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APRESENTAÇÃO
Como secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, considero de
grande relevância e oportunidade o lançamento do Panorama Mineral Fluminense –
edição 2012.
O momento ímpar de crescimento econômico pelo qual passa o estado do
Rio de Janeiro, com investimentos previstos superiores a 211,5 bilhões até 2014,
segundo os estudos da Decisão Rio, da FIRJAN, necessita de recursos minerais para
dar suporte aos novos empreendimentos que serão, necessariamente, acompanhados
de amplas melhorias em infraestrutura, saneamento básico e moradia, com a
concretização de grandes obras públicas e privadas, como o complexo do
COMPERJ, o Arco Metropolitano e o Porto do Açu, que estão mudando a face do
estado.
Assim, para atender a este desafio, precisamos dispor de informações
setoriais para que possamos planejar as ações de desenvolvimento no estado. O
Panorama Mineral vem suprir uma lacuna importante e confirma a linha que
imaginamos para o DRM-RJ, na sua função de Serviço Geológico Estadual, de gerar
informações de qualidade sobre a economia mineral fluminense.
Parabéns à equipe que elaborou o Panorama e tenho certeza que o estudo
será útil àqueles comprometidos com o desenvolvimento de nosso estado.
Rio de Janeiro, setembro de 2012.

Julio Bueno
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e
Serviços
Presidente do Conselho Consultivo do DRM-RJ
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INTRODUÇÃO
O Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro – DRM-RJ tem a
satisfação de publicar a primeira edição do Panorama Mineral do Estado do Rio de
Janeiro, um trabalho coletivo da equipe da Diretoria de Mineração, consolidando as
informações disponíveis sobre o setor mineral fluminense, concentrado nos
indicadores primários e secundários que dispomos e tendo como fonte principal a
base de dados do Registro Mineral Estadual e as informações do Anuário Mineral
Brasileiro, editado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, o DNPM,
órgão gestor da mineração brasileira.
A publicação deste Panorama Mineral faz parte de um conjunto de ações,
constantes do nosso Planejamento Estratégico, que objetivam o desenvolvimento
sustentável do setor mineral fluminense, o atendimento às necessidades e
expectativas dos nossos clientes, assim como a consolidação do Serviço Geológico
do estado como instituição com foco na geração e preservação do conhecimento.
Além disso, este Panorama Mineral vem preencher importante lacuna nas
informações consolidadas sobre o nosso setor mineral, em geral subestimado nas
estatísticas disponíveis, pois está concentrado nos ditos minerais de uso na
construção civil, nas águas minerais e nas rochas ornamentais. Ou seja, longe daquela
mineração tradicionalmente reconhecida no País, fundada nas commodities e nas
grandes minas, num Brasil que tem um perfil essencialmente exportador de matériasprimas minerais, muitas delas “in natura” e para insumo da grande indústria, para as
quais importantes são os minerais metálicos.
Nosso perfil, como o de São Paulo, Paraná e outros estados, é diferenciado.
Esta mineração (chamada de “mineração social” por diversos especialistas, para
diferenciá-la da mineração tradicional brasileira) tem a responsabilidade de fornecer
bens minerais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da infraestrutura dos
locais onde vivem e, consequentemente, do seu conforto e dignidade.
Além da estreita relação com a já dita melhoria da qualidade de vida das
pessoas, esta mineração é estritamente regional e local, até mesmo no caso das rochas
ornamentais que, depois da crise mundial, volta-se intensamente para o mercado
interno e tem estreita ligação com o território e demanda tratamento regional e local.
Sobe de patamar, portanto, a importância do órgão estadual de geologia e
recursos minerais na sua gestão, em discussão que transborda os limites do estado e
se enquadra nas grandes discussões do novo Marco Regulatório e na necessidade,
defendida pelos estados, de descentralização da gestão dos recursos minerais aos
estados e municípios. Mas esta é uma outra (e importante) questão, cuja discussão
está aberta.
O Panorama Mineral tem duas linhas de informações paralelas e
complementares.
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A primeira, trata aquelas informações secundárias, decorrentes da análise dos
dados do ICMS1 e da CFEM2. A segunda, detalha informações disponíveis sobre as
diversas substâncias minerais exploradas no estado, buscando traçar um perfil
atualizado de cada uma delas, agrupadas em setores. O DRM-RJ pretende, com isso,
difundir o estado da arte de nossa mineração e servir de fonte para os diversos
segmentos interessados, cumprindo seu objetivo básico de órgão gerador,
processador e difusor de informações. Informação, diga-se de passagem, é o
componente fundamental de nossos principais produtos, conforme identificado e
representado em nosso macroprocesso.
Nesta linha, vale destacar, no bloco das informações secundárias, dois
aspectos relativos ao ICMS e à CFEM.
No caso do ICMS, é feita a análise do peso do setor mineral nesse imposto, o
que chamamos “ICMS Mineral”, que chega a um valor em torno de 290 milhões de
reais em 2011 (1,2%), para um total arrecadado pelo estado em torno de 24 bilhões
de reais. Parece pouco, mas não é, pois o setor é de base, fornecedor de insumos
essenciais e com uma ampla cadeia produtiva à frente. Por exemplo, se o ICMS no
estado cresceu 87% entre 2005 e 2011, o ICMS pago pela indústria mineral cresceu
132% no mesmo período, refletindo o incremento do setor, que é constituído,
majoritariamente, de micro, pequenas e médias empresas, que têm tratamento
diferenciado no imposto (reduzindo sua base de cálculo e valor recolhido), mas são
fortes geradoras de emprego e renda, eis pois que constituem cinco importantes
Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral.
No caso da CFEM, o dado absoluto de nossa participação é pequeno mas, se
retirarmos os grandes exportadores de commodities, que são Minas Gerais e Pará, nossa
posição relativa cresce a nível nacional. No cômputo geral, somos responsáveis por
cerca de 0,85% da CFEM recolhida. Mas se excluirmos os metálicos e commodities
desta conta, nossa participação neste grupo, no âmbito nacional, passa a 12%, atrás
de São Paulo, com 54%, o que se torna muito expressivo.
Por estes números, no nosso entendimento, é preciso contextualizar o papel
desses minerais fundamentais para a melhoria de qualidade de vida da população e
para o processo de desenvolvimento econômico pelo qual passamos, sua capacidade
de geração de emprego e, mais ainda, a necessidade de produzi-los o mais próximo
possível do centro consumidor. Isto num momento no qual se discute intensamente
a alteração de alíquotas e bases de cálculo da CFEM, além de taxas estaduais
específicas sobre a exploração dos bens minerais, criadas nos estados produtores de
commodities minerais. É preciso relembrar sempre a importância da mineração voltada
para o mercado interno e a importância da micro, pequena e média mineração em
nosso País.
No caso das informações primárias, nunca é demais relembrar de onde virão
os insumos e matérias-primas minerais para suportar a onda de crescimento
econômico pelo qual passamos, com investimentos previstos de 216 bilhões de reais
1ICMS

- Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
2CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (royalty mineral).
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até 2014, conforme atestam os estudos da FIRJAN3. Areia, brita, argila para cerâmica
vermelha, calcário para cimento, rochas de revestimento e ornamentais. Tornam-se
relevantes questões relacionadas ao ordenamento territorial, à disponibilidade de
áreas próprias para mineração e a relação sustentável com o meio ambiente. Nossa
demanda de agregados é crescente e o espaço disponível em nosso território, cada
vez mais limitado. Importamos cerca de 30% do cimento necessário à construção
civil e obras públicas e temos reservas estimadas em 2 bilhões de toneladas, das quais
700 milhões lavráveis, suficientes para centenas de anos de produção. Importamos
cerca de 40% da água mineral que consumimos, principalmente aquelas envasadas
em embalagens descartáveis, num estado com 55 fontes produzindo e 41 fontes
aptas a entrar no mercado. Temos expressivas reservas de rochas ornamentais e de
revestimento e o mercado fluminense é essencialmente importador de produtos
manufaturados. O Panorama traz informações atualizadas e pode contribuir para
Políticas Públicas para reversão deste quadro.
Estamos lançando o Panorama, que traz este raio-X da nossa mineração, para
que possamos ter base de discussão mostrando sua importância, desconhecida
mesmo em nosso governo. Há não muito tempo, discutindo o papel da mineração
no estado, na eterna missão de garantir mais recursos para os nossos projetos, veio a
assertiva definitiva de uma autoridade da área de planejamento: “Mas isso não é com
o governo federal? Para que precisamos nos meter nisso?”. A custa de muito trabalho
e insistência, esta mentalidade está mudando e o Panorama pode contribuir para isto,
pois traz à luz a informação, até agora restrita aos nossos arquivos e ao nosso meio.
A edição 2012 ainda é uma primeira versão, que será continuamente
aprimorada, em especial após o retorno daqueles que analisarem o Panorama. Não
temos o conjunto de informações fechada, mas entendemos ser importante colocálas publicamente. Os dados, em alguns casos, vão precisar de mais aprimoramento,
tanto aqueles disponibilizados pelo DNPM, em suas publicações, como aqueles
constantes do Cadastro de Atividades Minerais, apresentado anualmente ao DRM-RJ
pelo setor produtivo. Mas refletem o estágio de conhecimento atual e, mais ainda,
indicarão ao DRM-RJ quais os Planos de Ação devem ser priorizados, em seu
Planejamento Estratégico.
O Panorama Mineral, da forma que está apresentado, só foi possível com a
recomposição do quadro técnico, após a chegada do novo grupo de profissionais, em
agosto de 2011, graças à sensibilidade do governador Sérgio Cabral, a partir de
demanda do secretário Julio Bueno, que acreditou no DRM-RJ. Estes profissionais,
que se juntaram ao experiente grupo já existente, conduzido pela Diretoria de
Mineração, é responsável pela produção do Panorama. Optamos por cada tema ser
de responsabilidade de um técnico, sinalizando o que pretendemos aprimorar: ter
especialistas em cada área, inteiramente debruçados na ampliação do conhecimento
sobre o setor e gerando informação de qualidade que atenda nossos clientes.
Por este motivo, o Panorama pode parecer desigual no conteúdo e no
tratamento dos assuntos. Pois foi proposital e um exercício importante para o grupo,

3Decisão

Rio – estudo produzido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 2012-2014.
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que espera, com as observações e sugestões que receberemos, aprimorar
continuamente o produto.
A este grupo dedicado deve ser creditado o Panorama Mineral Fluminense.
Esperamos que o Panorama Mineral Fluminense seja útil a você que o lê e é
interessado na economia do estado. E pedimos que envie suas sugestões,
comentários e críticas. Serão muito bem vindas!
Boa leitura!
Rio de Janeiro, setembro de 2012

Flavio Erthal
Presidente
Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro - DRM-RJ
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CONTEXTO ECONÔMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A
MINERAÇÃO
DADOS ECONÔMICOS E POTENCIALIDADES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
O estado do Rio de Janeiro está localizado na Região Sudeste do Brasil e
possui uma área de 43.766 km², representando 0,52% do território brasileiro. A
população do estado corresponde a cerca de 15,56 milhões de pessoas,
representando, aproximadamente, 8,25% da população brasileira.
O potencial econômico de um estado é baseado no Produto Interno Bruto
(PIB) comparado com o restante do país. Para exemplificar a Região Sudeste
acumula 57% do PIB nacional, sendo que o estado do Rio de Janeiro é responsável
por 11,3% representado em R$ 343 bilhões e com um PIB per capta de cerca de R$ 21
mil.
FIGURA 1
Contexto do estado do Rio de Janeiro no Brasil

Fonte: FIRJAN, 2012.

O Decisão Rio é um estudo coordenado pela Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro (Firjan) e realizado junto a investidores sobre as intenções de
investimentos no estado do Rio de Janeiro em um período de três anos refletindo
assim as reais necessidades do mercado.
De acordo com os dados do Decisão Rio 2012-2014, os investimentos
direcionados ao Rio de Janeiro são da ordem de R$ 211,5 bilhões, representando, em
relação ao período 2011-2013, um aumento de 16,6%. Esses investimentos tem
origem pública e privada, nacional e estrangeira. Do total previsto, 70,1% (R$ 148,2
bilhões) correspondem a investimentos industriais; R$ 40,5 bilhões correspondem à
indústria de transformação; e R$107,7 bilhões correspondem aos investimentos
relacionados à Petrobrás. Além disso, R$ 17,9 bilhões deste montante serão
destinados aos investimentos na Copa 2014 e Olímpiadas 2016.
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A tabela 1, o gráfico 1 e a figura 2 demonstram os volumes dos grandes
investimentos, por setores, que estão projetados para o Rio de Janeiro no período
compreendido entre 2012 e 2014.
TABELA 1
Investimentos relacionados à Copa do Mundo e às Olimpíadas, em bilhões de
Reais.
Investimentos Relacionados à Copa do Mundo e às Olimpíadas

R$ bilhões

Infraestrutura de Transporte

7,7

Rede Hoteleira e outros investimentos turísticos

1,6

Investimentos do Comitê Olímpico (ainda não detalhados)

2,5

Demais Investimentos Públicos e Privados na Organização dos Jogos (ainda não
detalhados)

6,1

Total

17,9

Fonte: FIRJAN, 2012.

GRÁFICO 1
Distribuição dos investimentos previstos para o estado do Rio de Janeiro até
2014.

Fonte: FIRJAN, 2012.
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FIGURA 2
Grandes empreendimentos em curso no estado do Rio de Janeiro. Período: 2012 a 2014

Fonte dos dados: FIRJAN, 2012. Elaboração: DRM-RJ.
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METODOLOGIA
Este item irá mostrar os procedimentos que foram aplicados para a realização
do Panorama Mineral Fluminense (PMF) – 2012 . Serão relatadas as principais
diretrizes adotadas na coleta de dados e processamento dos mesmos, passando pela
confecção dos gráficos e tabelas e das conclusões dos aspectos econômicos dos
principais recursos minerais encontrados no estado do Rio de Janeiro.
Para a realização de todo o tratamento e compilação dos dados, foi necessário
o desenvolvimento de uma metodologia para que o PMF – 2012 pudesse conter o
máximo de informações necessárias com qualidade e uniformidade.

PRIMEIRA FASE – TRATAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS:
Esta fase consistiu basicamente na verificação dos dados existentes, em escala
estadual, dando prioridade aos dados produzidos e verificados pelo Departamento de
Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ). Na falta ou insuficiência
dos mesmos, optou-se pelo órgão de informações oficiais na esfera federal, o
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). E, de forma secundária,
outras fontes existentes, como dados da FIRJAN, Sindicatos, Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Comércio (SEDEIS), entre
outros que serão apontados no decorrer deste Panorama.

AVALIAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO DE ATIVIDADES MINERÁRIAS – CAM:
A partir das informações disponibilizadas no CAM, até o mês de julho de
2011, de todas as empresas cadastradas no DRM, foram coletados os dados
econômicos mais relevantes para o estudo.
A partir disso, foram observadas as inconsistências e estudados os principais
dados a serem considerados.
Os dados foram compilados em tabelas e gerados os gráficos existentes no
documento.

COMPATIBILIZAÇÃO DA PROPOSTA DO PANORAMA COM OS DADOS DO CAM:
A partir do levantamento dos dados econômicos existentes nas declarações
do CAM, foi discutido com o Grupo de Trabalho a melhor forma de atender aos
itens inicialmente propostos para a confecção do Panorama.
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DEFINIÇÃO DA PROPOSTA DO PANORAMA:
Após a verificação dos dados foi realizada a definição da proposta do
Panorama. Esta proposta foi focada principalmente nos dados consistentes do CAM,
nos dados divulgados no Anuário Mineral Brasileiro de 2010 do DNPM, além de
trabalhos específicos já realizados pela equipe técnica do DRM sobre cada uma das
substâncias minerais relacionadas neste Panorama.

SEGUNDA FASE – ANÁLISE DOS DADOS E REDAÇÃO DOS CAPÍTULOS:
Esta fase é a subsequente à coleta dos dados brutos, e consiste basicamente
na realização da análise dos dados de cada substância mineral pela equipe
responsável.

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
Foi elaborado um cronograma de atividades como forma de ordenar e
nortear o andamento dos trabalhos.

DEFINIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS:
A confecção do Panorama foi realizada de forma a retratar o contexto
econômico de cada substância mineral principal do estado. E, desta forma, a equipe
foi dividida para desenvolver especificamente cada substância mineral,
proporcionando a melhor consistência de cada tema.

ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS “KITS“PARA O ROTEIRO DO TEXTO POR
SUBSTANCIA MINERAL
Para orientação na elaboração dos textos e harmonia de informações, a
equipe organizadora elaborou um roteiro contendo os principais itens a serem
abordados nos textos.
Para acompanhar esse roteiro, os dados econômicos trabalhados foram
compilados em gráficos específicos e entregues juntamente com o roteiro e com
mapas complementares.
A seguir, as perguntas que formaram o roteiro básico para a busca e a
inserção de informações relevantes à substância enfocada:


Reservas minerais (DNPM)?



Produção bruta de minério?



Produção beneficiada?
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Quantidade e valor da produção mineral comercializada?



Porte e modalidade da lavra das minas (média/pequena)? (DNPM)



Porte das usinas?



Empresas produtoras (n° de empresas)?



Investimentos na mineração (realizados e previstos)?



Mercado consumidor – produtos brutos?



Mercado consumidor – produtos beneficiados?



Mão-de-obra utilizada na mineração?

PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DOS CAPÍTULOS
A definição da sequência e dos temas abordados no corpo do Panorama foi
amplamente discutida, buscando a melhor forma de retratar todos os dados obtidos
das substâncias minerais.

GEOINFORMAÇÃO
A equipe da Coordenadoria de Geoinformação teve um papel fundamental
para a realização dos estudos e desenvolvimento dos dados, pois a mesma estava em
sintonia com a equipe de coordenação de forma a atender aos técnicos com
informações geoespaciais e mapas temáticos específicos e de acordo com a demanda
de cada um.
Para a composição do Panorama a equipe realizou toda a uniformização dos
mapas existentes no texto de forma a proporcionar o melhor entendimento do
público.

TERCEIRA FASE – WORKSHOP INTERNO
Esta fase foi composta com o objetivo principal de ampliar os
conhecimentos de toda a equipe e integrar o trabalho desenvolvido por cada um,
fazendo com que a troca de ideias e sugestões agregasse mais qualidade aos capítulos.
Esse workshop foi dividido em três partes bem definidas e descritas a seguir:


Apresentação dos capítulos executados pelos Técnicos;



Avaliação e debate sobre o conteúdo;



Sugestões e comentários da Diretoria e Presidência.

QUARTA FASE – APRESENTAÇÃO DOS DADOS PRELIMINARES
27
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

Esta última etapa teve um caráter interativo com o público alvo. E também se
caracterizou por ser a mais importante de todas, uma vez que se tratava de avaliar o
trabalho como um todo e unificar as informações e dados coletados e descritos por
cada autor de cada substância mineral.

APRESENTAÇÃO DOS DADOS PRELIMINARES AO PUBLICO ALVO
O Panorama, durante toda a sua concepção, buscou ser um reflexo dos
principais questionamentos em relação às informações e dados que o público
necessita. Assim, foi realizada uma apresentação contendo os dados econômicos
principais para os diversos atores interessados no tema, como forma de agregar
opiniões dos futuros leitores e cobrir eventuais lacunas que não tenham sido
retratadas.

AVALIAÇÃO FINAL, EDITORAÇÃO E LANÇAMENTO
Esta etapa consistiu na avaliação e leitura crítica do produto pela Diretoria e
Presidência com a finalidade de constituir o Panorama em um produto nos padrões
de qualidade do DRM-RJ.
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PARTE I
INDICADORES SECUNDÁRIOS DO SETOR MINERAL FLUMINENSE
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Os dados e as informações contidos neste capítulo são indicadores
representativos do comportamento do mercado produtor mineral do estado do Rio
de Janeiro (ERJ). Isto porque abordam sobre o acerto de contas entre a União,
estados e municípios referentes à exploração mineral realizada por empresas.
O primeiro indicador é denominado Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (CFEM) e é recebida por municípios, estados e
União. Refere-se a uma contribuição (preço público) devida pelas empresas que
extraem, beneficiam e/ou transferem o bem mineral para seus processos industriais,
e é normatizada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM).
Já o segundo indicador é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) que é recolhido pelos estados. Neste presente trabalho, o que é arrecadado
pelo ERJ de ICMS referente à atividade mineradora será denominado de ICMS
Mineral.
O ICMS Mineral trata-se da contribuição feita pelas empresas deste setor
econômico, que através de códigos específicos do setor mineral identificam a
empresa contribuinte, a sua localização e os seus respectivos valores recolhidos.
Ambos os indicadores apresentam em suas respectivas bases de cálculos
valores da produção do setor mineral fluminense e registros de dados cadastrais das
empresas mineradoras. Por esta razão, são representativos como indicadores
secundários da produção mineral no estado do Rio de Janeiro.
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1

ICMS Recolhido pelas Empresas do Setor Mineral Fluminense

Entre os diversos indicadores econômicos e fiscais disponíveis para avaliação
do setor mineral do estado do Rio de Janeiro, utilizamos os dados resultantes da
tributação dos bens e serviços aplicados às empresas do setor mineral do estado, que
resultam na arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS).
A metodologia adotada (figura 1) para definição do universo de contribuintes
do ICMS do setor mineral (metálicos e não metálicos) do estado foi da identificação
das atividades desenvolvidas pelas empresas do setor, através do seu Código
Nacional de Atividade Econômica (CNAE), que as classificam pelas atividades de
extração, beneficiamento ou transformação mineral, excluídos Petróleo e Gás.
FIGURA 1
Diagrama com as etapas de levantamento dos dados da SEF/RJ

A identificação das empresas do setor mineral fluminense ocorre a partir de
consulta à listagem anual do cadastro de contribuintes do ICMS da Secretaria de
Fazenda do estado do Rio de Janeiro, e a seleção feita através do Código Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), que identifica e descreve as atividades por elas
desenvolvidas.
A partir da formulação de listagem com as empresas do setor mineral
fluminense, foram elaboradas planilhas com a arrecadação do que denominamos
“ICMS Mineral-RJ” que indicam a participação de cada atividade da mineração, na
arrecadação do tributo e sua evolução histórica.
A tabela 1 e o gráfico 1 ilustram uma comparação da evolução das receitas do
ICMS Total do estado com os valores da arrecadação do ICMS Mineral, em uma
série histórica.
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TABELA 1
Arrecadação do ICMS Total na comparação com o “ICMS Mineral”. Período: 2005 a
2011
ICMS Total

Ano

R$

ICMS Mineral
%

R$

%

2005

13.245.359.626,00

...

