes que trabalham 

na mesma, e alguns relataram inclusive o desejo de também trabalhar. 

A empresa afirma respeitar todas as leis, e ser submetida há fiscalização constante por parte de diversos 

órgãos, incluindo o exército devido à utilização de explosivos. Além disso, ciente dos impactos gerados em seu 

processo produtivo, a mesma informou que segue todas as orientações do IBAMA, realizando reflorestamento, 

visando recuperar as áreas exploradas, a fim de minimizar impactos ambientais. Afirmou também que o processo 

de extração do calcário é feito em apenas alguns meses do ano, deixando o solo se recuperar naturalmente nos 
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outros meses.  

Diante desses dados, é possível concluir que mesmo afirmando respeitar as leis, a mineradora gera alguns 

transtornos tanto ao meio ambiente quanto na vida das pessoas que estão em seu entorno, principalmente no que 

se refere a poluição do ar. Dessa forma seria de fundamental importância que a mesma juntamente com os 

órgãos responsáveis buscasse meios para minimizar tais problemas. 

  

3.2. Exploração de Argila 

 

3.2.1. Processo produtivo 

 
A empresa analisada foi criada em 1977, e também teve papel importante no crescimento da cidade. Está 

localizada na zona rural de Jaguaruana, e de acordo com o gestor de Recursos Humanos, atualmente emprega 42 

funcionários, sendo 10 no setor administrativo e 32 no setor produtivo.  

A argila é extraída de uma jazida que se encontra a cerca de 2 km da sede da empresa e possui 50 hectares 

de extensão. A mina é explorada a 42 anos e sua vida produtiva foi estimada em aproximadamente 50 anos. 

A extração da argila também é realizada através de lavra a céu aberto, porém é mais simples que a do 

calcário. A extração é feita com pá carregadeira, e o transporte do material é realizado por caçambas até a 

empresa, onde é armazenado em local aberto. A empresa extrai material suficiente para produção anual em 

aproximadamente 60 dias corridos. O processo de beneficiamento se divide nas seguintes etapas: 

- Homogeneização do material, por meio de um misturador;  

- Laminação executada com laminador composto de cilindros com espaçamento de 1 cm;  

- Extrusão do material argiloso, que é submetido a uma pressão controlada, para proporcionar a prensagem 

adequada à modelagem das peças, a fim de que na saída o produto não se quebre por excesso de pressão, ou 

então fique com pequena consistência e rigidez pelo fato de ter recebido pouca pressão;  

- Corte dos produtos, conforme padrões geométricos definidos pelas Normas ABNT;  

- Secagem dos tijolos (Figura 6) em galpões amplos e arejados, em períodos que oscilam de 8 a 20 dias, 

dependendo das condições atmosféricas;  

- Calcinação das unidades secas em fornos túneis do tipo Hoffman (Figura 7), de combustão continua 

contendo saídas para fluxo de carga e descarga das peças em fabricação, boquetas para alimentação da 

combustão, e, ainda, registros para controle da distribuição da energia térmica no interior das câmaras de 

queima. O tempo de queima é, em média, de 4 dias ininterruptos, ficando as peças sujeitas à queima estática, 

enquanto a frente térmica circula por todo o forno, sendo a temperatura no interior das câmaras da ordem de 

740° C.  

Ao final dessas etapas se analisa a qualidade dos produtos, fazendo separação dos tijolos de primeira, 

segunda e os que estão danificados, e os mesmos são armazenados em local aberto até sua venda. 

 

 
Figura 6: Processo de secagem dos tijolos. (Autoria própria) 
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Figura 7: Forno Hoffman. (Autoria própria) 

Os produtos da cerâmica são os tijolos de 8 furos para alvenaria de vedação, tijolos para as placas tipo H-6, 

H-8, H-10 e H-14, tijolos para alvenaria estrutural, e tijolos tipo combogó. A empresa, veterana no ramo, tem 

produção média mensal de 1.500.000 tijolos, comercializando para toda a região vizinha.  

As maiores dificuldades encontradas no processo que foram citadas são a obtenção de lenha para ser 

utilizada na queima do material, e a concorrência com outras cerâmicas que vendem mais barato por não 

seguirem as normas governamentais. 

 
3.2.2. Impactos socioambientais 

 

Os impactos negativos causados são poluição do ar, erosão do solo, assoreamento dos cursos d´água, 

emissão de ruídos, e a remoção da cobertura vegetal. De forma positiva se tem geração de empregos, 

desenvolvimento na cidade e politicas sociais. 