124.787.442,00

...

2006

14.504.302.338,00

9,5

101.108.374,00

-18,9

2007

15.485.610.647,00

6,8

111.656.407,00

10,4

2008

17.692.405.930,00

14,2

145.271.435,00

30,1

2009

18.619.451.367,00

5,2

148.875.378,00

2,5

2010

22.100.628.616,00

18,7

232.725.223,00

56,3

2011

24.808.160.105,00

12,3

290.120.905,00

24,7

Fonte dos dados: SEF/RJ e CAM/DRM-RJ.

GRÁFICO 1
Taxa de crescimento anual do valor arrecadado de ICMS Mineral e Total no estado
do Rio de Janeiro
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Como podemos observar nos números das tabelas e gráfico apresentados, a
participação do ICMS Mineral, em termos relativos, quando comparados com a
arrecadação total do ICMS pelo estado do Rio de Janeiro é pouco representativa. Se
considerarmos os dados de 2011, a participação da mineração nos valores
arrecadados foi de apenas 1,2% do total. Porém, em termos absolutos, para um total
de 794 empresas contribuintes, do que denominamos “ICMS Mineral”, elas
contribuíram com uma arrecadação que chegou a R$ 290,1 milhões, representando
um crescimento de quase 25%, em relação aos valores arrecadados no ano anterior.
Se compararmos o crescimento acumulado do período 2005 a 2011 a
diferença é ainda maior, pois enquanto o crescimento da arrecadação total do ICMSRJ neste período foi de 87,3%, o crescimento acumulado do ICMS Mineral foi de
132,5% (tabela 2).
Neste período, o ICMS Mineral só apresentou uma redução nos valores
arrecadados em 2006, representado pela queda da contribuição do setor cimenteiro,
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que tem maior peso no conjunto de contribuintes dos setores da mineração que
agregam mais valor aos produtos e, por conseguinte, maiores valores arrecadados.
TABELA 2
Crescimento acumulado de arrecadação. Período: 2005 a 2010
Período

ICMS Total

ICMS Mineral

2005 a 2011

87,30%

132,50%

Fonte dos dados: Cadastro Contribuintes ICMS/SEF e CAM/DRM-RJ.

O motivo da queda deve se atribuir à possibilidade de ter havido maior
transferência em 2006 do produto cimento, vindo de unidades dos mesmos grupos
que operam no RJ, trazidas das suas unidades localizadas em São Paulo e/ou Minas
Gerais, priorizadas para o mercado consumidor do estado do Rio de Janeiro.

ARRECADAÇÃO REFERENTE À FABRICAÇÃO DE CIMENTO
A maior arrecadação do ICMS Mineral provém do parque cimenteiro
fluminense, que agrega mais valor ao produto, pois a incidência da base de cálculo
ocorre nas três fases da operação industrial: extração (calcário e argila),
beneficiamento (britagem do calcário) e transformação mineral (fornada para
obtenção do clinquer).

ARRECADAÇÃO REFERENTE À AREIA PARA CONSTRUÇÃO
As empresas que somente extraem o bem mineral recebem classificação no
CNAE como minerais não metálicos, acrescido de um dígito verificador para cada
substância mineral. A extração de areia para construção representa 90% dos valores
declarados para os não metálicos, ou seja, R$ 4,2 milhões, pois o processo extrativo
não agrega valor ao produto comercializado.

ARRECADAÇÃO REFERENTE À BRITA
No caso das pedreiras de brita, o processo separa o produto por tipos de
malhas, gerando britagem de diversos tamanhos e agregando valor ao produto que é
comercializado com preços diferenciados. Este setor arrecadou no ano o equivalente
a R$ 43,2 milhões de receita tributária para o estado.

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO SETOR DE APARELHAMENTO DE PEDRAS E PLACAS
Os setores de rocha ornamental e de revestimento no RJ apresentam
características próprias.
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Pela crescente ocupação urbana no entorno das áreas de exploração mineral
no município do Rio de Janeiro, as restrições ambientais ficaram maiores e, por
consequência, queda na oferta de material bruto para as serrarias de rochas.
Com a falta de material local, o setor passou a importar a rocha bruta de
estados vizinhos como o Espirito Santo, aumentando seu custo de produção e
consequente redução na rentabilidade e na geração de tributos pelo setor. Novas
áreas estão sendo mapeados pelo DRM-RJ na Região Norte e Noroeste do estado,
gerando mais expectativas na possibilidade de implantação de um novo polo
extrativo de rocha para fins ornamentais naquelas regiões.
A segunda característica está na região do parque extrator (pedreiras) e o
parque de beneficiamento através das serrarias de rochas de revestimento.
O valor de comercialização dos produtos rústicos como laje e lajinhas, entre
outros, agregam pouco valor ao produto da região. As empresas desse setor são
constituídas, em sua quase totalidade, por micros empresários que optam pelo
Simples Nacional¹, que desonera os encargos sobre a produção, resultando em baixa
arrecadação de tributos, incluindo o ICMS.

ARRECADAÇÃO REFERENTE AO ENVASAMENTO DE ÁGUAS MINERAIS
O parque envasador de águas minerais naturais é um setor de grande tradição
na economia fluminense e contribuinte participativo da arrecadação de ICMS. Em
1996 existiam vinte duas empresas envasadoras de águas minerais em operação no
estado e, atualmente, são cinquenta e cinco, contribuindo com 5,30% do arrecadado
de ICMS Mineral.
Todas essas atividades representam segmentos produtivos importantes da
economia fluminense, com foco no fornecimento de matéria prima e produtos
minerais para a indústria da construção civil, que serão fatores determinantes na
participação de forma intensiva no processo de desenvolvimento econômico pelo
qual passa o estado, incluindo os eventos esportivos previstos até 2016, e projetando,
assim, um incremento substancial na demanda por esses produtos e insumos
minerais.
O incremento expressivo na arrecadação do ICMS do setor mineral
fluminense é um indicador consistente de que o setor mineral, em particular os
minerais de uso na construção, participam de forma efetiva no contexto econômico
fluminense, contribuindo na geração de renda e empregos diretos, além da
participação na arrecadação de tributos para o estado.
A tabela 3 e o gráfico 2 ilustram a arrecadação de ICMS Mineral por
classificação CNAE em 2011.
___________________________________________________________________________
¹ O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
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TABELA 3
Participação (%) da arrecadação do ICMS Mineral por classificação CNAE em 2011
CNAE

Denominação

Participação (%)

23.20-6

Fabricação de cimento /calcário / argila

60,91

23.91-5/01

Britamento de pedras

14,90

23.91-5/02

Aparelhamento de pedras (revestimento)

0,01

23.91-5/03

Aparelhamento de placas (ornamental)

1,00

23.42-7

Fabricação de produtos cerâmicos / argila

8,94

11.21-6

Envasamento de águas minerais

5,30

08.10-0

Extração de minerais não metálicos

1,60

07.29-4

Extração de minerais metálicos

0,14

Fonte dos dados: Cadastro Contribuintes ICMS/SEF (tabela CNAE) e CAM/DRM-RJ.

GRÁFICO 2
Participação (%) dos setores na arrecadação do ICMS Mineral em 2011
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Fonte dos dados: Cadastro Contribuintes ICMS/SEF (tabela CNAE) e CAM/DRM-RJ.
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2

O Mercado Produtor Mineral Fluminense: Indicador CFEM

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM),
instituída pela Lei nº 7.990/89 que regulamentou o §1º do Art. 20 da Constituição
Federal, é devida aos estados, Distrito Federal, municípios e órgãos da administração
da União, como contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais em
seus respectivos territórios.
Cabe ao DNPM baixar normas e exercer a fiscalização sobre a arrecadação da
CFEM (Lei nº 8.876/94, Art. 3º - inciso IX), que é devida por toda e qualquer pessoa
jurídica, que explore substâncias minerais para fins de aproveitamento econômico. A
exploração de recursos minerais consiste na retirada de substâncias minerais da
jazida, mina ou outro depósito mineral, para fins de aproveitamento econômico
(DNPM, 2012).

O aproveitamento econômico destas substâncias minerais ocorre pela venda
do seu produto explorado nas áreas da jazida, mina, salina ou outros depósitos
minerais. Esse aproveitamento também ocorre na utilização e na transformação
industrial do produto mineral ou mesmo para o seu consumo por parte do
minerador.
O valor devido pelo minerador é calculado mediante a utilização de alíquotas
aplicadas sobre o faturamento líquido obtido por ocasião da venda do produto
mineral, com exceção do petróleo e gás natural, que obedecem a regras de
pagamento determinadas em legislação específica (Lei nº 9.478/97).
O faturamento líquido obtido pelas empresas mineradoras é calculado pelo
valor da venda do produto mineral, deduzindo-se as despesas de tributos que
incidem na sua comercialização (ICMS, PIS, COFINS), como também as despesas
com transporte e seguro.
Quando não ocorre a venda do produto mineral e sim a sua transferência
para consumo, transformação ou utilização pelo próprio minerador, então considerase como valor, para efeito do cálculo da CFEM, a soma das despesas diretas e
indiretas ocorridas até o momento da utilização do produto mineral (DNPM, 2012).
Na tabela 1 segue a relação das alíquotas aplicadas para o cálculo de obtenção
da CFEM, as quais variam de acordo com a substância mineral. No caso do mercado
produtor mineral fluminense predomina o uso da alíquota de 2% no cálculo da
CFEM, referente à maioria das explorações minerais ocorrentes em seu território.
TABELA 1
Alíquota para cálculo da CFEM por tipos de substâncias minerais
Substância Mineral

Alíquota CFEM

Minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio
Ferro, fertilizantes, carvão e demais substâncias
Ouro
Pedras preciosas, pedras coradas, carbonatos e metais nobres

3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,2 %

Fonte dos dados: DNPM, 2012.
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A CFEM é distribuída aos estados, Distrito Federal, municípios e órgãos da
administração da União na seguinte proporção dos valores arrecadados, especificados
na tabela 2:
TABELA 2
Distribuição da arrecadação da CFEM entre entes federativos e órgãos da
administração da União
Entes Federativos / Órgãos da Administração da União

Quotas

Municípios produtores

65,0 %

Estados de origem

23,0 %

União

12,0 %

o DNPM

9,8 %

o IBAMA

0,2 %

o MCT

2,0 %

Fonte dos dados: DNPM, 2012.

Estados de origem e municípios produtores são aqueles onde ocorre a
extração da substância mineral. Caso a extração abranja mais de um município,
deverá ser preenchida uma GUIA/CFEM para cada município, observada a
proporcionalidade da produção efetivamente ocorrida em cada um deles (DNPM,
2012).
Todos os recursos obtidos pela CFEM devem ser aplicados em projetos que
direta ou indiretamente sejam revertidos em prol da comunidade local, na forma de
melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e da educação (DNPM,
2012).
Em função da arrecadação da CFEM representar um indicador secundário da
produção mineral fluminense, analisaremos os seus valores obtidos nos cenários
estaduais e nacional, considerando-se dados referentes ao ano de 2011 e a uma série
histórica a partir do ano de 2005, considerando os dados disponibilizados pelo
DNPM (2012).
Os valores da CFEM arrecadados em 2011 pelas substâncias minerais
extraídas no território do ERJ serão analisados conforme o seu agrupamento em
classes (metálicos e não metálicos), usos e substâncias. A partir deste agrupamento
procura-se entender o perfil de mineração do ERJ e a sua importância no cenário
nacional.
Buscamos ainda caracterizar o cenário da mineração fluminense através da
análise das maiores arrecadações municipais obtidas por estas substâncias agrupadas.
Desta maneira, este capítulo pretende realizar um panorama do mercado produtor
mineral fluminense, indicando os municípios e regiões de maiores arrecadações da
CFEM-2011 pelas suas respectivas substâncias (rochas e minerais).
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A ARRECADAÇÃO DA CFEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM RELAÇÃO À
ARRECADAÇÃO NACIONAL. PERÍODO: 2005 A 2011
A importância da análise da CFEM gerada pelo ERJ, em relação à
arrecadação nacional, é considerada para se entender o comportamento do mercado
da atividade do setor mineral fluminense frente ao comportamento deste setor na
economia nacional, destacando-se os principais estados com produção mineral no
Brasil.
O gráfico 1 apresenta os valores absolutos, em milhões de reais (R$), gerados
pelo ERJ e o total nacional. E a partir dele, é possível realizar uma análise da
representatividade do ERJ na participação nacional e acompanhar, ao longo desse
período, a evolução de ambos.
GRÁFICO 1
Série histórica da arrecadação da CFEM nacional e no estado do Rio de Janeiro.
Período: 2005 a 2011.
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Fonte dos dados: DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

A parte em vermelho do gráfico mostra a série histórica, no universo de
tempo de 2005 até 2011, dos valores referentes ao total nacional. É possível observar
que ela vem numa crescente desde o ano de 2005, com exceção do ano de 2009,
onde ocorreu uma queda no valor desta arrecadação. Passado este ponto atípico, é
retomado o crescimento nos anos seguintes.
Os valores em reais (R$) gerados como total nacional estão distribuídos da
seguinte forma ao longo do período em análise: em 2005 a quantia foi de R$
405.527.613,53; em 2006 aumentou para R$ 465.095.741,85; já em 2007 chegou a R$
547.037.788,64; elevou-se para R$ 857.697.001,90 em 2008; sofreu uma queda em
2009 para o valor de R$ 742.526.230,81; voltou a subir nos anos posteriores
alcançando os valores de R$ 1.083.142.391,67 e R$ 1.544.749.140,35,
respectivamente, nos anos de 2010 e 2011.
Já a parte em azul no gráfico informa as quantias geradas pela mineração no
ERJ no mesmo intervalo temporal, que se mostram em um crescimento anual
contínuo. Em 2005, a mineração no ERJ gerou um montante de R$ 3.448.237,97,
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continuando a crescer nos anos seguintes, até que em 2008 alcançou o patamar de R$
6.574.445,88; em 2009 avançou para R$ 9.141.673,05; em 2010 chegou a R$
10.835.403,13; e saltou para R$ 13.112.478,95 em 2011.
Um ponto interessante é a variação no comportamento das taxas de
crescimento da CFEM do ERJ (gráfico 2), já que em 2005 e 2006 eram relativamente
baixas; em 2007, 2010 e 2011 subiram em média 20,7% e nos anos de 2008 e 2009
aconteceram as maiores elevações, correspondentes a uma média de 38,7%. Vale
lembrar que taxas de crescimentos menores não implicam em redução na
arrecadação e sim que ocorreu um crescimento menor do que em outros períodos.
Quanto às taxas de crescimento da arrecadação nacional, é possível observar
uma flutuação elevada na série histórica. Os valores da arrecadação nacional
apresentam um comportamento aleatório em relação ao crescimento. Por exemplo,
os anos de 2005, 2008, 2010 e 2011 apresentaram crescimentos superiores a 35%, já
o restante dos anos possui taxas de crescimento inferiores a 18%.
Neste cenário vale uma análise dos anos de 2008 e 2009, quando ocorreu,
respectivamente, um crescimento de 56,79% e uma queda de 13,43% da arrecadação
nacional (destacado em vermelho no gráfico 2). Tais comportamentos se refletem
nos valores obtidos pelos dois estados (Minas Gerais e Pará) de maior arrecadação da
CFEM, os quais ditam o ritmo da arrecadação nacional.
GRÁFICO 2
Comportamento anual das taxas de variação da arrecadação da CFEM nacional e
no estado do Rio de Janeiro. Período: 2005 a 2011

Fonte dos dados: DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

Em 2008, Minas Gerais e Pará apresentaram um crescimento em suas
arrecadações de 69,34% e 59,43%, respectivamente. Porém, em 2009, o estado de
Minas Gerais obteve uma queda de 28,83% na sua arrecadação da CFEM. Estes dois
estados apresentam perfis semelhantes de mineração voltada para a produção de
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bens minerais metálicos, especialmente a de minério de ferro, conforme será
abordado no tópico seguinte.
As arrecadações dos estados com o perfil de mineração do grupo dos
minerais metálicos são fortemente influenciadas pelo ritmo da demanda provida pela
produção industrial mundial, já que se tornam fornecedores de matérias primas
industriais. Especialmente aqueles estados que extraem o minério de ferro (Minas
Gerais e Pará) utilizado na produção siderúrgica do aço e de outras ligas metálicas
existentes. Seu consumo só aumenta ou diminui se os produtos com ferro em suas
composição são mais ou menos demandados pelo mercado internacional
(commodities1).
Segundo a informação de Castello Branco (INTELOG, 2010), diretor de
Relações com Investidores da Vale, estima-se que a produção industrial global tenha
crescido 10% ao ano no segundo semestre de 2009, após profunda contração no
último trimestre de 2008 e no primeiro semestre do ano de 2009.
O mesmo ainda afirma que esta retomada do crescimento após a recessão
global de 2008/2009, uma das mais profundas dos últimos 140 anos, ocorreu de
forma bem mais rápida e vigorosa do que o esperado.
O índice Commodities Research Bureau (CRB), principal termômetro dos
preços das matérias-primas, subiu 44% entre fevereiro de 2009, quando atingiu o
nível mais baixo, e o mês de janeiro de 2010. Boa parte do salto (16,6%) ocorreu no
último trimestre do ano de 2009, quando as economias americana e europeia
começaram a se recuperar.
Este panorama da variação das commodities também pode ser visto pelos dados
de preço mensal do minério de ferro e do índice de preço mensal de metais para os
anos de 2008 e 2009 (tabelas 3 e 4). Segundo a descrição do International Monetary
Fund (2012) são considerados os seguintes minerais no índice mensal de preços de
metais: cobre, alumínio, minério de ferro, estanho, níquel, zinco, chumbo e urânio.
As tabelas 3 e 4 contêm as variações do preço mensal do minério de ferro e
do índice mensal dos preços de metais nos anos de 2008 e 2009, cujos valores
encontram-se destacados nas cores verde, laranja e vermelho. Em verde, as taxas de
crescimento significativo; em laranja, a sua estabilização e; em vermelho, as suas
quedas durante o período amostral.

Commodity é um termo de língua inglesa que, como o seu plural commodities, significa literalmente mercadoria, é utilizado
para designar bens para o quais existe procura sem atender à diferenciação de qualidade do produto no conjunto dos mercados
e entre vários fornecedores ou marcas. As commodities são habitualmente substâncias extraídas da terra e que mantém até certo
ponto um preço universal, existindo os seguintes tipos: agrícola, mineral, financeira, ambiental, recursos energéticos e química.
Uma das características das commodities é que o seu preço é determinado como uma função do seu mercado no todo.
1
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TABELAS 3 e 4
Tabelas da variação do preço mensal do minério de ferro - E.U. dólares por
tonelada métrica (tabela 3) e do índice mensal de preços de metais (tabela 4), para
os anos de 2008 e 2009
Minério de Ferro - Preço Mensal - E.U. Dólares por
Tonelada Métrica
Mês
Preço
Taxa de Variação

Índice de Preços de Metais - Preço Mensal - Índice
Mês

Preço

Taxa de Variação

jan/08

60,80

65,98%

jan/08

178,40

9,74%

fev/08

60,80

0,00%

fev/08

190,83

6,97%

mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09

60,80
60,80
60,80
60,80
60,80
60,80
60,80
60,80
60,80
69,98
72,51
75,59
64,07
59,78
62,69
71,66
83,95
97,67
80,71
86,79
99,26
105,25

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15,10%
3,62%
4,25%
-15,24%
-6,70%
4,87%
14,31%
17,15%
16,34%
-17,36%
7,53%
14,37%
6,03%

mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09

201,07
198,95
190,46
186,27
187,96
174,99
164,10
131,48
116,14
107,51
109,66
107,85
105,54
112,36
118,55
130,89
140,02
161,31
151,27
157,47
166,65
176,78

5,37%
-1,05%
-4,27%
-2,20%
0,91%
-6,90%
-6,22%
-19,88%
-11,67%
-7,43%
2,00%
-1,65%
-2,14%
6,46%
5,51%
10,41%
6,98%
15,20%
-6,22%
4,10%
5,83%
6,08%

Fonte dos dados: International Monetary Fund, 2012.

Nota-se um crescimento significativo dos preços de minério de ferro e metais
no mês de janeiro de 2008. No entanto, de fevereiro a dezembro estes valores se
estabilizaram no caso do minério de ferro ou apresentaram taxas discretas de
crescimento e quedas de preços, no caso dos metais.
No primeiro trimestre do ano de 2009, constata-se o reflexo da crise
econômica desencadeada no último trimestre de 2008 através da queda no índice de
preços dos metais. Neste caso, verificam-se as maiores taxas de queda destes índices
nos meses de outubro e novembro de 2008, as quais obtiveram menor redução nos
meses de dezembro, fevereiro e março de 2009.
Em abril e maio de 2009, os índices de preços dos metais voltaram a
apresentar taxas de crescimento pouco significativas, as quais tenderam aumentar a
partir do segundo semestre do referido ano. Exceto o mês de setembro, quando
ocorreu uma pequena queda destes índices, assim como o preço do minério de ferro
também obteve a sua maior queda registrada neste mês.
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No caso específico da variação dos preços do minério de ferro, observa-se
um menor impacto da crise na cotação de preço deste produto. Em 2008, quando a
crise foi deflagrada em seu último trimestre, os preços se mantiveram estáveis de
fevereiro a novembro, tendo em dezembro um crescimento significativo. A queda
dos preços ocorreu somente nos meses de março e abril, já na fase final da crise
econômica mundial.
A partir do segundo semestre de 2009, ocorre de fato a retomada do
crescimento da produção industrial global, e por consequência, o aumento da
demanda pelo minério de ferro e dos demais minerais metálicos industriais. Tanto
que os preços destes bens minerais obtiveram as suas maiores taxas de crescimento
nos meses de junho, julho e agosto de 2009.
Castello Branco, diretor da Vale, ainda afirma que a recuperação da crise
econômica mundial 2008/2009 foi liderada pelas economias emergentes da Ásia,
Brasil e Rússia. Estas economias emergentes são consumidoras mais intensivas de
minérios e metais, o que é explicado pelo processo de industrialização e pelos
investimentos mais significativos em habitação e infraestrutura.
No cenário nacional, a produção mineral de Minas Gerais e Pará está voltada
para o abastecimento da demanda industrial gerada pelos países emergentes,
particularmente, a China. Por conseguinte, a queda da arrecadação da CFEM
nacional em 2009 acompanhou a tendência da crise econômica mundial deflagrada
no último trimestre de 2008 até o primeiro de 2009, quando as commodities e a cotação
dos preços dos minerais metálicos sofreram quedas.
Por outro lado, a manutenção de uma elevada taxa de crescimento da
arrecadação CFEM no ERJ em 2009 (gráfico 2) mostra que o mercado produtor do
setor mineral fluminense não foi atingido, mesmo no período de queda da CFEM
nacional que acompanhou a crise econômica mundial. Neste ano de 2009, a CFEM
do ERJ atinge a sua maior participação na arrecadação nacional (gráfico 3).
GRÁFICO 3
Percentual da arrecadação da CFEM do estado do Rio de Janeiro em relação ao
total nacional. Período: 2005 a 2011

Fonte dos dados: DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.
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Tal fato se deve ao perfil de mineração do ERJ voltado à extração de rochas e
minerais para o uso na construção civil. Estes, por sua vez, não são considerados
commodities, pois atendem somente ao mercado interno; com exceção das rochas de
revestimento que apesar de serem produtos de exportação do ERJ2, não são
consideradas commodities.
As grandes obras no ERJ elevaram a demanda por rochas e minerais para o
uso na construção civil, resultando no aquecimento do mercado produtor mineral
fluminense caracterizado por este perfil. Este caso representa um ajuste do mercado
interno aos grandes empreendimentos previstos para o ERJ durante o período de
2012 a 2016, conforme será abordado ainda neste capítulo.

O COMPARATIVO DA CFEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COM OS OUTROS
ESTADOS DE MAIOR ARRECADAÇÃO NACIONAL – 2011
Através da análise comparativa entre o que foi arrecadado pela CFEM em
2011 no ERJ com as quinze maiores arrecadações estaduais no cenário nacional, se
compreende a importância do mercado produtor mineral fluminense frente aos
demais mercados produtores dos estados de maiores arrecadações nacionais.
Entretanto, se faz necessária uma análise mais minuciosa em relação ao perfil
de mineração destes estados de maiores arrecadações, pois não são todos que se
assemelham à mineração do ERJ. Deste modo, estes estados com maiores
arrecadações foram divididos em dois grupos com perfis distintos de mineração:
metálicos e não metálicos, conforme as suas respectivas arrecadações por
substâncias.
O gráfico 4 mostra os quinze estados com os maiores valores arrecadados da
CFEM-2011. É possível perceber que dois estados em especial dominam esta
arrecadação: Minas Gerais e Pará. Suas arrecadações somadas correspondem a
80,18% da arrecadação nacional, enquanto as dos outros treze estados representam
18,29%, restando apenas 1,53% aos demais que arrecadaram CFEM em 2011. As
arrecadações somadas dos quinze estados elencados correspondem a 98,47% da
arrecadação nacional.
Estes dados demonstram como Minas Gerais e Pará ditam o ritmo do
mercado nacional de produção mineral, como também o posicionamento em nono
lugar do mercado produtor fluminense no ranking da arrecadação nacional da CFEM
em 2011. Vale ainda ressaltar a arrecadação do estado de São Paulo (4,05%), que
possui um perfil de mineração muito semelhante ao do ERJ, se posicionando na
terceira colocação deste ranking. Essa arrecadação supera as obtidas nos outros
estados com perfil de mineração de minerais metálicos (Goiás, Bahia, Mato Grosso
do Sul e Amapá).
Segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) foram exportados do município de Santo Antônio de Pádua
na região noroeste do ERJ, entre janeiro e junho de 2012, os seguintes produtos de rochas e minerais: granito cortado em
blocos ou placas; pedra para calcetar meio-fio e placa para pavimentação de pedra natural; granito talhado ou serrado de
superfície plana ou lisa (SECEX, 2012).
²
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GRÁFICO 4
As quinze maiores arrecadações por estados da CFEM (%) no cenário nacional em
2011

Fonte dos dados: DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

A partir desta constatação, cabe identificarmos os perfis de mineração destes
quinze estados, de modo a compará-los dentro dos grupos metálicos e não metálicos,
conforme a análise da figura 1.
FIGURA 1
Comparativo entre os estados de maiores arrecadações da CFEM-2011 com perfis
semelhantes de mineração: metálicos e não metálicos
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Fonte dos dados: DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

O grupo dos estados com perfil de mineração de minerais metálicos é
composto, em ordem decrescente de arrecadação da CFEM-2011, por Minas Gerais,
Pará, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul e Amapá. Enquanto na mesma ordem
decrescente, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso,
Pernambuco, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul compõem o grupo dos não
metálicos.
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Nota-se, então, que dos quinze estados de maior arrecadação CFEM-2011,
seis pertencem ao grupo dos minerais metálicos e nove ao dos não metálicos. Em
nível de comparação com o ranking nacional da arrecadação CFEM-2011, todos os
estados com perfil de mineração de minerais metálicos ocupam as primeiras
posições, com destaque para Minas Gerais e Pará.
Já que a mineração de minerais metálicos está voltada para a exportação de
matérias primas para o uso industrial, conforme visto anteriormente, faz sentido os
estados com este perfil se situarem nas primeiras colocações no ranking dos maiores
arrecadadores da CFEM.
O ERJ, por sua vez, quando enquadrado no grupo da mineração dos não
metálicos, muda o seu grau de importância no cenário da mineração nacional. Passa
da 9ª colocação no ranking dos quinze estados de maiores arrecadações da CFEM2011 no Brasil para a 3ª posição no ranking dos maiores arrecadadores, somente pelos
produtos minerais não metálicos. Neste ranking, o ERJ é superado apenas por Sergipe
(2º) e São Paulo (1º).
Com a exceção de
milhões de reais, Sergipe,
obtiveram arrecadações na
certa proximidade entre os
2011.

São Paulo, que possui uma arrecadação próxima a 65
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina
faixa de 12 a 15 milhões de reais. Estes dados indicam
valores da arrecadação CFEM destes estados no ano de

No entanto, a maior parte da arrecadação total do ERJ é proveniente das
rochas e minerais destinados ao uso da construção civil, o que não ocorre com as
arrecadações dos outros estados citados acima, especialmente a de Sergipe. A
arrecadação de R$ 11.757.365,27 do ERJ está bem acima do valor de R$ 987.878,72
recolhido por Sergipe3. Em termos dos valores relativos, 89,66% da produção
mineral no ERJ está voltada para o uso na construção civil, ao contrário de Sergipe
que obteve um índice de 6,68% (figura 2).
A partir da análise destes valores absolutos e relativos das arrecadações
oriundas dos bens minerais para o uso da construção civil, sendo consideradas
apenas as dos minerais não metálicos (figura 2), verifica-se que o ERJ ganha mais
importância ainda no cenário nacional. No ranking nacional destas arrecadações em
2011, o ERJ ultrapassa o estado de Sergipe, que se situa na segunda posição do
ranking geral daqueles com perfil de mineração das substâncias não metálicas.
Semelhantes a este perfil da mineração do ERJ, dentro do grupo dos minerais
não metálicos, São Paulo, Paraná e Espírito Santo obtiveram arrecadações acima dos
85% de seus respectivos totais arrecadados (figura 2). Neste caso dos bens minerais
para o uso da construção civil, o valor da arrecadação absoluta de São Paulo (R$
54.547.384,29) é muito superior as dos outros estados, assim como, o valor relativo
do Espírito Santo (97,24%) está acima dos demais.

Do valor total da CFEM-2011 arrecadado por Sergipe (R$ 14.795.226,01), 92,56% é proveniente da extração de silvinita (R$
13.693.891,17), um evaporito do qual se faz o aproveitamento do potássio. Por sua vez, Sergipe é o único estado do Brasil que
explora a silvinita. Nota-se ainda que apenas o valor da arrecadação deste mineral supera a arrecadação total do ERJ (R$
13.112.650,99).
3
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FIGURA 2
Comparativo entre os estados de maiores arrecadações da CFEM-2011 com perfil
de mineração de não metálicos. Destaque para as arrecadações obtidas pela
extração das rochas e minerais destinados ao uso na construção civil
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Fonte dos dados: DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

A arrecadação do estado do Paraná em 2011 é a que mais se aproxima do
ERJ, tanto em valores absolutos (R$ 9.174.229,55), quanto relativos (87,37%),
enquanto as arrecadações de Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina
podem ser agrupadas em outro bloco pela proximidade entre os seus valores
absolutos (de 5,5 a 7,5 milhões de reais).
Vale ainda destacar que Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentam a
exploração de minerais energéticos como segundo nível de importância em termos
de arrecadação da CFEM-2011, respectivamente, com participações de 37,60% e
40,71%.
Por outro lado, as suas arrecadações da CFEM-2011 provenientes dos
produtos minerais para o uso na construção civil atingem percentuais entre 45 e 60%,
assim como o percentual de 61,34% obtido pelas arrecadações do estado de
Pernambuco também pode ser enquadrado nesta faixa de valores relativos.
Ainda neste perfil de mineração, o estado do Espírito Santo também ganha
importância dentro do grupo dos não metálicos, pois passa da 7ª para a 5ª posição no
ranking das maiores arrecadações para este setor da economia mineral, passando a
frente de Sergipe (9ª) e Santa Catarina (6ª), os quais detêm posições superiores no
ranking geral dos não metálicos (figura 2).
Entretanto, a arrecadação do Espírito Santo ainda é superada pelas do Rio
Grande do Sul (4ª), Paraná (3ª), Rio de Janeiro (2ª) e São Paulo (1ª), as quatro maiores
arrecadações da CFEM-2011 pelas rochas e minerais destinados ao uso da
construção civil, entre os estados com perfil de mineração de minerais não metálicos.
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A ARRECADAÇÃO CFEM-2011 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR CLASSES,
USOS E SUBSTÂNCIAS.
As análises serão balizadas nos valores da CFEM-2011 arrecadados pelas
substâncias minerais exploradas no território do ERJ para fins de aproveitamento
econômico. Estes dados da CFEM por substâncias, disponibilizados pelo DNPM
(2012), foram agrupados de acordo com as suas classes minerais (DNPM, 2010) e os
seus usos econômicos.
A definição das classes dos usos econômicos das substâncias minerais foi
norteada pelos dados econômicos (bens minerais, quantidade da produção e seu
destino, utilização dos produtos, preço médio de mercado, mão de obra, e outros) de
empresas mineradoras contidos no Cadastro de Atividade Mineral do Departamento
de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (CAM/DRM-RJ).
Os dados cadastrais (razão social, endereço, CNPJ, responsável técnico,
outros) e econômicos do CAM/DRM-RJ são declarados anualmente pelas empresas
do setor mineral fluminense com fins de obtenção e/ou renovação do Certificado de
Registro Mineral do DRM-RJ, a partir da publicação da Portaria DRM n° 008/94.
As vinte e oito substâncias que geraram CFEM-2011 devido às suas
atividades de extração, beneficiamento e/ou transformação mineral no território
fluminense foram agrupadas pelo DNPM (2010) em duas classes conforme as suas
propriedades químicas: não metálicos e metálicos.


Não metálicos: brita, areia, argila, saibro, rocha ornamental, mármore,
fluorita, feldspato, calcário e água mineral;



Metálicos: ilmenita, zirconita, monazita, rutilo, areia industrial e ouro.

As substâncias brita, areia, argila e calcário foram definidas pelo agrupamento
de determinadas substâncias minerais que geraram CFEM-2011. A associação dos
possíveis usos econômicos a estas substâncias serviu como critério para este
agrupamento. A partir deste, o total de vinte e oito substâncias que geraram a
compensação financeira em 2011 se reduziu a dezesseis substâncias, conforme pode
ser visto na tabela 5.
Vale destacar o caso da substância agrupada calcário, já que o seu valor total
da arrecadação da CFEM-2011 não especifica se o seu uso é destinado à produção de
cimento ou de corretivos de solo. Neste sentido, a arrecadação desta substância
oriunda do município de Cantagalo foi considerada para a produção de cimento
devido à existência do Polo Cimenteiro de Cantagalo. Enquanto a de Italva
representa a sua destinação para corretivos de solo.
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TABELA 5
Agrupamento das substâncias que geraram arrecadação CFEM no estado do Rio
de Janeiro em 2011, conforme os usos econômicos associados
Classes

Usos Associados

Rochas e Minerais para
Construção Civil

Não Metálicos

Minerais para
Construção Civil e
Agronegócios
Minerais Industriais
Água Mineral

Metálicos

Minerais Industriais

N°

Substâncias CFEM - 2011

Substâncias
Agrupadas

N°

1

Granito Ornamental

Rocha Ornamental

1

2

Mármore

Mármore

2

3

Gnaisse

4

Gnaisse para Brita

5

Granito

6

Granito para Brita

Brita

3

7

Sienito

Areia

4

Saibro

5

Argila

6

Calcário

7

Areia Industrial

8

8

Migmatito

9

Seixos Rolados

10

Areia

11

Areia Aluvionar

12

Areia Comum

13

Areia in Natura

14

Areia Quartzosa

15

Saibro

16

Argila

17

Argila para Cerâmica Vermelha

18

Calcário

19

Calcita

20

Areia Industrial

21

Fluorita

Fluorita

9

22

Feldspato

Feldspato

10

23

Água Mineral

Água Mineral

11

24

Monazita

Monazita

12

25

Zircônio

Zirconita

13

26

Ilmenita

Ilmenita

14

27

Rutilo

Rutilo

15

28

Minério de Ouro

Ouro

16

Fonte dos dados: DNPM, 2012.

A arrecadação CFEM em 2011 pelo setor de produção mineral do ERJ
chegou ao valor de R$ 13.112.478,95, dos quais R$ 13.003.186,96 foram recolhidos
pela extração e produção das substâncias minerais classificadas como não metálicas
(gráfico 5). O valor restante de R$ 109.291,99 foi arrecadado pelos minerais
metálicos, os quais no setor de produção mineral fluminense se restringem às
seguintes substâncias: monazita, zircônio, ilmenita, rutilo e minério de ouro.
Todas as substâncias minerais metálicas são destinadas ao uso industrial,
assim como alguns minerais não metálicos, tais como: areia industrial, fluorita e
feldspato. As arrecadações da CFEM-2011 para ambas as classes de uso industrial se
apresentam muito baixas em relação à total recolhida no ERJ (gráfico 5). Estes
valores correspondem à arrecadação total, da seguinte forma: 1,99% para não
metálicos e 0,83% para os metálicos.
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GRÁFICO 5
Arrecadação CFEM no estado do Rio de Janeiro referente aos recursos minerais
classificados como não metálicos e metálicos, em 2011

Fonte dos dados: DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

Tal fato demonstra que o setor da produção mineral fluminense para o uso
industrial se apresenta pouco explorado, tendo a fluorita e o feldspato como as
principais substâncias arrecadadoras de CFEM-2011 (tabela 6).
Segundo o DRM-RJ (1982), a exploração do feldspato 4 foi iniciada em 1947
juntamente com a de quartzo no pegmatito denominado Spar-Inoã no alto da serra
do Calaboca, localizada no município de Maricá (tabela 6). O DRM-RJ ainda relata
que no sopé desta serra ocorre uma exploração de uma pedreira de gnaisse facoidal
para brita.
TABELA 6
Arrecadação CFEM no estado do Rio de Janeiro em 2011 do grupo das rochas e
minerais utilizados na produção industrial. Grifado em verde o grupo das terras
raras e em vermelho o das rochas ornamentais
Região

Município

Metropolitana
Metropolitana
Norte Fluminense
Norte Fluminense
Norte Fluminense
Norte Fluminense
Baixadas Litorâneas
Noroeste Fluminense
Noroeste Fluminense
Norte Fluminense

Tanguá
Maricá
São Francisco de Itabapoana
São Francisco de Itabapoana
São Francisco de Itabapoana
São Francisco de Itabapoana
Cabo Frio
Santo Antônio de Pádua
Italva
São Fidélis

Substâncias para Uso
Industrial
Fluorita
Feldspato
Ilmenita
Zircônio
Monazita
Rutilo
Areia Industrial
Rocha Ornamental
Mármore
Minério de Ouro

CFEM-2011
(R$)
147.996,20
107.788,76
43.610,98
28.371,35
18.888,54
15.737,87
5.432,47
4.595,41
3.028,77
2.683,25

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012.

A CFEM arrecadada em 2011 no município de Maricá pela extração de feldspato refere-se a uma poligonal da base de dados
do DNPM localizada no alto da serra do Calaboca. Atualmente esta poligonal se encontra na fase de concessão de lavra para a
exploração do feldspato pela mesma empresa que requereu a área no final da década de 40.
4

49
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

Dentre os minerais metálicos extraídos da areia monazítica (terras raras) no
distrito de Buena, em termos de arrecadação, destacam-se a ilmenita e o zircônio
(tabela 6). As substâncias para o uso industrial de menor arrecadação são a areia
industrial (R$ 5.432,47) e o minério de ouro (R$ 2.683,25), esta a menor arrecadação
entre todas as substâncias arrecadadoras do ERJ.
A arrecadação da CFEM referente à extração do minério de ouro 5 é
proveniente do município de São Fidélis (tabela 6), enquanto as demais substâncias
metálicas do setor mineral fluminense são extraídas da areia monazítica no distrito de
Buena do município São Francisco de Itabapoana, na Região Norte do ERJ6,
conforme indica a arrecadação da CFEM por estas substâncias.
Por outro lado, verifica-se uma maior arrecadação de outro setor da
economia mineral fluminense, o de rochas e minerais aproveitados para o uso da
construção civil - brita, areia, calcário para cimento, argila7, saibro, rocha ornamental
e mármore – que predominam no mercado de produção mineral, obtendo a maior
arrecadação CFEM em 2011 (R$ 11.718.698,28), valor correspondente a 89,37% do
total arrecadado no ERJ (gráfico 6).
GRÁFICO 6
Arrecadação CFEM no estado do Rio de Janeiro referente aos recursos minerais
conforme o seu aproveitamento econômico para construção civil, agronegócios,
indústrias e água mineral, em 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

De acordo com o Cadastro Mineiro do DNPM, existem cinco processos em situação ativa para a extração da substância
minério de ouro não somente no município de São Fidélis, como também em Itaocara, Cambuci, Cardoso Moreira e Campos
dos Goytacazes. Porém, quatro destes processos se encontram em fase de autorização de pesquisa e um em requerimento de
pesquisa. As respectivas poligonais destes processos se situam ao longo do rio Paraíba do Sul, que juntamente com os rios
Muriaé, Itabapoana, Pomba e Negro se constituem nas áreas que provêm o ouro já produzido no ERJ (DRM-RJ, 2012).
6 Outros depósitos menores ocorrem em Parati, Angra dos Reis, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes. Pequenos depósitos
fluviais ocorrem em Sapucaia e Valença. Essas areias são constituídas principalmente por monazita, zircão, ilmenita e rutilo.
7 As argilas de blocos de vedação (cerâmica vermelha) foi considerada, para fins do estudo, no grupo dos minerais de uso na
construção civil.
5
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Dentre estas substâncias de maiores arrecadações CFEM-2011 destacam-se a
brita (R$ 9.284.802,21) e a areia (R$ 1.710.334,67), as quais correspondem
respectivamente 70,81% e 13,04% da arrecadação total no ERJ (gráfico 7). Deste
modo, constituem-se nos principais recursos da economia mineral fluminense.
Logo a seguir, aparecem as arrecadações do calcário para cimento (R$
498.680,86), da argila (R$ 128.214,38) e do saibro (R$ 89.041,98), que assumem um
nível intermediário de arrecadação dos minerais utilizados na construção civil (gráfico
7). Estas arrecadações correspondem, respectivamente, aos percentuais de 3,80%,
0,98% e 0,68% em relação à arrecadação total do ERJ.
Nota-se que as arrecadações da argila e do saibro estão em um nível bem
inferior às do calcário para cimento. Esta arrecadação, somada à do calcário que
serve para a produção de corretivos de solo, corresponde à CFEM-2011 total de
calcário extraído no ERJ.
GRÁFICO 7

metálicos

Não metálicos

Arrecadação CFEM no estado do Rio de Janeiro, por substâncias, conforme o seu
aproveitamento econômico para construção civil, agronegócios, indústrias e água
mineral, em 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