A cerâmica afirma passar por fiscalização permanente e seguir as orientações dos geólogos a fim de 

minimizar impactos, além disso, aproveita os resíduos gerados em seu processo produtivo. 

Os resíduos gerados são do tipo sólido e a empresa os reaproveita de diversas formas. As aparas de corte e 

as peças cruas que se fragmentam ou se deformam após o processamento na extrusora, são direcionadas à caixa 

alimentadora, onde são misturados com a argila recém transportada da pilha de estoque. As peças já queimadas, 

que se danificam durante o transporte e carregamento dos fornos para as pilhas de estoque, ou do estoque até o 

veículo de transporte, são usadas na recuperação e manutenção das vias de acesso internas da área da cerâmica, e 

as cinzas originárias do processo de queima, são estocadas em local ao ar livre e usadas como adubo, nos planos 

de manejo da empresa e em áreas de atividades da cajuinocultura, por serem ricas em potássio. Os gases 

produzidos na queima da lenha são dissipados através de dutos subterrâneos, que interligam os fornos e as 

chaminés, sendo aspirados por exaustores e eliminados pelas chaminés com altura de: 20, 32, 40 e 42 metros. 

A utilização de forno do tipo Hoffman é vantajosa, pois para seu funcionamento o mesmo necessita de 50% 

a menos de madeira, em comparação com fornos de modelos mais antigos. A empresa informou ainda, que 

pratica piscicultura com a finalidade de recuperar áreas degradadas e fazer doação de peixes para as 

comunidades carentes. 

Dessa forma, verificou-se que todas as medidas citadas possuem importância significativa para o controle e 

minimização dos impactos ambientais causados pela exploração e industrialização da argila. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

As empresas procuram cumprir as exigências impostas pelas leis ambientais vigentes e são fiscalizadas 

constantemente pelos órgãos competentes. Preocupadas com o meio ambiente, buscam ainda minimizar os 

impactos ambientais causados pelas suas atividades, através de processos de recuperação como é o caso do 

reflorestamento.  

As pessoas que moram próximo à sede da mineradora de calcário veem a empresa de forma positiva e não 

acreditam que os incômodos causados pela mesma são tão relevantes quanto os benefícios que a mesma traz, em 

forma de desenvolvimento, renda e geração de empregos. 

Visto que as empresas se empenham na missão de reverter os impactos negativos que causam e trabalham na 

exploração mineral em regime sazonal, é possível concluir que os impactos socioambientais causados na cidade 

de Jaguaruana pelas atividades de mineração, são em sua predominância positivos. 

Há uma grande importância das atividades de exploração mineral para o fornecimento de materiais de 

construção para o município e região, que tornam os produtos mais acessíveis logística e economicamente. 
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Apêndices 
 

Apêndice 1: QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS EMPRESAS. 

 

1. Quais os recursos minerais explorados pela empresa? 

2. Quais os produtos da empresa? 

3. Como ocorrem os processos de extração e beneficiamento e quais os equipamentos utilizados? 

4. Há um local específico para o armazenamento dos recursos minerais? 

5. São gerados resíduos nos processos de produção? Se sim, qual o destino dado a esses resíduos? 

6. É realizada alguma análise de qualidade no minério bruto ou no produto final?  

7. Há quanto tempo essa jazida vem sendo explorada e qual a sua estimativa de capacidade? 

8. Qual a capacidade mensal de produção da empresa? 

9. Os impactos gerados pela empresa são minimizados? Se sim, de que forma? 

10. Há fiscalização por parte de órgãos do governo? 

11. A empresa emprega quantas pessoas? 

12. Qual o mercado consumidor dos produtos da empresa? 

13. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela empresa? 

 

Apêndice 2: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES DO BAIRRO ONDE FICA SITUADA 

A MINERADORA DE CALCÁRIO. 

 

1. Há algum incômodo com relação a ruídos provocados pelas atividades da empresa? 

2. Há algum incômodo provocado pela poeira, advindo das atividades da empresa? 

3. Há algum incômodo provocado pelo tráfego de veículos da empresa? 

4. Tem algum familiar com problemas de saúde, relacionados à empresa? 

5. Gostaria de acrescentar outros problemas identificados na comunidade que se relacionam às atividades da 

empresa?  

6. Quem se instalou primeiro no bairro, você ou a empresa? 

7. Que motivo o levou a morar nesse local? 

8. Acredita que a empresa traz mais benefícios ou malefícios? 

9. Tem algum parente que trabalha na empresa? 
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