A CFEM-2011 arrecadada pela extração total de calcário é a quarta maior no
ERJ dentre as demais substâncias minerais (gráfico 7), sendo superada apenas pelas
obtidas por água mineral (3ª), areia (2ª) e brita (1ª). O seu valor de R$ 537.266,58
corresponde a 4,1% da CFEM-2011 total arrecadada no ERJ.
Destes 4,1% arrecadados pelo calcário, 3,8% (R$ 498.680,86) são
provenientes do município de Cantagalo, onde a sua extração é destinada ao seu Polo
Cimenteiro (gráfico 8). Enquanto o valor restante de R$ 38.585,72 é oriundo do
município de Italva, onde o calcário extraído é utilizado para a produção de
corretivos de solo.
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A partir destes dados infere-se que a CFEM-2011 arrecadada pela extração de
calcário em Cantagalo, correspondente a 92,81% do valor total arrecadado no ERJ,
serve à produção de cimento, enquanto os 7,19% restantes desta arrecadação total
servem à produção de corretivos de solo em Italva. Estes percentuais se aproximam
dos calculados para a extração do calcário no ERJ em 2011, segundo os dados
obtidos pelo CAM/DRM-RJ.
GRÁFICO 8
Arrecadação CFEM-2011 no estado do Rio de Janeiro referente à extração de
calcário conforme o seu aproveitamento econômico para o uso na construção civil
e no agronegócio
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

Os dados do CAM/DRM-RJ mostram que da extração de 3.045.444
toneladas de calcário no ERJ, 2.893.039 toneladas (95%) foram destinados à
produção de cimento em Cantagalo, enquanto o montante de 152.405 toneladas (5%)
foram utilizadas na produção de corretivos de solo em Italva. Deste modo, estes
percentuais corroboram com as inferências realizadas sobre os usos da extração do
calcário, conforme apontam as arrecadações da CFEM-2011 recolhidas nos
municípios de Cantagalo e Italva.
As arrecadações da rocha ornamental (R$ 4.595,41) e do mármore (R$
3.028,77) representam os valores mais baixos no grupo das rochas e dos minerais
para o uso na construção civil (gráfico 7), como também para a mineração
fluminense, já que as suas arrecadações somadas (R$ 7.624,18) correspondem a
0,06% da arrecadação total no ERJ, superando apenas o percentual obtido pela
arrecadação do minério de ouro (0,02%).
A arrecadação pela rocha ornamental é oriunda do município de Santo
Antônio de Pádua (tabela 6), o qual faz parte da Região Noroeste Fluminense
conhecida pela produção das pedras paduanas. Também faz parte desta região o
município de Italva, onde se obteve a arrecadação da CFEM-2011 pela extração do
mármore, a qual, neste trabalho, se considera como integrante do grupo das rochas
ornamentais.
A CFEM-2011 arrecadada pela água mineral é a terceira maior no ERJ, sendo
superada apenas pelas de brita (1ª) e areia (2ª), os quais se enquadram no perfil de
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mineração do ERJ voltado para o uso da construção civil. O valor de arrecadação
pela água mineral é de R$ 984.685,53, correspondendo a 7,51% da arrecadação total
no ERJ.
As arrecadações da água mineral e do calcário (soma dos valores gerados para
as produções de cimento e corretivos de solo) foram aquelas que se mantiveram na
faixa dos 500 mil a 1 milhão de reais (gráfico 7); enquanto os demais produtos
minerais arrecadadores da CFEM-2011 no ERJ possuem valores inferiores a 500 mil
reais.
A CFEM-2011 obtida pela água mineral e por algumas substâncias minerais
para o uso na construção civil (brita, areia, argila e saibro) merece uma análise mais
detalhada sobre as suas respectivas arrecadações municipais, conforme será abordado
no tópico seguinte, visto que representam os maiores valores de arrecadações da
CFEM no ERJ, como também obtiveram mais do que dez municípios arrecadadores.
Apesar do valor da arrecadação pelo calcário ser superado somente pelos
valores obtidos pela brita, areia e água mineral no ERJ, a sua análise foi realizada
ainda neste tópico por apresentar apenas duas arrecadações municipais (Cantagalo e
Italva), assim como as arrecadações das outras dez substâncias analisadas (tabela 5),
pois cada uma delas foi obtida em um único município.

AS MAIORES ARRECADAÇÕES MUNICIPAIS DA CFEM-2011 POR SUBSTÂNCIAS
MINERAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Neste tópico será feita uma análise dos dez municípios de maior arrecadação
pelas substâncias para o uso na construção civil (brita, areia, argila e saibro) e pela
água mineral. Esta análise retrata cinco das dezesseis substâncias provenientes do
agrupamento realizado para as vinte e oito substâncias arrecadadoras da CFEM em
2011 (DNPM, 2012), conforme os procedimentos relatados anteriormente.
Ainda será objeto de análise neste tópico, o ranking dos trinta e cinco
municípios do ERJ de maior arrecadação da CFEM-2011, com as suas respectivas
substâncias que obtiveram as maiores arrecadações dentre as demais. Este ranking
mostra que apenas os quatro primeiros municípios (Seropédica, Rio de Janeiro, Nova
Iguaçu e Magé) obtiveram valores acima de 1 milhão de reais (tabela 7).
No ranking analisado, logo abaixo dos quatro primeiros municípios, vinte e
três municípios (do 5° ao 27°) arrecadaram abaixo de 1 milhão de reais e acima de
100 mil reais, enquanto os oito municípios restantes (do 28° ao 35°) obtiveram uma
arrecadação inferior a este valor.
Destaque para a arrecadação de Seropédica, município maior arrecadador da
CFEM-2011 no ERJ, que supera o patamar de 2 milhões de reais. Por sua vez, este
município obteve as maiores arrecadações provenientes da extração de brita e areia,
respectivamente, as duas substâncias de maior arrecadação da CFEM-2011 no ERJ
(tabela 7).
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TABELA 7
Ranking dos trinta e cinco municípios do estado do Rio de Janeiro com maior
arrecadação da CFEM – 2011
Ranking

Municípios

CFEM Total (R$)

1

Seropédica

2.368.335,91

Principais Sustâncias
Arrecadadoras
Brita

2

Rio de Janeiro

1.427.626,12

Brita

3

Nova Iguaçu

1.310.187,27

Brita

4

Magé

1.069.056,57

Brita

5

Cantagalo

511.236,36

Calcário

6

Petrópolis

505.579,99

Água Mineral

7

São Gonçalo

493.906,01

Brita

8

Itaguaí

449.724,92

Areia

9

Barra Mansa

428.472,95

Brita

10

Macaé

380.522,27

Brita

11

Campos dos Goytacazes

366.819,54

Brita/Argila

12

Itaboraí

351.639,68

Brita

13

Três Rios

347.706,20

Brita - Água Mineral

14

Angra dos Reis

326.300,19

Brita

15

Duque de Caxias

316.355,73

Brita - Areia

16

Araruama

229.342,22

Brita

17

São Pedro da Aldeia

217.330,67

Brita

18

Cabo Frio

180.871,48

Areia

19

Tanguá

173.458,72

Fluorita

20

Maricá

170.350,36

Feldspato

21

Italva

164.396,25

Brita – Calcário/Calcita

22

Quatis

161.047,49

Areia

23

Volta Redonda

154.010,33

Brita

24

São Fidélis

139.752,49

Brita

25

Itaperuna

129.712,36

Brita-Água Mineral

26

Nova Friburgo

116.980,72

Brita

27

São Francisco de Itabapoana 106.608,74

Terras Raras

28

Santo Antônio de Pádua

75.257,28

Brita - Rocha Ornamental

29

Barra do Piraí

54.796,97

Brita

30

Japeri

54.500,28

Areia - Brita

31

Cachoeiras de Macacu

53.312,37

Água Mineral

32

Sapucaia

27.057,99

Areia

33

Parati

23.502,08

Areia

34

Silva Jardim

21.488,29

Água Mineral

35

Teresópolis

18.224,27

Água Mineral

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012.
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No gráfico 9, que ilustra ranking dos dez municípios de maior arrecadação da
brita, é possível observar que logo depois de Seropédica estão os municípios do Rio
de Janeiro (2° no ranking), Nova Iguaçu (3°) e Magé (4°). Todas estas arrecadações
superam o valor de 1 milhão de reais, exceto a de Magé (R$ 942.250,85), que apesar
de não atingir este valor, ao menos se aproxima dele. Nota-se que estes mesmos
municípios são exatamente os quatro primeiros do ranking geral dos maiores
arrecadadores da CFEM-2011 no ERJ, todos eles tendo como principal substância
arrecadadora a brita.
As arrecadações dos municípios de São Gonçalo, Barra Mansa, Macaé,
Itaboraí, Angra dos Reis e Campos dos Goytacazes, respectivamente, aparecem na 5ª
a 10ª posição do ranking dos municípios de maior arrecadação de brita no ERJ
(gráfico 9). Todos estes municípios obtiveram arrecadações abaixo de 500 mil reais e
superior a 200 mil.
No ranking das trinta e cinco maiores arrecadações municipais da CFEM2011 no ERJ (tabela 7), vinte e um municípios apresentaram a brita como a principal
substância arrecadadora no ranking geral. Tal fato corrobora com os dados do tópico
anterior que apontam a brita como a principal substância de arrecadação da CFEM2011 no ERJ.
GRÁFICO 9
Ranking dos dez municípios de maior arrecadação CFEM-2011 no estado do Rio de
Janeiro referente à extração de brita
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

Entretanto, seis municípios que obtiveram a brita como a principal substância
arrecadadora possuem também outras substâncias com consideráveis recolhimentos:
Campos dos Goytacazes (argila); Três Rios (água mineral); Duque de Caxias (areia);
Italva (calcário-calcita); Itaperuna (água mineral) e Santo Antônio de Pádua (rocha
ornamental) (tabela 7).
A arrecadação provida da extração de areia em Duque de Caxias se aproxima
de 100 mil reais (R$ 89.718,56), se posicionando em 5° lugar no ranking dos maiores
arrecadadores de CFEM pela areia (gráfico 10). Acima desta arrecadação estão as de
Quatis (4°) e Cabo Frio (3°), as quais superam 100 mil reais e não ultrapassam o
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valor de 200 mil. Por sua vez, as duas primeiras arrecadações (Seropédica e Itaguaí)
ultrapassam este valor, sendo a de Seropédica superior a 500 mil reais.
GRÁFICO 10
Ranking dos dez municípios de maior arrecadação CFEM-2011 no estado do Rio de
Janeiro referente à extração de areia
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012.Elaboração: DRM-RJ.

A arrecadação de R$ 86.609,98 em Campos dos Goytacazes proveniente da
extração da argila (gráfico 11) se aproxima bastante da areia obtida em Duque de
Caxias. No ranking das dez maiores arrecadações, Campos se posiciona na 1ª posição,
tendo em vista a produção do Polo Cerâmico de Campos dos Goytacazes (barra
amarela no gráfico 11), diferentemente da arrecadação de Duque de Caxias que se
situa em 5º lugar no ranking da CFEM-2011 pela extração da areia.
As arrecadações de Cantagalo (2° lugar) e Itaboraí (3°) vêm logo atrás de
Campos, com valores entre 10 e 15 mil reais. As arrecadações dos sete municípios
restantes (do 4° ao 10° lugar) possuem seus valores abaixo dos 5 mil reais, ficando as
de Porto Real (8°), Porciúncula (9°) e Piraí (10°) abaixo de mil reais. Vale lembrar
que a produção de argila em Cantagalo serve ao seu Polo Cimenteiro, enquanto as
demais referem-se à cerâmica vermelha.
Entre as dez maiores arrecadações no ERJ pela argila, destacam-se também
os municípios de Rio Bonito e Itaboraí pertencentes ao Polo Cerâmico da região de
Itaboraí (em azul no gráfico 11). Já as arrecadações de Três Rios, Barra do Piraí,
Vassouras, Porto Real e Piraí se inserem no Polo Cerâmico do Médio Vale do rio
Paraíba do Sul (em barra vermelha no gráfico 11).
Conforme visto anteriormente, a arrecadação da CFEM-2011 pela substância
saibro (R$ 89.041,98) no ERJ é inferior a da argila, areia e brita, superando apenas as
arrecadações provenientes da rocha ornamental e do mármore, em termos de
minerais que servem à construção civil (gráfico 7). Para se ter uma ideia, o valor da
arrecadação total no ERJ por saibro é de quase 3 mil reais a mais do que a do
município de Campos dos Goytacazes obtida pela extração de argila.

56
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

GRÁFICO 11
Ranking dos dez municípios de maior arrecadação CFEM-2011 no estado do Rio de
Janeiro referente à extração de argila
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

A arrecadação por saibro neste município chega à ordem de R$ 20.064,16 (2°
lugar no ranking), sendo superada apenas pelo município do Rio de Janeiro (R$
32.482,89), esta a maior arrecadação no ERJ (gráfico 12). Já a arrecadação de Maricá
constitui a terceira maior arrecadação municipal, a qual supera o valor de 10 mil reais.
De Mangaratiba (4° lugar) a Macaé (9°), os valores das arrecadações se encontram
abaixo de 10 mil reais, enquanto a de Belford Roxo (10°) não chega a mil reais.
GRÁFICO 12
Ranking dos dez municípios de maior arrecadação CFEM-2011 no estado do Rio de
Janeiro referente à extração de saibro
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

A exploração da água mineral no ERJ em 2011 gerou a terceira maior
arrecadação da CFEM, sendo superada apenas pelas de brita e de areia.
De acordo com o ranking dos dez municípios com maior arrecadação no ERJ
pela exploração da água mineral em 2011 (gráfico 13), os três primeiros (Petrópolis
57
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

em 1°, Três Rios em 2° e Magé em 3°) possuem suas arrecadações superiores a 100
mil reais. Nota-se que os valores de Três Rios e Magé estão bem próximos e na
ordem dos 100 mil reais, enquanto a maior arrecadação obtida por Petrópolis se
aproxima dos 500 mil reais.
GRÁFICO 13
Ranking dos dez municípios de maior arrecadação CFEM-2011 no ERJ referente à
exploração de água mineral
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

A 4ª e a 5ª arrecadações municipais, respectivamente, de Cachoeiras de
Macacu e do Rio de Janeiro, também possuem seus valores próximos entre si na
ordem dos 50 mil reais (gráfico 13). Esta mesma tendência também pode ser
observada entre a 6ª (Itaperuna) e a 7ª (Silva Jardim) arrecadações, com arrecadações
na ordem dos 20 mil reais, assim como entre a 8ª (Teresópolis), a 9ª (Maricá) e a 10ª
(Macaé), com arrecadações abaixo deste valor.

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DO MERCADO PRODUTOR MINERAL FLUMINENSE:
INDICADOR SECUNDÁRIO CFEM.
Os resultados das maiores arrecadações da CFEM-2011 no ERJ provenientes
da extração das rochas e minerais destinados ao uso na construção civil comprovam
que o seu perfil de mineração está voltado para este setor econômico. No presente
trabalho foram considerados os seguintes produtos minerais que atendem este setor,
conforme a metodologia de agrupamento das substâncias arrecadadoras: brita, areia,
calcário para cimento, argila, saibro, rocha ornamental e mármore.
As maiores arrecadações da brita e da areia no setor da construção civil e de
todo o setor mineral fluminense (83,86%) colocam estas substâncias como as
principais arrecadadoras da CFEM no ERJ. Entretanto, a arrecadação da areia
corresponde a apenas a 13% e da brita a 70,86% deste percentual total, incompatível
com a proporção do consumo de areia e brita (3 para 1) para a confecção do
concreto no uso mais comum da construção civil.
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Em nível intermediário de importância no mercado do setor mineral
fluminense estão as arrecadações da água mineral e do calcário, as quais
correspondem, respectivamente, a 7,51% e 4,10% da arrecadação total CFEM no
ERJ.
O crescente interesse na explotação de água mineral justifica tal arrecadação,
sendo este fato viabilizado pela existência do reconhecido potencial aquífero
fluminense e pelo reflexo do atual cenário de crescimento econômico do Brasil e do
ERJ (Parente et al., 2011).
O uso comum do calcário e da calcita na construção civil e no agronegócio
justifica o agrupamento destas duas substâncias, as quais tanto servem para a
produção de cimento no Polo Cimenteiro de Cantagalo, como também para a
produção de corretivos de solo no município de Italva.
No presente trabalho, a arrecadação CFEM-2011 proveniente do mármore
foi atrelada ao uso para a construção civil como rocha ornamental ou de
revestimento, apesar desta rocha se inserir no grupo das carbonáticas juntamente
com o calcário.
Entretanto, a partir dos dados de extração total do calcário em 2011
(CAM/DRM-RJ) verifica-se a maior utilização deste bem mineral para a indústria do
cimento, correspondendo a 95% do total extraído.
As arrecadações de argila, saibro, rocha ornamental e mármore são as mais
baixas da construção civil, pois seus valores somados representam apenas 1,72% da
arrecadação total no ERJ ou 1,83% deste setor. Através das arrecadações da argila
constata-se, em nível decrescente de importância, a contribuição dos polos de
produção de Campos, Itaboraí e Médio Paraíba para a indústria de cerâmica
vermelha. Destaca-se, ainda, a arrecadação de Cantagalo, associada à produção de
argila para o seu Polo Cimenteiro.
As arrecadações de rocha ornamental (granito ornamental) e de mármore,
respectivamente, são oriundas dos municípios de Santo Antônio de Pádua e Italva,
localizados na Região Noroeste Fluminense do ERJ. O primeiro, conhecido pelo
beneficiamento das serrarias/pedras paduanas, e o último pela produção de calcário
para corretivos de solo. Entretanto, neste trabalho, a arrecadação proveniente do
mármore em Italva não se soma a da extração do calcário.
As menores arrecadações da CFEM-2011 dos minerais não metálicos e
metálicos para o uso industrial caracterizam a menor significância da exploração
destas substâncias na economia mineral fluminense, mesmo as suas arrecadações
tendo superado as de argila e de saibro, apesar destes bens minerais industriais
possuírem maiores valores agregados do que os utilizados na construção civil.
Neste cenário, destaca-se a arrecadação da fluorita que atinge um valor acima
de 100 mil reais (R$ 147.996,20), já que a do feldspato (R$ 107.788,76),
provavelmente, se refere à extração de brita no sopé da Serra do Calaboca em
Maricá. O preço médio de mercado da fluorita é considerado alto (R$ 560,00 por
tonelada) em relação aos bens minerais da construção civil, o que, pode justificar esta
arrecadação da CFEM-2011.
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A ocorrência da fluorita está associada aos maciços alcalinos cenozoicos,
tendo o seu uso industrial direcionado à produção de aço, alumínio e ácido
fluorídrico. A sua atual extração ocorre apenas em uma única jazida no ERJ, situada
em uma mina de lavra subterrânea de porte pequeno no distrito mineiro do
município de Tanguá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
O outro exemplo dos minerais industriais é dado pela exploração da areia
monazítica (terras raras) no distrito de Buena do município São Francisco de
Itabapoana, na Região Norte Fluminense, de onde são extraídas as substâncias
metálicas ilmenita, zirconita, monazita e rutilo. Assim como a da fluorita, as
arrecadações somadas destas substâncias (R$ 106.608,74) também ultrapassam o
valor de 100 mil reais.
Tal panorama das atividades de mineração no ERJ, indicado pelas
arrecadações da CFEM-2011, mostra o maior desenvolvimento do mercador
produtor de bens minerais para o uso da construção civil, o que demonstra a sua
maior potencialidade para suprir as demandas provenientes das grandes obras
executadas e ainda por executar no estado do Rio de Janeiro.
Segundo os dados divulgados pela FIRJAN (2012), entre os anos de 2012 e
2014, estão mapeados para o território do ERJ 234 empreendimentos, que totalizam
211,5 bilhões de reais em investimentos. Grande parte destes investimentos
realizados nesse período ocorrerá na Região Metropolitana do estado, que receberá o
maior número de intervenções em seu equipamento urbano e produtivo.
Podemos destacar entre esses empreendimentos o Complexo Portuário do
Porto do Açu, situado no município de São João da Barra; o Arco Metropolitano,
atravessando vários municípios da Região Metropolitana; o Complexo Petroquímico
do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ), situado no município de Itaboraí; e as
obras relacionadas à realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e das
Olimpíadas de 2016.
Além desses investimentos, outras intervenções com características
específicas serão geradas em diversos municípios do ERJ, provocando impactos
sobre a dinâmica regional. Alguns desses empreendimentos serão mostrados na
tabela 8.
Esses e outros investimentos citados ao longo deste texto serão responsáveis
por um aumento significativo sobre a demanda de agregados para construção civil,
por cimento e para rochas de revestimento, amplificando as demandas atualmente
existentes sobre a obtenção de recursos minerais no território fluminense.
Cabe ressaltar que essas demandas estarão distribuídas de forma bastante
heterogênea no território estadual, o que pode se configurar em um aumento dos
custos de instalação desses empreendimentos, em função do aumento dos custos de
aquisição de insumos para construção civil em pontos cada vez mais distantes das
áreas de implantação de novos negócios.
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TABELA 8
Tipos de investimentos previstos no estado do Rio de Janeiro, os seus valores e
setores a serem aplicados durante. Período: 2012 a 2014
Investimento

Setor

Exploração de campos de petróleo (OGX)
Investimentos da CEDAE
Ligth S.A – PCH Itaocara
DER - RJ
Arco metropolitano
Supervia
PAC 2
BR - 393
TOTAL

Energia
Saneamento básico
Energia
Transporte e logística
Transporte e logística
Transporte e logística
Desenvolvimento urbano
Transporte e logística

Valor do Investimento
2012-2014
3,0 Bi
2,4 Bi
0,6 Bi
0,2 Bi
0,3 Bi
0,3 Bi
0,1 Bi
0,1 Bi
7,0 Bi

Fonte dos dados: FIRJAN, 2012.

Frente a esse cenário de crescimento dos investimentos em infraestutura e
logística no estado do Rio de Janeiro, será necessária a ampliação do conhecimento
em escala mais detalhada das potencialidades produtivas do setor mineral fluminense,
e a busca de métodos de exploração mineral mais sustentáveis e que agreguem mais
valor aos bens minerais existentes no território fluminense, além de políticas voltadas
para o ordenamento territorial, que protejam as áreas disponíveis para a produção de
bens minerais essenciais.
Neste sentido, nota-se que as maiores arrecadações CFEM no ERJ obtidas
nos anos de 2008 e 2009 advém deste aquecimento do mercado interno de bens
minerais para o uso na construção civil, o qual se associa ao aumento da demanda de
material para as grandes obras no ERJ, decorrente do crescimento econômico do
estado.
No cenário nacional, em termos relativos, a CFEM no ERJ ocupa a 9ª
posição entre os quinze estados de maior arrecadação, correspondendo a 0,85% do
total. Este percentual se insere nos 18,29% correspondentes ao somatório das
arrecadações de treze estados (do 3º ao 15º no ranking), enquanto os 80,18%
restantes são referentes aos estados de Minas Gerais (1º) e Pará (2º).
Quando se exclui da análise os estados de perfil produtor de commodities
(metálicos), a arrecadação do ERJ passa da 9ª posição do ranking geral para a 3ª
posição dos não metálicos, ganhando mais importância no cenário nacional.
Entretanto, a mineração fluminense ainda ganha mais importância quando a sua
CFEM-2011 é enquadrada no ranking dos estados produtores de minerais não
metálicos voltados para o uso da construção civil.
Neste caso, a arrecadação do ERJ passa da 3ª posição do ranking dos não
metálicos para a 2ª posição no ranking dos não metálicos destinados para a
construção civil. A sua arrecadação ultrapassa a de Sergipe, tanto em termos de
valores absolutos (R$) quanto relativos (%). A partir da análise destes valores,
verifica-se que o perfil de mineração do estado do Paraná se assemelha bastante ao
do ERJ, assim como os de São Paulo e Espírito Santo.
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Por fim, considerando o crescimento anual contínuo das arrecadações da
CFEM no ERJ desde o ano de 2005 e a crescente demanda por produtos minerais,
especialmente pelas grandes obras e investimentos a serem executados, se tem a
perspectiva de um cenário de expansão do mercado de produção mineral fluminense
até o ano de 2016. Fato que pode levar a uma nova modificação no ranking dos
estados mais arrecadadores de perfil não metálico ou no ranking geral dos quinze
estados de maior arrecadação da CFEM.
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PARTE II
INDICADORES PRIMÁRIOS DO SETOR MINERAL FLUMINENSE
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1

RECURSOS MINERAIS NÃO METÁLICOS
1.1 Rochas e Minerais para Uso na Construção Civil
a. AGREGADOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

O grupo conhecido por “Agregados para a Construção Civil” é um termo
com uso consagrado na literatura especializada quando nos referimos aos materiais
granulares, sem forma e volume definidos, de dimensões e propriedades
estabelecidas para uso em obras de engenharia civil, tais como: a pedra britada, o
cascalho e as areias naturais ou obtidas por moagem de rocha. Este grupo vai ser
abordado com informações relativas a cada um dos minérios componentes, a saber:
areia e brita. Além destes, há também o capítulo relativo às rochas carbonáticas e à
indústria do cimento, que servem também ao macrossetor da construção civil no que
diz respeito à produção de cimento, material dos mais importantes nas obras de
engenharia civil.
É de conhecimento público que os agregados para a construção civil são os
insumos minerais mundialmente mais consumidos, sendo que o consumo de areia e
brita é um fator que pode determinar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
do país. Essa situação é claramente observada quando ocorre urbanização,
construções de moradias, arruamentos, rodovias e obras de saneamento, entre tantas
obras, introduzindo benefícios à população. No entanto, o baixo consumo fica
claramente demonstrado na falta de infraestrutura urbana que vai desde a ausência de
ruas para escoamento do caótico trânsito nos grandes municípios a calçadas públicas
em estado de abandono, ausências de sistemas de drenagens superficiais, etc.
Com relação ao setor da construção civil, há nos dias de hoje um
entendimento de que o mesmo se trata de um macrossetor e que alguns autores,
como Martucci (1990) e Taniguti et al (1998), o subdivide em dois grandes setores: o
setor de suporte às atividades produtivas e o setor de projeto, produção e montagem
de produtos finais do setor da construção civil. Como setor de suporte têm-se os
materiais de construção e o de máquinas e equipamentos; já o de projeto compõe-se
com os de produção e montagem.
Como o Panorama Mineral Fluminense (PMF) 2012 é um estudo sobre os
recursos minerais do ERJ e que este capítulo em particular discute o papel dos
agregados para a construção civil, nos ateremos somente ao setor de suporte às
atividades produtivas no que diz respeito aos materiais de construção civil. Estes
insumos, pela própria natureza de sua utilização, precisam atender a certos prérequisitos para suprir o mercado, tais como: especificações técnicas, disponibilidade,
logística, preço e frete. Entre estes pré-requisitos, por exemplo, as propriedades
físicas bem como as químicas dos agregados e misturas associadas são fundamentais
para a durabilidade das estruturas de obras, não sendo raros exemplos de estruturas
que entraram em ruptura, fato, entre outros, que sugerem que as especificações
técnicas não foram consideradas para definição do uso dos agregados nestes casos.
64
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

Há, neste sentido, uma conjunção de fatores que submetem o setor dos
agregados para a construção civil a limitantes similares, desde técnicos a locacionais.
A distância dos centros consumidores é um fator que onera consideravelmente o
agregado para a construção civil em função do preço do frete, assim sendo, este setor
busca fazer suas instalações aos arredores destes centros para obter preços
competitivos e margens de lucros minimamente satisfatórias. Este setor, mesmo
produzindo volumes elevados, trata-se de produção de baixo valor associado, fato
que induz a localização da zona de produção junto ao mercado consumidor
(Rodrigues). A mineração de agregados tem que respeitar a rigidez locacional das
jazidas, instalando-se onde há disponibilidade geológica do bem e proximidade do
centro consumidor.
Os recursos minerais que geram os agregados não são raros na natureza, pelo
contrário, existe certa facilidade de serem encontrados, no entanto, por fatores
relacionados a distâncias dos centros consumidores, acima já citados, tornam-se sem
economicidade. No caso da brita, em torno de um terço dos custos é referente ao
transporte; já na areia são dois terços (Machado, 2010).
A expansão urbana tem avançado para as áreas de produção mineral aos
arredores dos grandes centros. Esta situação também é evidenciada pelo grande
número de áreas requeridas no DNPM na Região Metropolitana, que apesar de ainda
não terem sido traduzidas para áreas produtivas minerais são expressão desta
necessidade do parque produtor de agregados estar próximo ao mercado
consumidor. Os cinco maiores municípios mineradores no estado do Rio de Janeiro,
usando como parâmetro a arrecadação da CFEM, encontram-se na Região
Metropolitana, onde o grau de urbanização é conflitante com a atividade mineral
vindo a inviabilizar empreendimentos.
A mineração interfere no meio ambiente, porém a de agregado trata-se de
uma degradação plausível, uma vez que seus efeitos podem ser minimizados a partir
de projetos adequados. São recursos necessários à sociedade, e sem a possibilidade de
seu aproveitamento num raio próximo aos centros consumidores, a construção civil
é inviabilizada. Isto refletiria diretamente no custo dos agregados e, por conseguinte,
nos projetos habitacionais.
O consumo per capita de agregados em 2008 nos EUA foi de 9,1 toneladas, na
União Européia foi de 7,6t e no Brasil 2,4t (Valverde, 2010). Pela diferença de
consumo e pelo conhecimento que se tem a respeito da infraestrutura destes países
fica enfatizada a precária infraestrutura do nosso país.
Para se fazer uma ideia do universo da oferta e demanda pelos agregados no
ERJ algumas entidades do setor realizam estudos mostrando o cenário deste
consumo.
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ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (BRITA E
AREIA) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Os dados e cálculos referentes à brita e à areia apresentados a seguir são
baseados no CAM/DRM-RJ, nos anos base de 2010 e 2011. Já os dados referentes
ao cimento são baseados no SNIC (2011).


Produção declarada de brita para construção civil → 19.703.404t



Produção declarada de areia para construção civil → 15.507.495t

Em função da produção inverídica apresentada pelos mineradores quando
comparada com a produção de brita e cimento, o DNPM arbitrou (AMB/DNPM,
2005) = 7.000.000m³, ou seja, 16.800.000t


Produção total de areia estimada (15.507495t+16.800.000t) =
32.542.406t

MEMÓRIA DE CÁLCULO:


Consumo estimado de cimento → 4.435.000t/ano

Considerando o peso do saco de cimento igual a 50kg, tem-se:
4.435.000t/ano dividido por 50 = 88.700.000 sacos de 50kg.
- Coeficiente técnico → traço de concreto de fundação:
1 saco cimento................................50kg
5 latas de areia ................................0,090m³
6,5 latas de brita..............................0,116m³


Consumo estimado de brita para concreto:

88.700.000 sacos x 0,116m³ = 10.289.200m³ → 17.491.640t/ano
Percentual de usos e aplicações da brita:
-Construção civil..................................................................66%
-*Outros usos.......................................................................34%
*Construção de estradas; pavimentação asfáltica; fabricação de artefatos de
concreto; etc.


Consumo total esperado de brita → 26.502.000t/ano, assim
distribuído:

Em concreto para construção civil.............................................17.491640t/ano
Em outros usos....................... .......................................................9.011.000t/ano
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Consumo estimado de areia para concreto:

88.700.000 sacos x 0,090m³ = 7.983.000m³ → 19.159.000t/ano
Percentual de usos e aplicações da areia:
-Concreto .............................................................................57,7%
-Revestimento, calçamento, pré-moldados, outros.....42,3%


Consumo total esperado de areia → 33.204.500t/ano, assim
distribuído:

-Em concreto p/ construção civil...........................................19.159.000t/ano
-Em revestimento, calçamento, argamassa.............................14.045.500t/ano

ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DA DEMANDA POR BRITA NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - BASE 2010 A 2011.
O DRM-RJ tem cadastradas setenta e sete empresas para extração e britagem
de pedras no ERJ, sendo que 66 pedreiras fizeram declaração da capacidade instalada
de seus equipamentos:


Capacidade instalada 2010/2011 → 31.000.000t/ano de brita.

Os indicadores utilizados para a estimativa da produção de Brita no ERJ
projetam uma produção no período de 2010 a 2011 de 26,5 milhões de t/ano,
conforme mostrado acima.
Com o cenário atual e conhecida a capacidade instalada do parque produtor,
se o mercado projetar um crescimento no consumo de brita de 10% a.a., em dois
anos o mercado produtor teria um crescimento acumulado da ordem de 21%, ou
seja, uma demanda de 32 milhões de toneladas de brita em 2013.
Mesmo com dados preliminares, o quadro futuro indica necessidade de
expansão do parque produtor de brita, para atendimento à demanda crescente por
agregados, levando-se em conta todos os programas e projetos previstos e já
mostrados neste trabalho para o ERJ até 2016.
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a. 1

Rocha para Brita

INTRODUÇÃO
De tempos em tempos o tema da mineração de rochas para brita ressurge e
sempre é preciso reafirmar sobre a importância desse insumo mineral na indústria da
construção civil. Diante deste motivo e considerando a continuidade desta atividade
econômica (além da impossibilidade de sua interrupção e/ou substituição por outros
materiais) é que o presente texto se propõe a apresentar um panorama deste setor da
atividade mineral. Os itens abaixo procuram constatar e diagnosticar algumas
características próprias do setor.




As rochas para brita compõem, juntamente com a areia, o grande
grupo dos agregados para a construção civil e são, depois da água, as
substâncias minerais mais utilizadas pela humanidade;
As áreas para a lavra não se adequam para práticas agrícolas;



No ERJ é um material amplamente utilizado em obras de construção
civil e de difícil substituição devido às reservas abundantes e ao baixo
valor do produto;



A atividade ainda não é vista como a de uma mineração típica, apesar
de utilizar os mesmos equipamentos e “modus operandi” de outros tipos de
mineração;



A maioria das empresas ainda está sob controle familiar, muito
embora grandes grupos empresariais já estejam investindo no setor;



Existe uma tendência para a centralização da produção por grandes
grupos empresariais;



Existe uma tendência que indica para a intensa automação e para a
gestão avançada deste tipo de mineração e é o que tem sido denominado
de “super-pedreiras”, com menor utilização de mão-de-obra;



Os entulhos de construção e demolição quando reciclados são
reutilizáveis em outras obras;



A permanência e a intensificação do conflito entre as pedreiras e a
expansão urbana;



Este tipo de mineração exige regulação, proteção, ordenamento
territorial e planejamento estrutural, entre outras.

Existem no ERJ entidades que atuam em prol da manutenção da mineração
de rochas para brita. Neste sentido, destacamos o papel desempenhado pelo DRMRJ; pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (SEBRAE-RJ), como
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entidades empresariais; e pelo Sindicato da Indústria de Mineração de Brita do
Estado do Rio de Janeiro (SINDIBRITA) e Associação Nacional das Entidades de
Produtores de Agregados para a Construção Civil (ANEPAC), como as entidades
mantidas pelas próprias mineradoras. As universidades também exercem um papel
importante ao promoverem estudos sobre a mineração de brita no ERJ.

AS OCORRÊNCIAS GEOLÓGICAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O território fluminense tem cerca de 80% de sua área composta de rochas
cristalinas (figura 1), assim a maioria das cidades têm suas áreas fornecedoras de tais
insumos. Estes recursos são imprescindíveis ao processo de urbanização, pois são
empregados em diversas obras civis, desde as de infraestrutura até as de saneamento
básico.
As principais litologias que compõem esses terrenos geológicos são
granitoides, gnaisses (diversos), sienitos, migmatitos, charnoquitos, granulitos, entre
outros. Estas rochas também podem ser utilizadas para extração de rochas
ornamentais ou de revestimento, porém a presença de descontinuidades (planos de
falhas e fraturas), devido a diversos eventos tectônicos ocorridos no passado
geológico, impedem a utilização destas rochas para tais fins em muitos afloramentos
rochosos. Desta forma seu aproveitamento econômico se dá principalmente para a
produção de brita e suas derivações (areia de brita, pedriscos, etc.).
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FIGURA 1
Mapa do estado do Rio de Janeiro com as ocorrências de rochas com potencial para brita e áreas oneradas para este tipo de mineração.

Fonte dos dados: DNPM, CPRM. Elaboração: DRM-RJ.
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O CONTEXTO DA MINERAÇÃO DE ROCHAS PARA BRITA NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Podemos destacar que no ERJ as rochas para britagem (processo de
cominuição de rochas com seu subsequente peneiramento) são facilmente
encontradas e que, por isso, são consideradas recursos abundantes. Apesar desta
vantagem em termos de recursos disponíveis, devemos lembrar que a atividade de
lavra tem impeditivos ambientais e urbanos. Acontece que a mineração de rochas
para brita causa, principalmente, impacto visual, dando-lhe com isso a fama de
atividade intensivamente poluidora.
De fato, a atividade produz uma grande quantidade de resíduos, mas os
mesmos são inertes e passíveis de serem utilizados como insumos para a obtenção de
outros produtos. Neste sentido, citamos a viabilização da produção industrial das
chamadas areias artificiais, de acordo com as pesquisas do CETEM:
“A disponibilidade no mercado de novos equipamentos de britagem,
que conseguem produzir finos de formato adequado à produção de
areia artificial e com isso os finos acumulados nas pedreiras poderão
agora ser aproveitados como areia artificial, após tratamento com
tecnologia limpa. A nova alternativa leva ainda à obtenção de uma
areia com características físicas e químicas constantes e diminui a
quantidade de cimento para a preparação de concreto”.
A cadeia industrial da brita é composta da operação de lavra do minério, do
seu beneficiamento e comercialização para atender o macrossetor da construção civil.
Com as Normas Reguladoras de Mineração – NRM (Lavra a Céu Aberto) o
minerador toma conhecimento dos regulamentos imperativos que deverá seguir para
conduzir adequadamente sua atividade econômica.
Em termos espaciais esta atividade normalmente se estabelece numa região
pouco habitada, mas com o passar dos anos o intenso avanço da urbanização acaba
por contornar a área da pedreira e os conflitos começam a surgir. De maneira geral
esta sequência de acontecimentos tem ocorrido em ciclos históricos e vem
aumentado em decorrência do avanço acelerado da urbanização. O esquema da
figura 2 ilustra uma situação comum que afeta a mineração de rochas britadas.
Em primeiro lugar, a pedreira se estabelece numa área do município (fora de
sua zona francamente urbanizada), sem gerar conflitos com a população local. Neste
caso, a atividade está sendo normalmente exercida para atender às demandas da
cidade e de outras partes. Entretanto, com a intensa expansão urbana (de forma
irregular na maioria dos municípios fluminenses e brasileiros), áreas antes
consideradas aptas para a instalação de pedreiras acabam sendo envolvidas pela
expansão urbana e, o que antes não causava transtorno, agora acaba por disputar
espaço com as populações que ali se estabelecem.
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FIGURA 2
Esquema mostrando a relação pedreira-cidade com a expansão urbana

A MINERAÇÃO CUMPRINDO A SUA FUNÇÃO SOCIAL
DE SUPRIR A CIDADE COM INSUMOS PARA SUA CONSTRUÇÃO

CIDADE

MINERAÇÃO NA ZONA RURAL

A CIDADE SENDO CONSTRUÍDA E ANTIGAS ÁREAS DE
MINERAÇÃO SENDO ENVOLVIDAS PELA GRANDE
EXPANSÃO URBANA. NESTE PONTO NASCE UM
CONFLITO DE DISPUTA POR ESPAÇO, POIS ONDE
ANTES HAVIA UMA MINA AGORA HÁ TAMBÉM UMA
COMUNIDADE ESTABELECIDA. ESTE TIPO DE
CONFLITO TEM SUA ORIGEM NA FALTA DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DA CIDADE, POIS
IDEALMENTE DEVE-SE EXISTIR ÁREA PARA MINERAR
E ÁREA PARA HABITAR. NESTE CASO COEXISTEM
FUNÇÕES INCOMPATÍVEIS NO USO DO SOLO.

Vale lembrar que a mineração de rochas para brita se torna viável e
economicamente interessante quando a sua vida útil é da ordem de vinte anos,
porém, durante esse mesmo período de tempo, a expansão urbana é ininterrupta e
intensiva. De certa forma, esses conflitos poderiam ser resolvidos com a previsão
legal de áreas para instalação de pedreiras, assim como a definição de áreas
apropriadas e adequadas para habitação.
Entre os anos de 1979 e 1983 o DRM-RJ executou o Estudo de Viabilidade
da Relocação Programada do Parque Produtor de Brita da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro. O objetivo deste estudo foi a análise de áreas selecionadas como
promissoras sob parâmetros técnicos para a implantação de novas pedreiras na
Região Metropolitana do estado. Já nesta época a motivação de tal estudo foi
provocada pelo impasse entre os núcleos populacionais circunvizinhos às pedreiras e
as mineradoras.
O trabalho foi dividido em oito etapas e a partir do detalhamento do relatório
final, foi apresentado um plano de trabalho, onde priorizou-se o estudo de
viabilidade e os efeitos esperados com a relocação e melhoria tecnológica dos
empreendimentos. Foram pré-selecionadas nesta fase vinte e oito áreas promissoras à
instalação de pedreiras sob o ponto de vista geológico, ou seja, que e se mostraram
favoráveis ao aproveitamento econômico do minério, e destas selecionadas, oito
foram indicadas à implantação de novas pedreiras.
O projeto original, que previa a implantação de distritos industriais de
pedreiras na periferia da Região Metropolitana, sofreu descontinuidade no final da
década de 1980 e início dos anos de 1990.
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Entretanto, as oito grandes áreas selecionadas, seguindo a periferia da Região
Metropolitana, foram posteriormente ocupadas por grandes empreendimentos
(Itaguaí, Seropédica, Magé e Itaboraí), comprovando a antevisão do DRM-RJ à
época, de deslocamento do eixo produtor das grandes áreas urbanas para a periferia
da Região Metropolitana, tendo como barreira natural a Serra do Mar.
FIGURA 3
Equipe técnica do DRM-RJ em vistoria de mineração de brita no noroeste do
estado do Rio de Janeiro em 2012

Fonte: DRM-RJ.

ECONOMIA MINERAL
No Anuário Mineral Brasileiro do DNPM de 2010, com referência ao anoexercício de 2009, estão disponíveis dados econômicos que, juntamente com as
informações de produção mineral declaradas pelas empresas no CAM/DRM-RJ
auxiliam na compreensão do setor de brita no ERJ.
A grande importância do setor de brita no panorama mineral do estado pode
ser verificada através da quantidade de empresas em operação, assim como pelo
porte das minas (gráfico 1). Segundo o AMB/DNPM (2010), o setor compreende
quatro dentre as nove empresas de mineração de grande porte no estado; 31 dentre
as 65 de médio porte; e 10 dentre as 117 empresas de pequeno porte existentes. No
DRM-RJ estão cadastradas 77 empresas, uma vez que se incluem as que trabalham
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exclusivamente com o beneficiamento. Deste total, 57 empresas estão, hoje, em
operação/atividade. O setor gera um total de 2.218 empregos diretos (gráfico 2).
GRÁFICO 1
Porte das empresas do setor de brita no estado do Rio de Janeiro

Fonte dos dados: DNPM. Elaboração: DRM-RJ.

GRÁFICO 2
Relação entre o número de empregados e produção de acordo com o porte dos
empreendimentos

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.
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Segundo o AMB-DNPM, a produção bruta de minério em 2009 foi de
20.544.320t, somando-se brita e cascalho. A produção beneficiada, que pode ser
interpretada como que quase exclusivamente composta de rocha britada, foi de
18.907.620t. Este número é aproximadamente igual ao da produção declarada no
Cadastro de Atividade Mineral (CAM/DRM-RJ), que foi de 18.239.222t para o
período 2009-2010. A totalidade da produção é consumida no estado do Rio de
Janeiro.
Os dados de produção declarados no CAM-DRM-RJ coincidem com a série
histórica do AMB (gráfico 3) e propiciam uma visão complementar, uma vez que
estão disponíveis também dados mais recentes. A partir do CAM- DRM-RJ constatase que a produção para o período 2010 a 2011 foi de 19.703.404t. Deste total,
observa-se que a participação da Região Metropolitana representou 68% da produção
estadual, com 13.194.130t. A cidade do Rio de Janeiro é a que apresenta maior
produção, com 2.836.760t. A segunda maior região produtora é a Norte Fluminense,
que totaliza 10%. A participação das demais regiões é semelhante, variando entre 6%
e 3% do total produzido no estado (gráfico 3).
GRÁFICO 3
Produção declarada de brita por tonelada para as diferentes regiões do estado do
Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011

Região Metropolitana

13.194.130

Região Norte Fluminense
1.993.568

Região do Médio Paraíba
Região das Baixadas Litorâneas
Região Serrana
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Com relação aos recursos humanos empregados no setor, observa-se que a
relação entre número de funcionários e o número de empresas é também maior na
Região Metropolitana, com uma média de cinquenta e um empregados para cada
empresa. A menor média é da Região Noroeste Fluminense, com 23,5 empregados
por empresa (Tabela 1). O preço médio da tonelada vendida pelas empresas varia
significativamente entre as diferentes regiões do estado (gráfico 4). Os preços médios
mais elevados são o da Região da Costa Verde e da Região Médio Paraíba.
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TABELA 1
Relação entre número de funcionários e número de empresas no setor de brita e
custo médio da tonelada em 2011
Mão de Obra / nº de Empresas
51
35,3
23,8
27,7
22,9
23,5
26,8
26,0

Região Metropolitana
Região Norte Fluminense
Região Médio Paraíba
Região das Baixadas Litorâneas
Região Serrana
Região Noroeste Fluminense
Região Centro Sul
Região da Costa Verde

Preço Médio t (R$)
25,93
24,06
29,59
28,05
26,57
28,02
28,51
38,05

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

GRÁFICO 4
Número de empresas, mão de obra e preço médio da tonelada de rocha britada
para as diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Já os menores preços médios são encontrados na Região Norte Fluminense e
Região Metropolitana. Contudo, a análise dos dados mostra que não existe correlação
entre o número de funcionários e o valor médio da tonelada de brita comercializada
pelas empresas, assim como não existe correlação entre o valor da tonelada e a
produção das empresas. Deste modo, entende-se que as particularidades de cada
região são os fatores determinantes do preço da rocha britada.
Por outro lado, quando se compara o número de funcionários com a
produção das empresas, observa-se que mão de obra e produção aumentam
conjuntamente até a quantidade de 300.000t. Para produções mais elevadas observase grande dispersão quanto ao número de funcionários. Conclui-se que a
mecanização da lavra passa a ter impacto significativo na produção apenas para
empresas de médio porte, cuja produção seja superior a 300.000t.
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TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
O entendimento prévio da mineração de rochas para brita é muito
importante para a sua contextualização frente às diferentes entidades ligadas ao setor,
sendo estas tanto as da administração pública quanto as da iniciativa privada. Esse
fato pode ser esclarecido pela previsão legal da atividade mineral na Constituição
Federal de 1988 (Artigos 20 e 176), com seu regulamento no Código de Mineração
(Decreto-Lei n° 227 de 1967).
Apesar de o DNPM ser o órgão oficial para a gestão dos recursos minerais da
Federação, os estados não estão impedidos de constituírem seus próprios órgãos de
gestão complementar. É neste sentido que o DRM-RJ vem atuando por quase quatro
décadas, buscando uma maior aproximação entre a administração pública e as
mineradoras.
A boa mineração, ou a mineração técnica, vem buscando a sua existência
adequada às novas realidades, conjugando esforços na obtenção de resultados,
compactuando crescimento econômico e gestão ambiental para atender ao mercado
com demanda crescente, com produtos cada vez mais tecnicamente especificados.
Devemos lembrar que os órgãos ambientais têm como objetivo perseguir a
existência de atividades cada vez mais sustentáveis, sem deixar, é claro, de buscar o
crescimento econômico com a geração de empregos e a distribuição de renda. Já os
órgãos gestores dos recursos minerais têm como meta a descoberta, pesquisa e
viabilização de novos depósitos minerais, tornando o ERJ atraente para a entrada de
novos negócios.
Devemos lembrar que a mineração é intrínseca ao estilo de vida do homem
moderno, assim como destaca-se o fato de as rochas para brita no ERJ fazerem parte
da história da construção do estado como um todo. No fundo, esta ideia pode se
estender para o país, pois quase todo município tem suas próprias pedreiras, seus
areais e suas argileiras; sem falar em olarias, concreteiras, usinas de asfalto, etc. Mas,
de fato, no Rio de Janeiro existe vasta documentação histórica que testemunha a
importância dos agregados, com ênfase da brita, na construção do estado. Nessa
linha é possível identificar brita nos lastros e dormente de ferrovias, em enrocamento
de barragens e de aterros, em diques de marés, em grandes obras de infraestrutura,
como pontes, estradas, etc.
A rocha britada faz parte do tempo comum das cidades e não está submetida
ao jogo das bolsas de valores funcionando como commodities. Dessa forma, os dados
do Cadastro de Atividade Minerais do Departamento de Recursos Minerais do
Estado do Rio de Janeiro (CAM-DRM-RJ) incorporam a análise econômica do setor
apresentando os dados de produção das mineradoras, dos seus produtos, dos
mercados consumidores, do número de empregos existentes, entre outros. Antes,
porém, é interessante notar no gráfico 5 uma série história de investimentos no setor
da mineração de rochas (britadas) e cascalho com dados extraídos dos Anuários
Minerais do DNPM dos anos de 1997 a 2010.
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GRÁFICO 5
Dados de investimentos na mineração de rochas (britadas). Período: 1997 a 2010

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 1997 a 2010. Elaboração: DRM-RJ.

A partir do gráfico acima observa-se que os investimentos do setor teve um
comportamento predominantemente linear entre os anos de 1996 a 2002, alguns com
mais e outros com menos investimentos. A partir de 2003, o investimento anual salta
quase 400% do ano anterior. Podemos identificar, como efeito desencadeador deste
processo, o intenso aquecimento do macrossetor da construção civil, tanto na
construção de habitações quanto em obras de infraestrutura. Esse intervalo indica
um grande investimento na mineração de brita, sendo o resultado da tendência de
grandes grupos econômicos diversificarem suas carteiras de investimentos em
mineração e identificarem a importância da rocha britada no quadro de crescimento
econômico experimentado pelo ERJ e do Brasil como um todo.
Em 2004 fica patente a tendência do crescimento do setor através dos
investimentos feitos neste ano. De fato, os valores declarados pelos empreendedores
são empregados tanto na mina quanto na lavra, sendo em menor escala na pesquisa
geológica para tais depósitos, por serem consideradas de baixíssima complexidade e
operação. Por outro lado, no que diz respeito à equipamentos e infraestrutura, este
mercado tem buscado se posicionar de forma bastante competitiva diante das atuais
demandas da indústria da construção civil.
Hoje em dia, as rochas britadas e seus subprodutos são submetidos à ensaios
laboratoriais, além de serem adequados para usos sob especificações técnicas. É o
advento da técnica, da competitividade e da gestão que vem dominando o setor. Nos
anos de 2005 e 2006 os investimentos tem uma ligeira queda, mas sempre superiores
ao de 2002 para trás. Há uma retomada do crescimento em 2007, atingindo um valor
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da ordem de 34 milhões de Reais em 2009. Está declarado pelos empreendedores no
Anuário Mineral de 2010 (AMB/DNPM, 2010) que os investimentos dos anos de
2010, 2011 e 2012 seriam da ordem de R$ 86 milhões, ou seja, cerca de R$ 30
milhões para cada ano, dado que mantém a tendência dos investimentos.
No gráfico 6 podemos observar a evolução da produção de brita no ERJ. A
produção vem crescendo nos últimos anos e há uma tendência de que a demanda por
tal insumo mineral continue aumentando, devido aos investimentos no estado.
Consta na tabela 2 a compilação destes dados econômicos.
TABELA 2
Dados de Produção de Brita no Estado do Rio de Janeiro. Período: 1996 a 2010

Ano
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Produção
Beneficiada (t)
6.204.930
9.555.920
9.111.082
8.438.626
12.373.721
13.699.089
13.224.845
11.653.163
11.923.682
12.369.895
15.581.261
17.509.416
18.637.153
17.421.050
18.089.422
17.421.050
19.703.404

Valor da Produção
(R$)
91.062.481,00
183.681.928,00
155.050.351,00
151.886.620,00
200.450.055,00
183.150.535,00
172.987.582,00
148.208.705,00
189.508.484,00
156.543.007,00
208.025.757,00
278.406.873,00
355.173.537,00
361.151.540,00
381.144.121,54
17.421.050
361.151.540,00
436.430.398,60

Preço Médio por
Tonelada (R$)*
14,68
19,22
17,02
18,00
16,20
13,37
13,08
12,72
15,89
12,66
13,35
15,90
19,06
20,73
21,07
361.151.540,00
17.421.050
20,73
22,15

Investimentos (R$)
2.138.000
1.979.000
4.014.000
3.066.000
2.420.000
3.630.321
4.879.667
15.553.901
24.315.398
7.867.171
7.362.954
18.709.677
27.199.313
33.400.530
28.581.844
361.151.540,00
20,73
17.421.050
33.400.530
28.581.844

33.400.530
17.421.050
20,73
361.151.540,00

*Valor obtido pela razão entre o valor da produção e a produção beneficiada.
Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ, 2011 e AMB/DNPM, 2010.

Para finalizar este capítulo do PMF (2012), apresentamos os dados referentes
à evolução do Valor da Produção Mineral Beneficiada (VPM Beneficiada) no ERJ,
com uma séria histórica cobrindo os anos de 1996 a 2011 com os valores
provenientes dos Anuários Minerais do DNPM e do Cadastro de Atividades
Minerais do DRM-RJ (gráfico 7). Observa-se que em 2011 o VPM Beneficiada foi de
aproximadamente R$ 440.000.000,00.
A importância e relevância do setor de brita fica evidente quando comparado
a outros setores da economia fluminense. Como exemplo pode-se citar o Polo de
Moda Íntima de Nova Friburgo e região (Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Duas
Barras e Macuco) que é composto por cerca de 900 empresas, gerando mais de
10.000 empregos diretos e um faturamento da ordem de 600 milhões de reais.
Conclui-se que o setor de brita cumpre sua função social (com geração de emprego e
renda), abastecendo o macrossetor da construção civil com insumos imprescindíveis,
e ainda recolhendo tributos para a administração pública (vide capítulo referente aos
Indicadores Secundários).
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GRÁFICO 6
Evolução da Produção de Rochas Britadas (britas). Período:1996 a 2011

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ, 2011 e AMB/DNPM, 2010. Elaboração DRM-RJ.

GRÁFICO 7
Evolução do Valor da Produção Mineral (VPM beneficiada). Período: 1996 a 2011

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ, 2011 e AMB/DNPM 2010. Elaboração DRM-RJ.
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a. 2

Areia para Construção Civil

INTRODUÇÃO
Para efeito de realização do presente trabalho, que se volta para a abordagem
resumida do bem mineral areia de uso na construção civil, alguns aspectos devem ser
considerados, a fim de melhor posicioná-lo no contexto técnico com abordagens do
significado da mineração e sua importância no cenário nacional.
Assim sendo, entende-se que a mineração, seguramente e acima de tudo, é o
princípio de uma cadeia produtiva que contribui substancialmente e de forma
decisiva para o progresso e desenvolvimento do País. Nesse contexto se inserem os
minérios advindos de bens minerais metálicos, não metálicos, nucleares e
combustíveis fósseis. No caso em tela, o norte aponta para os não metálicos,
propriamente os minerais sociais utilizados na construção civil. De fato, sem a
mineração não existiria a construção civil, pois ela está presente em toda cadeia.
Como elucidação, vale frisar que, segundo dados da Associação Nacional de
Produtores de Agregados para a Construção Civil (ANEPAC), no ano de 2011,
foram produzidos no País 656 milhões de toneladas de agregados, sendo 262 milhões
de toneladas de pedras britadas e 394 milhões de toneladas de areia. A se considerar
as estimativas da ANEPAC e uma população de 192,3 milhões de habitantes (IBGE,
2011 apud ANEPAC, 2012), o consumo per capta brasileiro de agregados é de
3,4t/hab./ano. Sendo 2t/hab./ano de areia e 1,4t/hab./ano de brita.
Segundo dados pesquisados, há consenso que a areia ocupa o primeiro lugar
em quantidade no mundo e o segundo mineral mais utilizado, ficando atrás apenas da
água. Seu uso preponderante é na construção civil, uma vez que é o principal
componente do concreto e da argamassa. Os baixos preços unitários resultam da
relação entre limites de distância de distribuição (uso local) e larga distribuição de
pequenos empreendimentos. Na produção e comércio predominam o improviso e a
informalidade. Também é utilizada na produção de vidro, como composto de filtros
de água, entre outros. Ressalta-se que ainda não se descobriu substituto a preços
compatíveis.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DAS AREIAS
A areia é uma substância natural, proveniente da desagregação de rochas;
possui granulometria variando entre 0,06 e 2 milímetros pelas normas da ABNT
(NBR 6502/95), conforme a tabela 1.
TABELA 1
Classificação dos solos de acordo com sua granulometria
Classificação

Argila

Silte

Areia

Pedregulho

Diâmetro dos Grãos (mm)

< 0,002

0,002 – 0,06

0,06 – 2,0

2,0 – 60,0

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – ABNT – NBR 6502/95.
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Praticamente, todas as rochas são passiveis de resultar em areias pela
desagregação mecânica. São, porém, mais favoráveis aquelas com altos teores de
quartzo, uma vez que esse mineral restará como resíduo, após a decomposição física
e/ou química.
As areias são constituídas principalmente por quartzo, um mineral de fórmula
geral SiO2, amplamente distribuído na crosta terrestre, constituindo
aproximadamente 12% dela.
Dependendo da granulometria e grau de pureza, as areias têm empregos
específicos. Aquelas de baixo teor de ferro são usadas na fabricação de vidros e na
indústria cerâmica e refratária. As areias com alta concentração de sílica são utilizadas
na siderurgia, para confecção de ligas ferro-silício. As areias mais grosseiras e com
maior impureza são utilizadas na construção civil e as mais finas como abrasivos.

VARIAÇÕES
Os materiais mais comuns são areias quartzosas e pó de pedra granítico ou
calcário (cerca de 20% de britagem).

PROPRIEDADES
• Mineralogia, Alteração e Impurezas:
- minerais essenciais: devem ter resistência mecânica, durabilidade, reagirem
bem com o cimento e serem abundantes na natureza;
- substâncias deletérias (especialmente para concreto): torrões de argila, siltito
e partículas friáveis (1 a 3%); material pulverulento (1%); minerais de fácil
decomposição: óxidos, sulfetos e micas, fragmentos ferromagnesianos, feldspato;
minerais que reagem mal com o cimento; calcedônia, pirita, gipsita, minerais
alcalinos; matéria orgânica (0,5 a 1%), salinidade (sais solúveis).
• Granulometria, Forma e Textura
- boa distribuição granulométrica e formas arredondadas determinam baixa
porosidade, menor consumo de cimento, melhores características mecânicas e
durabilidade do concreto, maior fluidez e economicidade;
- textura superficial áspera melhora a aderência do cimento.
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QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS
O aproveitamento econômico de recursos naturais e minerais está inserido
nas práticas de estratégia para o desenvolvimento territorial. Os processos de
crescimento populacional, de modernização e de urbanização aumentam a demanda
por recursos do setor de extração mineral voltado para a construção civil, com
demanda substancial de areia. Esta exploração indica o aumento do número de obras
e caracteriza-se como atividade que proporciona o desenvolvimento socioeconômico
para os agentes afetados direta ou indiretamente pelo empreendimento.
Em decorrência de haver uma interação no rol de todo o processo de
utilização do recurso, desencadeia-se uma série de respostas imediatas voltadas para
problemas de ordem social, ambiental e, também, econômica. As interferências de
determinada atividade, mormente de natureza mineral, culminam em reflexos diretos
na sociedade e, portanto, devem ser previstos, dentro do possível, na elaboração de
estudos ambientais e territoriais (Quaresma, 2009).
No Brasil é sabido que os dados sobre pequenas minerações não são
facilmente disponibilizados, podendo ser considerados até como imprecisos, uma vez
que muitas empresas trabalham na informalidade, prejudicando sobremaneira a
análise estatística. Por sua vez, a mineração, de um modo geral, está submetida a um
conjunto de regulamentações federais, estaduais e municipais, com atribuições em
relação à mineração e ao meio ambiente.
A produção de areia é um setor básico na cadeia da indústria da construção
civil, tem faturamento significativo, além de ser responsável pela geração de
inúmeros empregos, sejam diretos ou indiretos.
Complementarmente, a atividade econômica de produção de areia
caracteriza-se por grandes volumes produzidos, em razão de possuir valor unitário
baixo. Por conseguinte, há impositivos reais, a exemplo dos depósitos se situarem
necessariamente o mais próximo possível dos centros consumidores,
preferencialmente os aglomerados urbanos, acrescidos de que o transporte, diga-se
frete, responde por cerca de 2/3 do preço final dos produtos.

A RIGIDEZ LOCACIONAL
Como é sabido, na sua essência, o minério não é obtido pela produção ou
criação humana. De fato, ele é consequência de processos intrínsecos, sendo, sim,
uma riqueza natural formada ao longo do tempo geológico, cuja manifestação se deu
a milhões de anos, em locais privilegiados da crosta terrestre.
Quanto ao minério e sua pontual localização, segundo Scliar (1996), é
motivado por uma conjugação de fatores físicos, químicos e geológicos, os quais
permitiram seu acúmulo em tal quantidade e teor que podem ser economicamente
extraídos.
De tal sorte, essa localização exclusiva e privilegiada dos bens minerais em
alguns locais da crosta terrestre é chamada rigidez locacional. Esta rigidez locacional
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se deve ao fato da não onipresença destes bens minerais e faz com que algumas
regiões do planeta sejam privilegiadas com grande potencial mineral, em relação a
outros em que estas ocorrências praticamente inexistem. Além do que, é o tipo de
minério que determinará sua exploração.
Ainda segundo Scliar (1996), a rigidez locacional dos depósitos minerais é o
elemento que retrata tanto a riqueza mineral de alguns países, estados e municípios,
como a carência de minérios em outros.
Portanto, por ser característica básica da mineração, a rigidez locacional
impõe ao minerador a obrigatoriedade de minerar onde a ocorrência do bem mineral
se faz presente, ou seja, onde a natureza impõe o seu rigor
(www.institutowilliamfreire.org.br). Isso significa que o empreendedor não pode
escolher livremente o local onde exercer sua atividade produtiva, porque as minas
devem ser lavradas onde a natureza as colocou. Isso faz com que o legislador tenha
que criar marcos regulatórios especiais para a mineração. A sociedade, dependente
dos bens minerais, deve propiciar condições para o desenvolvimento deles. O
empreendedor não escolhe a comunidade, o ambiente político e o ambiente
geográfico onde deseja se instalar.
Exemplo interessante que nos atenta comentar é a atividade mineral em Área
de Preservação Permanente (APP). A propósito, pressupõe-se que nenhum
minerador, por vontade própria, deseja ter uma jazida nesse espaço territorial
ambientalmente protegido. Mas a realidade é que vários minérios, especificamente os
agregados, se concentram predominantemente em APP.
Para tanto, a atividade mineral é abordada na Resolução CONAMA
369/2006, que dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública e interesse
social ou baixo impacto ambiental que possibilitam a intervenção ou supressão de
vegetação em APP.
Não há alternativas possíveis. Portanto, o impositivo da legislação tem um
caráter de bom senso, visto que por força da lei a explotação de recursos minerais
dessa ordem, de absoluto cunho social, assume viabilidade. Pensar algo diferente
significa pautar pela estagnação e o desenvolvimento de qualquer local ou região,
onde o uso dos materiais de construção é vital e imprescindível.
Quanto aos aspectos legais, tal qual o exemplo constante na figura 1,
resumidamente, menciona-se que a legislação brasileira considera que os recursos
minerais pertencem à União e cabe a ela, mediante autorizações, conceder a terceiros
o direito de minerar. O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) é o
órgão responsável pelo licenciamento minerário, enquanto que no âmbito do estado
do Rio de Janeiro o licenciamento ambiental compete ao Instituto Estadual do
Ambiente (INEA).
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FIGURA 1
Características próprias da mineração

AGREGADOS
O termo agregados para a construção civil é usado no Brasil para identificar
segmento do setor mineral que produz matéria-prima mineral para emprego na
construção civil (figura 2). Dentro dessa denominação estão as substâncias minerais
areia, cascalho e rocha britada que entram em misturas para produzir concreto,
asfalto e argamassa (figura 3) ou são utilizados in natura em base de pavimentos.
Os agregados são retirados da natureza e esta atividade de retirada e preparo
dos agregados e de outros recursos minerais são atributos que inserem no contexto
do que se convenciona chamar de mineração.
Especificamente, a areia por sua vez são partículas de minerais e rochas, que
se encontram na natureza em praias, leitos de rios e desertos, ou são provenientes da
quebra mecânica de rochas.
FIGURA 2
Nossa casa vem da mineração - ênfase nos agregados

Fonte: TRIPOD.
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FIGURA 3
Exemplo ilustrativo dos principais agregados da construção civil

Fonte: IBDA.

Segundo um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
da Universidade de São Paulo (FIPE) para o projeto “Diretrizes para a Mineração de
Areia na Região Metropolitana de São Paulo”, a distribuição do consumo de
agregados para a construção civil se dá conforme ilustrado na tabela 2.
TABELA 2
Distribuição do consumo de agregados para a construção civil
Tipo de Construção
Auto-construção

Área/Distância
35m²

Peso (t)
21

Habitação popular

50m²

68

Edifício público

1000m²

1360

Obras padrão p/ escola

1120m²

1675

Pavimentação urbana

1 km/10m

3250

Estrada pavimentada

1km

9800

Manutenção de vias

1km

100

Manutenção de estradas

1km

3000

Metrô

1km

50.000

TIPOS DE MINERAÇÃO DE AREIA
Existem três tipos de mineração de areia: em leito de rio, em cava e desmonte
de rocha/desmonte hidráulico.
Hoje, a mineração de areia mais utilizada no Brasil, é a mineração em leito de
rio (figura 4). Há de se conceber que onde a areia é extraída no leito dos rios e lagos
com a utilização de dragas, o procedimento é chamado de dragagem.
Os depósitos de areia nos leitos dos rios originam-se da alteração de rochas,
por processos naturais de intemperismo, transporte e concentração de minerais, de
granulometria areia, ao longo das drenagens. A forma, tamanho e volume destes
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depósitos são função de condições de relevo, hidrografia, clima e da geologia de
determinada região. A conjugação desses fatores favorece o acúmulo de minerais de
granulometria areia, cuja extração pode ser sustentável e perene, levando-se em conta
os elevados índices pluviométricos e relevos acidentados, comportando rochas
intemperizadas ocorrentes numa determinada região.
FIGURA 4
Extração de areia em rio. Em (a) observa-se draga em um rio de pequeno porte. Em
(b) observa-se a dragagem no rio Paraíba do Sul, considerado de grande porte

(a)

(b)

Fonte: DRM-RJ.

A mineração de areia em cava (figura 5) é outra forma bastante utilizada para
obtenção dessa matéria-prima. Ela se dá ao longo de planícies aluvionares próprias,
após raspagem superficial do terreno/decapeamento do solo. O processo inicial se dá
com a remoção da cobertura vegetal, procedendo-se a escavação do solo até atingir o
lençol freático, formando lagoas. As areias são retiradas por sucção, através de
bombas acopladas em pequenos barcos denominados dragas.
Na dragagem, a areia encontra-se retida em camadas de sedimentos arenosos,
no fundo das cavas submersas. Caracteriza-se por um sistema de bombeamento que
promove a sucção do material, cuja polpa concentra uma mistura de areia, silte e
argila. Esta polpa é transportada e lançada diretamente nos silos, onde através de um
sistema de peneiras é efetuada a separação da fração cascalho e areias. Como fator
impactante está em destaque a formação de lagoas.
O desmonte hidráulico de rocha, consiste na desagregação da areia
utilizando-se jatos d’água de alta pressão. Estes jatos incidem na base dos taludes da
cava provocando desmoronamento dos sedimentos ou rochas alteradas. Outra
operação de jateamento sobre o material desmoronado promove a desagregação dos
sedimentos ou rochas e forma a polpa (suspensão constituída por material sólido +
água), que desce por gravidade até uma pequena bacia de acumulação. Em alguns
casos, a operação de jateamento / bombeamento só ocorre uma vez, com o material
seguindo diretamente para o beneficiamento / classificação.
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FIGURA 5
Extração de areia em cava. Em (a) observa-se um processo incipiente de extração
de areia em cava, em planície aluvionar. Na figura (b) observa-se a extração de
areia em cava em um processo mais avançado, em planície aluvionar

(a)

(b)

Fonte: DRM-RJ.

PRINCIPAIS USOS
De maneira geral, a terminologia areia refere-se a um extenso conjunto de
materiais granulares, constituídos principalmente de quartzo, e com diferentes
especificações e usos, tais como:
•

agregados para construção civil;

•

moldes de fundição;

•

indústrias de transformação (vidros, abrasivos, química, cerâmica,
siderurgia, filtros, jateamento, defensivos agrícolas, ferro-ligas, cimento,
refratários);

•

tratamento de águas e esgotos;

•

minério portador de minerais de interesse econômico como: monazita
(cério e terras-raras), ilmenita (titânio), ouro, cassiterita e outros.

Quanto aos depósitos minerais existentes para a produção de areia, tem-se
como certo que são teoricamente abundantes. Entretanto, caso não sejam adequados
e seguramente protegidos, serão absorvidos pela urbanização. Há necessidade de que
municípios promovam o ordenamento territorial, ou seja, que Planos Diretores
instituam zoneamentos com vista à proteção também de jazimentos dos recursos
minerais, tais como: areia, argila e rocha.

DADOS ESTATÍSTICOS
Como sabido, o levantamento estatístico da produção de areia é falho. Há o
levantamento feito pelo DNPM por meio de Relatórios Anuais de Lavra, fonte do
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Anuário Mineral Brasileiro, mas nem o DNPM o utiliza como base principal da
estatística da areia. Seus dados são coletados, mas nos dados finais divulgados a
quantidade é estimada com base no consumo aparente do cimento e os preços são
obtidos através dos relatórios da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC). Além disso, o uso dessa estimativa é recente, não contemplando a maior
parte da série histórica (Quaresma, 2009).
Segundo Quaresma (2009), para a elaboração das séries históricas de
produção e consumo, foi usada a relação que existe entre o consumo da areia com o
consumo do cimento e informações parciais obtidas de outras fontes. Assim, a
produção nacional em 2007 foi estimada em 250 milhões de toneladas, a de 2008 em
279 milhões de toneladas. A estimativa para 2009 prevê um aumento de 7%, o que
levaria a produção para 298 milhões de toneladas.
Para estimativa do consumo histórico da areia, a correlação foi feita com o
consumo do cimento. Em 2005, foram 223 milhões de toneladas; em 2006, 244
milhões; em 2007, 268 milhões. Para 2008, estimou-se um consumo de 301 milhões
de toneladas de areia.
Na projeção para 2030, prevê-se que o consumo atinja 524 milhões de
toneladas no “cenário frágil”, 827 milhões de toneladas no “cenário vigoroso” e
1.276 milhões de toneladas no “cenário inovador”, segundo critérios do RT 79 de
Calaes (apud Quaresma, 2009).
Na projeção da produção para 2030, prevê-se que a produção de areia estaria
em 545 milhões de toneladas, 827 milhões de toneladas e 1.328 milhões de toneladas
para os mesmos cenários.
Em termos de consumo per capita de agregados (areia e brita), os cenários
previsíveis, considerando que a população brasileira esteja em torno de 216 milhões
de habitantes em 2030, seria: de 3,9 toneladas para o cenário 1, de 6,1 toneladas para
o cenário 2 e de 9,5 toneladas para o cenário 3. Portanto nos cenários previstos
chegar-se-ia a valores per capita equivalentes a de algumas das economias
desenvolvidas (Calaes – RT 01 apud Quaresma, 2009).
Com certeza, mediante as discussões em tela, é bastante difícil prever cenários
para produção de areia. Não se dispõe de números confiáveis para a produção, os
mercados nas diversas regiões são heterogêneos, obras públicas em curso impactam
significativamente a produção, enfim, ocorre uma série de situações que impedem a
criação de cenários confiáveis.

RELAÇÃO USO: CIMENTO X AREIA X BRITA
Considerado como produto básico da indústria da construção civil, o
concreto de cimento Portland utiliza, em média, por metro cúbico, 42% de agregados
graúdos (brita), 40% de areia, 10% de cimento, 7% de água e 1% de aditivos
químicos. Desta forma, portanto, fica evidente que em torno de 82% do concreto é
constituído de agregados. A mistura asfáltica para pavimentação é constituída de 95%
de agregados, sendo 40% de agregados miúdos (0 a 5mm) e 60% de agregados
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graúdos (6 a 12mm). Em base de pavimentos flexíveis de asfalto e sub-bases de
pavimentos rígidos de concreto são usados agregados (Quaresma, 2009).

O CONCRETO
De acordo com Silva (2009), o concreto é a mistura de cimento, areia, brita e
água. É utilizado em elementos estruturais como vigas e pilares, em lajes, etc.
A resistência do concreto aumenta com o aumento da quantidade de cimento
que o constitui e diminui com o aumento da quantidade de água na mistura.
A qualidade e resistência do concreto dependem da dosagem dos materiais,
da qualidade dos mesmos e também do preparo.
Deve-se utilizar areia e brita de boa qualidade, adicionar apenas a água
necessária a tornar o concreto mole e fácil de ser trabalhado, misturá-lo de forma a
obter um material uniforme com partes iguais em toda a sua composição.

AREIA - CIMENTO - BRITA
Segundo Silva (2009), o preparo do concreto pode ser manual ou mecânico.
Para preparar o concreto manual é necessário que se tenha uma área pavimentada
com um piso cimentado ou com um lastro de madeira sobre o chão. O preparo
mecânico é realizado por um equipamento chamado betoneira que é uma caçamba
acionada por um motor elétrico ou a combustível, que gira misturando os
componentes do concreto.

TRAÇOS
Segundo Silva (2009), chama-se de traço a relação (em volume ou peso) entre
as quantidades de materiais dos concretos e das argamassas. É representado por um
número que indica a proporção de cada material que o constitui. Entre os diversos
coeficientes técnicos da construção civil temos o traço, muito utilizado na maior
parte das estruturas comuns das pequenas obras brasileiras, o conhecido “1-2-3”,
podendo ser reduzido à “equação”:
CAP:123
Isso quer dizer:
•

C = 1 representa a quantidade de cimento, cerca de 35 litros que é o
volume aparente do saco padrão de 50kg;

•

A = 2 representando 2 volumes de areia. Como estamos considerando
que o volume de cimento é de 35 litros, usa- 70 litros de areia ;

•

P = 3 significa 3 volumes de brita, ou seja 3 x 35 = 105 litros.
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O CASO DA AREOLA
A areola, a princípio, pode ser considerada como sendo um solo constituído
por areia média e fina, silte e argila, em proporções variáveis, mas com
predominância de areia fina e silte. Na sua composição há presença de matéria
orgânica. Na construção civil tem um uso específico, sendo usada principalmente
para emboço, cuja definição simplista no ramo tem terminologia própria, qual seja:
“areia de emboço”.
Em face de não se enquadrar no rol das substâncias minerais no Código de
Mineração, não há indicadores na literatura, tampouco no Banco de Dados do
DNPM. Assim sendo, o paradigma adotado é o Cadastro de Atividades Minerais do
Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (CAM/ DRM-RJ),
com produção declarada do referido produto, como fonte de consulta e busca da
informação.
De fato, se denota que na maioria dos casos há produção casada da areola
com a areia, sendo subproduto da explotação de areia, cujo material se concentra na
camada superficial do terreno objeto de um Título Minerário concedido para areia de
uso na construção civil.
De tal sorte, pode-se informar que a produção declarada, entendida como
consistente, está concentrada na Região Metropolitana, assim distribuída:
•

Município de Itaboraí – 32.585m³ – 13 empregos diretos gerados;

•

Município de Rio Bonito – 34.167m³ – 12 empregos diretos gerados;

•

Município de Araruama – 11.800m³ – 4 empregos diretos gerados.

Portanto, tem-se uma produção declarada de 78.552m³ de areola, com
geração de vinte e nove empregos diretos.

DADOS ECONÔMICOS
Para discussão deste item, vale considerar, preliminarmente, que a
abrangência territorial é o limite geográfico do estado do Rio de Janeiro, com ênfase
na produção de areia na extensão das suas Regiões Administrativas, cujo banco de
dados consultado é o CAM-DRM-RJ, do Registro Mineral das empresas certificados
pelo DRM-RJ. O mapa da figura 6 representa a localização dos depósitos de areia no
estado do Rio de Janeiro.
A produção declarada é de 15.507.495t de areia (gráficos 1 e 2), com geração
de 1.285 empregos diretos (gráfico 3).
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GRÁFICO 1
Produção declarada de areia (%) no estado do Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

GRÁFICO 2
Produção declarada de areia (t) nos municípios com maior produção de areia no
estado do Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.
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FIGURA 6
Mapa de localização dos depósitos de areia para a construção civil

Fonte dos dados: INEA, IBGE, DNPM. Elaboração: DRM-RJ.
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GRÁFICO 3
Distribuição do número de empresas, número de empregos e valor médio de areia
por Região Programa. Período: 2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

REGIÃO METROPOLITANA
É a maior produtora de areia para construção civil no estado, totalizando
cerca de 6.657.370t, com 659 empregos diretos gerados. A distribuição absoluta da
produção na Região Metropolitana pode ser observada no gráfico 4.
GRÁFICO 4
Produção declarada de areia (%) da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Período: 2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Em destaque absoluto desponta o município de Seropédica, constituindo-se
como o maior produtor de areia no âmbito do estado do Rio de Janeiro,
responsabilizando-se pelo fornecimento e abastecimento de areia para mais de 80%
da sua Região Metropolitana. O mapa da figura 7 mostra a localização dos areais do
município de Seropédica.
94
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

FIGURA 7
Mapa de localização dos areais no município de Seropédica – 2008

Fonte: DRM-RJ.
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No contexto, oportuno se faz mencionar que o DRM-RJ vem desde o ano de
1990 realizando trabalhos na região, sendo pioneiro nos levantamentos de campo
com elaboração de relatórios técnicos na área de ocorrência dos areais, bem como se
fez presente nas ações para regularização do exercício da atividade mineral,
mormente no aspecto do licenciamento ambiental. Por certo, em razão dos conflitos
ambientais decorrentes da atividade, ao longo do tempo não foram poucas as
iniciativas para fechamento das minerações de areia, implicando na inserção do
Ministério Público, onde participamos efetivamente nos Termos de Ajustamento de
Conduta (TAC), em parceria com várias instituições públicas e privadas.
Por outro lado, no decorrer desse período, fomos responsáveis por
apresentar uma proposta de se constituir uma Zona de Produção Mineral (ZPM),
compreendendo o polígono de Piranema, onde se pensava, desde então, em garantir
aquela área como destinada especificamente à mineração, protegendo-a da
especulação imobiliária e/ou outras formas ocupacionais. Isso tinha como
fundamento a devida compreensão da importância sócio econômica da mineração de
areia para a Região Metropolitana do ERJ, com reflexos diretos na construção civil,
cuja fonte primária principal eram os areais de Seropédica e Itaguaí (figura 8). Ainda,
participamos ativamente na discussão do Plano Diretor do município de Seropédica,
resultando em fazer constar no documento que a área constante dos areias seria
destinada a uma Zona Especial de Mineração, a fim de dar suporte ao seu uso
específico.
FIGURA 8
Areais situados ao redor da reta de Piranema, municípios de Seropédica e Itaguaí

Fonte: DRM-RJ.

Entretanto, apesar da importância econômica da mineração de areia para o
desenvolvimento regional, há conflitos prementes a serem solucionados,
sobressaltando-se a questão da responsabilidade ambiental, motivo de incontáveis
ações repressivas. Para tanto, tal fato, coloca-se como um problema e vital desafio
para as cerca de setenta pequenas mineradoras de areia ali instaladas, responsáveis
pela geração de mais de trezentos empregos diretos e quatro mil indiretos.
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Em decorrência dessa problemática ambiental que se faz sentir desde longos
anos, alguns conflitos se sucedem, onde a ação dos entes públicos e privados se
associam, buscando encontrar soluções que possam viabilizar a atividade mineral de
explotação de areia X meio ambiente, assim mitigando impactos ambientais, bem
como minimizando objeções nas emissões das Licenças Ambientais, por
competência, emitidas pelo INEA.
Apesar disso, a atividade vem se sustentando e dando suporte às obras
governamentais grandes consumidoras da matéria-prima mineral areia, a exemplo do
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, da Copa 2014, das Olimpíadas 2016
e de todos os investimentos inerentes a obras públicas e privadas no segmento da
construção civil, sem dúvidas, em franca ascensão no RJ.
Já no tocante aos municípios de Maricá e Itaboraí, o principal destino da
produção de areia neles ocorrente é o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de
Janeiro (COMPERJ), obra essa de grande porte e fundamental não só para o nosso
estado, mas, também, para o País como um todo por óbvias razões que traduzem e
apontam o rumo do progresso e do desenvolvimento.
Os principais depósitos são de planícies aluvionares, cujo método de lavra é o
de dragagem de cavas, com surgência de lagoas.

REGIÃO SERRANA
A produção de areia para construção civil na Região Serrana do estado do Rio
de Janeiro totaliza 193.850t, sendo distribuída conforme o gráfico 5. Esta região
apresenta quarenta e três empregos diretos gerados.
GRÁFICO 5
Produção declarada de areia (%) da Região Serrana do Rio de Janeiro. Período:
2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

No contexto, nota-se que a Região Serrana do ERJ não é grande produtora
de areia para construção civil se compararmos sua produção com as demais regiões.
De tal sorte, em tese, isso se espelha no conteúdo populacional, além de ser sua
geografia e geologia desfavoráveis à formação de extensos depósitos, embora os
existentes tenham perspectivas de viabilidade econômica. Por outro lado, cabe
considerar que a demanda é toda egressa do seu centro urbano e periferia, cuja
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produção atende ao mercado consumidor local. Não há obras de porte significativo
presentes, grandes demandantes de areia, por si só explicando o respectivo cenário.
Os principais depósitos são os de leito de rio, cuja areia é obtida por
dragagem com bombeamento, bem como por ferramentas rudimentares raspando a
areia concentrada no fundo do rio.

REGIÃO NORTE FLUMINENSE
A produção de areia para construção civil na Região Norte Fluminense
totaliza cerca de 2.591.302t, sendo distribuída conforme o gráfico 6. Esta região
apresenta cento e trinta e oito empregos diretos gerados.
GRÁFICO 6
Produção declarada de areia (%) da Região Norte do Rio de Janeiro. Período: 2010
a 2011
Campos

69,56%

São Fidélis
Macaé

10,71%
7,69%

Cardodo Moreira
Carapebus
Quissamã
São João da Barra

1,44%
2,07%

Conceição de Macabú
2,51%

2,42%

3,60%

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Em destaque, como grande produtor da substância mineral areia na Região
Norte Fluminense, apresenta-se o município de Campos dos Goytacazes. Essa areia
é proveniente do rio Paraíba do Sul, o qual na região concentra grandes depósitos
sedimentares. A extração de areia ocorrente tem ali um caráter fundamental de
desassoreamento do rio, pois seu posicionamento estratégico locacional como
desembocadura de dois importantes afluentes o rio Muriaé e o rio Pomba, banhando
extensa bacia hidrográfica interestadual, permite o acúmulo de sedimentos arenosos.
A produção atual é significativa e tem como maior demandante, segundo
informações, mais de 60% da produção, o Porto do Açu, em construção na periferia
do município de São João da Barra. Todos os indicadores apontam que tal
empreendimento tem alavancado a economia local, com reflexos sentidos no
incremento da construção civil, onde inúmeras obras estão sendo implantadas na
região.
Já no município de Macaé, desde longas datas é sensível o incremento da
economia local advindos basicamente do setor petrolífero, cujo sintoma, por
extensão, se faz sentir no segmento da construção civil, com surgimento de obras
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para suporte de toda cadeia produtiva, para tanto é imprescindível o consumo de
agregados.
Os principais depósitos estão em leito de rios, ou melhor, os rios Paraíba do
Sul e Muriaé.

REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE
A produção de areia para construção civil na Região Noroeste Fluminense
totaliza 202.455t, com sessenta empregos diretos gerados. Essa produção é
distribuída conforme o gráfico 7.
GRÁFICO 7
Produção declarada de areia (%) da Região Noroeste do Rio de Janeiro. Período:
2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

A produção de areia nessa porção do estado não é de grande porte, conforme
se denota, sendo o total de sua produção destinada ao mercado local, podendo-se
admitir como destinada ao uso da areia na construção civil. Fica evidente que não há,
em princípio, grandes obras em curso, pois, por excelência, demandaria expressivo
volume de areia como suporte de matéria-prima demandado.
A extração de areia nessa região é feita em leito de rio, no caso, a principal
fonte é o rio Paraíba do Sul. Secundariamente, nos rios Pomba e Muriaé.
Vale acrescer que os rios Pomba e Muriaé, de caráter interestadual, drenam
uma bacia hidrográfica de grande porte, sofrendo forte influência do estado de Minas
Gerais nos períodos de chuva, as quais, dependendo da intensidade, provocam
enchentes nos municípios situados a jusante, nos limites do ERJ. Além do mais, o
processo erosivo contribui sobremaneira com o aporte de sedimentos causando
inevitável assoreamento, ou seja, surgimento de depósitos arenosos ao longo dos
rios.
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REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA
A produção de areia para construção civil na Região do Médio Paraíba
totaliza 407.850t, com cento e vinte e seis empregos diretos gerados. Essa produção é
distribuída conforme o gráfico 8.
GRÁFICO 8
Produção declarada de areia (%) da Região do Médio Paraíba do estado do Rio de
Janeiro. Período: 2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Também, nessa região, o montante da produção visa atendimento do
mercado consumidor local, com foco no segmento da construção civil.
Os principais depósitos situam-se em leito de rio, no caso o rio Paraíba do
Sul.

REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE
A produção de areia para construção civil na Região Centro Sul Fluminense
totaliza 1.074.670t, com cento e nove empregos diretos gerados, sendo conforme
gráfico 9.
Também, nessa região, o montante da produção visa atendimento do
mercado consumidor local, com foco no segmento da construção civil.
Os principais depósitos situam-se em leito de rio, no caso o rio Paraíba do
Sul.
Como fator preponderante na região, pode-se destacar os investimentos em
hidrelétricas, mormente no município de Sapucaia, naturalmente demandante de
vultosos quantitativos de areia.
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GRÁFICO 9
Produção declarada de areia (%) da Região Centro-Sul Fluminense do estado do
Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

REGIÃO DAS BAIXADAS LITORÂNEAS
A produção de areia para construção civil na Região das Baixadas Litorâneas
totaliza 4.261.460t, distribuída conforme o gráfico 10. Esta região apresenta cento e
vinte e quatro empregos diretos gerados por este setor.
Surge em destaque, na região, o município de Cabo Frio, como sendo o
grande produtor da substância mineral areia para construção civil. Tal fato se justifica
pela disponibilidade de material concentrado em grandes depósitos aluvionares,
formando enorme jazida mineral. Reconhecidamente, esse polo produtor, o principal
em lavra nessa porção do estado, é o grande fornecedor de areia para construção civil
para toda a Região dos Lagos e parte da metropolitana, em particular os municípios
de Niterói e São Gonçalo.
Os principais depósitos estão na localidade de Unamar, Cabo Frio, como
dito, ocorrentes em planícies aluvionares, esclarecendo-se que a extração de areia é
feita por dragagem em ambientes de cava. Há, ainda, beneficiamento de areia
efetuado in loco na área da própria jazida.
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GRÁFICO 10
Produção declarada de areia (%) da Região das Baixadas Litorâneas do estado do
Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

REGIÃO DA COSTA VERDE
A produção de areia para construção civil na Região da Costa Verde, cuja
extração é feita em leito de rio, está limitada ao município de Parati, totalizando
107.000t, com vinte e seis empregos diretos gerados.
Similar a outras regiões do estado, nessa região, também, o montante da
produção visa atendimento do mercado consumidor local, com foco no segmento da
construção civil.

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
Mediante as abordagens contidas no presente trabalho, pode-se concluir que:
•

A produção de areia para construção civil é ampla e ocorre em todas as
partes do território do ERJ;

•

Com base no CAM/DRM-RJ, o montante da produção declarada de
areia para construção civil no âmbito do estado do Rio de Janeiro é de
15.507.495t. de areia, com geração de 1.285 empregos diretos;

•

De fato, a rigidez locacional assume importância significativa na
explotação de areia, ficando patente a influência que assume o frete no
seu preço final, impactando custos nos centros consumidores;

•

A implementação de grandes obras requer disponibilidade de matériaprima, razão pela qual há um volume elevado de produção de areia na
Região Metropolitana do ERJ, a fim de atender demanda da construção
civil;
102
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

•

O município de Seropédica é o maior produtor de areia para construção
civil no ERJ, responsável pelo fornecimento de mais de 80% da
demanda na Região metropolitana, podendo ser considerado como
estratégico para viabilidade dos empreendimentos gerados pela
construção civil;

•

De mesma ordem depreende-se do município de Cabo Frio, com
produção bem elevada, atendendo demandas e suprindo o mercado da
construção civil na Região dos Lagos, bem como os municípios de
Niterói, São Gonçalo e parte de Itaboraí (COMPERJ).

•

Os impactos ambientes resultantes da atividade são fatores de
desequilíbrio no processo de licenciamento, merecendo maior atenção
dos empreendedores;

•

As informações disponíveis sobre a produção de areia deixam a desejar,
fato que implica extrapolação da produção com base em distintos
indicadores;

•

Os cenários de produção futura são de difícil prognóstico, em face de
imprecisão;

•

Para efeito de avaliação das obras a serem implantadas na cidade do Rio
de Janeiro, bem como para boa parte do ERJ, é certo que demandarão
enorme quantitativo de areia e agregados, havendo necessidade de
suprimento da demanda para atender as obras da construção civil.
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b. SAIBRO
INTRODUÇÃO
Saibro é o material proveniente de decomposição química incompleta de
rochas feldspáticas leucocráticas (granitos e gnaisses), considerando vestígios da
estrutura/textura original da rocha sã, correspondendo ao horizonte “c” na
classificação pedogenética, referindo-se ao solo residual jovem, de maneira geral. É
comum não ter o critério de classificação genética supracitada, e extrair matérias com
certo teor de matacão, pedregulho e material fino associado que, apesar de não terem
origem de decomposição de rocha granítica, são extraídos como saibro, o que pode
ser exemplificado pelas concreções lateríticas extraídas na Região Norte Fluminense,
que será visto a seguir. O saibro comum é muito poroso e permeável sendo
desmontado com enxadão. Quando mais resistente só é desmontável com a
utilização de picareta, fornecendo um produto encaroçado (fragmentos de feldspatos
semidecompostos) conhecido como saibrão (figura 1).
FIGURA 1
Perfil de alteração de onde é extraído o saibro no município de Magé-RJ

Fonte: DRM-RJ.

A alteração de rochas, em geral de composição granítica (mais de 20% de
quartzo, menos de 35% de plagioclásio e 90 a 65% de K-feldspato), forma uma
mistura granular com poucos finos, entre um mineral resistente, principalmente o
quartzo, e minerais com propriedades plásticas como os argilo-minerais de alteração
dos feldspatos, principalmente caolinitas e ilitas. Esse composto de solo residual
jovem possui propriedades geotécnicas bastante utilizadas na construção civil.
O saibro, devido às suas propriedades de plasticidade e relativa abundância,
tem sido largamente empregado como reforços e sub-bases, ou ainda, em rodovias
de baixo volume de tráfego como material de base (figura 2). Apesar de apresentarem
em geral ISC (Índice de Suporte Califórnia) elevados, ou seja, baixo potencial de
ruptura do subleito; podem mostrar elevada deformabilidade, devido à natureza
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mineralógica, devendo ser empregados com os devidos cuidados nesse caso (Rêgo,
2008). É utilizado também como material de empréstimo, isto é, para execução de
aterros. Outra forma de utilização do saibro se dá na formação de argamassa,
utilizada pela construção civil em todas as obras no tocante ao assentamento e
revestimento em blocos de alvenaria. A utilização de saibro nas argamassas sem
nenhum controle técnico pode ocasionar manifestações “patológicas” insatisfatórias
tais como fissuras e a desagregação.
FIGURA 2
Utilização do saibro como sub-base em obras rodoviárias

Fonte: DRM-RJ.

OCORRÊNCIA
O Saibro ocorre como o produto resultante de forte intemperismo químico e
desagregação incompleta de rochas com composição granítica. Desta forma, a
ocorrência de saibro está associada aos corpos graníticos, sejam eles intrusões ou
grandes complexos que formam o embasamento cristalino, associado ao grau de
intemperismo químico atuante nestes tipos de rochas. O ERJ possui grande potencial
de reservas e recursos de saibro, com mais de 80% do território continental formado
por rochas cristalinas, ortognaisses, paragnaisses, granulitos, metagranitóides de idade
pré-cambriana a intrusões pós-tectônicas de idade paleozoica e uma limitada faixa
Terciária continental, localizada na Região Norte do estado, na faixa da Bacia de
Campos (figura 3).
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FIGURA 3
Mapa geocronológico simplificado, realçando a relação de rochas pré-cambrianas cristalinas e rochas sedimentares Cenozoicas

Fonte: DRM-RJ.
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Os métodos para extração são a céu aberto e variam de jazida para jazida,
conforme as condicionantes geológicas, situações locais e necessidades do
empreendimento. Os métodos mais comuns são: a escavação mecânica a seco e a
escavação mecânica em várzea.

ECONOMIA MINERAL
Para descrição, análise e interpretação da economia mineral do ERJ foram
utilizados como principais fontes de dados o Anuário Mineral Brasileiro 2010 do
DNPM (AMB/DNPM 2010), dados do Cadastro da Atividade Mineral do
Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro (CAM/DRM-RJ,
2010/2011), preenchido pelas empresas no estado, sendo um dos documentos
necessários para se obter o Registro Mineral no ERJ. A análise dos dados será
subdividida em Regiões Programa: Metropolitana, Norte Fluminense, Noroeste
Fluminense, Serrana, Baixadas Litorâneas, da Costa verde, Médio Paraíba e Centro
Sul Fluminense. A figura 4 mostra a distribuição geográfica das Regiões Programa.
Apesar da ampla utilização do saibro na construção civil, não existem muitos
estudos para caracterização deste tipo de minério para melhor padronização das
propriedades físicas, químicas e mecânicas e nem classificação quanto à aplicação e
utilização. Devido à grande abundância desse material no estado e a relativa
facilidade de extração, muitas são as saibreiras não registradas no território
fluminense, consequentemente muitos dados não estão disponíveis. De maneira que
AMB/DNPM não apresenta dados de reservas medidas de saibro no ERJ, além de
outros dados não fornecidos por falta de um maior controle da extração deste
minério.
Na tabela 1 é possível visualizar os dados declarados de saibro para a
construção no ERJ, além de produção, preço médio e mão de obra das empresas que
extraem saibro no ERJ. Dados do CAM/DRM-RJ para os anos base de 2010-2011
subdivididos em Regiões Programa.
TABELA 1
Total dos dados do CAM/DRM-RJ, divididos em Regiões Programa, das empresas
registradas produtoras de saibro no estado do Rio de Janeiro
Região Programa
Região Metropolitana
Região Norte Fluminense
Região Serrana
Região Médio Paraíba
Região Baixadas Litorâneas
Região Centro-Sul
Região Noroeste Fluminense
Região da Costa Verde
Total

Produção Declarada
(m³)
1.405.725
654.232
206.843
45.873
159.980
2.472.653

Preço Médio
(R$/m³)
5,15
3,39
3,29
7,29
3,50
4,52

Mão de Obra
129
81
3
24
11
248

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.
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FIGURA 4
Mapa mostrando a delimitação e abrangência das Regiões Programa do estado do Rio de Janeiro

Fonte dos dados: IBGE. Elaboração: DRM-RJ.
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A produção bruta do minério, segundo AMB/DNPM, com base no ano de
2009, foi de 2.266.570m³. A produção total declarada pelas empresas fluminenses,
através do CAM/DRM-RJ no período 2010/2011, foi de 2.472.653m³, número
maior do que o declarado ao DNPM 2009, o que pode ser entendido pelo fato dos
dados do CAM/DRM-RJ serem mais recentes, revelando um aumento na produção
de saibro. O número de produção bruta poderia ser bem maior já que de um
universo de cinquenta e seis empresas registradas no DRM-RJ, trinta e nove estão em
produção efetiva e dezessete estão em fase de licenciamento, em sua maioria
aguardando licença ambiental do INEA. Cabe lembrar que devido às dificuldades de
fiscalização da extração dessa substância, as estimativas de dados de produção são
bem maiores.
A quantidade e valor da produção mineral comercializada, segundo AMB
/DNPM com base no ano de 2009, foi de 2.266.570m³ gerando um valor de R$
18.478.291,00 do total de R$ 223.297.520,00, referente aos minerais não-metálicos do
ERJ. O saibro é a terceira classe/substância bruta em valor mais comercializada no
estado, ficando atrás somente da areia e o sal marinho. Se considerarmos a
quantidade produzida bruta, o saibro representa a segunda matéria prima mais
explorada em tonelada. Os dados do CAM/DRM-RJ mostram que o preço médio do
saibro no estado é R$ 4,78/m3 apontando para uma média em valor da produção
mineral comercializada de R$ 12.921.722,16. A diferença nos valores é atribuída à
unidade de valores já que o valor calculado no AMB/DNPM é de R$/t.
A produção declarada de saibro no ERJ concentra-se na Região
Metropolitana e Região Norte Fluminense como mostra o gráfico 1.
GRÁFICO 1
Produção declarada de saibro (m³) no estado do Rio de Janeiro. Período: 2010 a
2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Das cinquenta e seis empresas declaradas, vinte e quatro encontram-se na
Região Metropolitana e vinte na Região Norte Fluminense. A produção pode ser
utilizada como indicador de desenvolvimento humano, sendo encaixada dentro dos
materiais denominados de agregados para construção civil. Desta forma, os principais
polos de desenvolvimento estão concentrados nas regiões Metropolitana e Norte
Fluminense como pode ser visualizado no mapa de distribuição das áreas oneradas
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para a mineração de saibro no ERJ (figura 5). O número de empregos diretos
gerados na extração de saibro reflete os dois polos de produção, com cento e vinte e
nove empregos declarados na Região Metropolitana, oitenta e um na Região Norte
Fluminense, além de vinte e quatro na Região das Baixadas Litorâneas como mostra
o gráfico 2.
O preço comercial do saibro para construção civil depende principalmente da
distância da jazida do polo consumidor, agregando, com o frete, cerca de 2/3 do
preço do produto final. Desta forma, uma jazida de saibro é economicamente viável
se for próxima ao centro consumidor. O gráfico 2 mostra a relação do valor
comercial médio em R$/m3 de saibro entre as Regiões Programa.
GRÁFICO 2
Relação de número de empresas, mão de obra e preço médio por Região Programa
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.
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FIGURA 5
Mapa das áreas oneradas para a mineração de saibro em relação às ocorrências de rochas cristalinas no estado do Rio de Janeiro

Fonte dos dados: DNPM e CPRM. Elaboração: DRM-RJ.
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REGIÃO METROPOLITANA
Segundo os dados do CAM/DRM-RJ em relação ao saibro para construção
no ERJ (tabela 1), a maior produção encontra-se na Região Metropolitana, sendo o
município do Rio de Janeiro o principal produtor com 829.884m3 de um total
1.405.725m3, ou seja, 59,04% (gráfico 3). Isso se deve ao bom momento do setor da
construção civil com projetos impulsionados no eixo dos transportes, como a
construção do Arco Metropolitano; no eixo da energia, destaca-se a construção do
COMPERJ (Complexo Petroquímico do ERJ); e no setor denominado Grandes
Eventos, a Copa de 2014 e as Olímpiadas de 2016, além da Copa das Confederações
em 2013.
GRÁFICO 3
Produção declarada de saibro (m³) da Região Metropolitana – produção
concentrada em dois polos, os municípios do Rio de Janeiro e Belford Roxo,
destacando-se ainda o município de Maricá

32,49%
59,04%

3,03%
0,85%
0,96%

1,40%
1,14%

Rio de Janeiro
Belford Roxo
Maricá
Itaguaí
Itaboraí
Seropédica
Magé
Guapimirim

1,10%

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

O município de Belford Roxo aparece também como grande produtor da
região, com 456.686m3 de saibro ano base 2010/2011, correspondendo a 32,49% da
Região Metropolitana. Além do fator da proximidade com os principais
consumidores, a geologia da área favorece a formação de saibro em perfis de
alteração dos granitoides. O município de Maricá aparece como terceiro maior
produtor de saibro representando 42.535m3, ou seja, 3,03% da produção. Esse
pequeno destaque se deve a expansão da construção civil no município.
Um exemplo da alta demanda de matéria-prima para construção civil em uma
obra são os dados para a construção do Arco Metropolitano. Projetado para
interligar as rodovias que cortam o estado (BR-040, BR-101, BR-116, BR-493 e BR465), irá demandar pelo menos 91.000m3 de concreto. Nos 145 km totais da obra é
estimado o consumo de aproximadamente 853.658m3 de agregados da construção
civil (areia, brita, saibro, rocha britada, reciclados).
O mapa de títulos minerários por substâncias da Região Metropolitana 2012,
mostra pelo menos vinte e quatro poligonais de áreas em fase no DNPM de
concessão de lavra, licenciamento ou requerimento de lavra, ou seja, somente
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processo em que a permissão da extração já foi autorizada pela autoridade
competente (figura 6). É possível observar uma concentração de poligonais
requeridas para extração de saibro próximo às BRs que fazem parte do Arco
Metropolitano, porto de Itaguaí além das obras de infraestrutura dos polos industriais
como Complexo Petroquímico do ERJ (COMPERJ), Refinaria de Duque de Caxias
(REDUC) e Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA).
Das vinte e quatro empresas declaradas na Região Metropolitana são gerados
cento e vinte e nove empregos diretos associados à extração, transporte e setor
administrativo. Média de cinco empregos para cada empresa. O número de empregos
gerados é bem maior na região e no setor como um todo, já que muitas empresas não
declararam a sua mão de obra, e boa parte não é declarante no setor.
O preço comercial médio de saibro na região é de 5,15 R$/m3, o segundo
maior valor, ficando somente atrás da Região das Baixadas Litorâneas. O alto valor,
se comparado às demais regiões, deve-se principalmente ao preço do frete, o qual
chega representar até 2/3 do preço final, e também pela demanda ser maior que a
oferta.
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FIGURA 6
Mapa da distribuição das poligonais do DNPM nas fases de concessão de lavra, licenciamento e requerimento de lavra na Região Metropolitana

Fonte dos dados: INEA, IBGE, DNPM, CEPERJ. Elaboração: DRM-RJ.
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REGIÃO NORTE FLUMINENSE
Em segundo lugar, ficou a Região Norte Fluminense com 654.232m3, sendo
os municípios de Campos dos Goytacazes e Magé os maiores produtores. A
produção concentra-se ao longo da BR-101 entre a Lagoa de Cima e a Lagoa Feia,
associado à extração junto às margens do rio Paraíba do Sul, como é possível
visualizar na figura 7. Cabe observar que apesar do saibro ser conceituado como
produto de intemperismo das rochas granito-gnáissicas, o saibro é extraído também
da Formação Barreiras que aflora somente nessa região em todo o ERJ, sendo a
fácies arenito conglomerático e argilito arenoso as principais rochas fontes das
chamadas concreções lateríticas, além das rochas gnáissicas do Grupo São Fidelis.
O município de Campos representa 59,46% do total da produção de saibro
na região, o que pode ser explicado pela proximidade do mercado consumidor, que é
a construção civil na própria cidade de Campos, e a construção de toda infraestrutura
do Porto do Açu. O município de Macaé, com 235.232m3 produzidos de saibro,
representa o segundo maior produtor na região, em boa parte para construção civil e
pavimentação de estradas. São Fidélis possui uma pequena parcela com apenas
4,59% da produção, como mostra o gráfico 4.
GRÁFICO 4
Produção declarada de saibro (%) da Região Norte do estado do Rio de Janeiro.
Período: 2010 a 2011

59,46%

Campos
Macaé
35,96%

São Fidélis

4,59%
Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

A mão de obra declarada é de oitenta e um empregos no setor, distribuídos
nas vinte empresas declaradas na região, sendo o segundo polo que mais emprega no
setor de extração de saibro. O preço comercial médio é de R$ 3,39/m3 e o baixo
valor, se comparado a outras regiões, deve-se principalmente a proximidade das
extrações com o polo consumidor.
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FIGURA 7
Mapa de títulos minerários por substâncias na Região Norte Fluminense – 2012

Fonte dos dados: INEA, IBGE, DNPM e CEPERJ. Elaboração: DRM-RJ.
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REGIÃO MÉDIO PARAÍBA
A Região do Médio Paraíba apresenta uma produção de 206.843m3, sendo o
principal produtor o município de Valença com uma empresa declarada,
representando 100% da produção na região. O município de Resende possui uma
empresa, porém encontra-se em fase de legalização, não apresentando dados de
produção. A região é conhecida por ser um polo de extração de argila,
principalmente nas planícies de inundação do rio Paraíba do Sul e região de várzea. O
saibro pode ser utilizado como material de mistura para as argilas, além da
construção civil. São declarados três empregos gerados pela empresa, com um preço
de R$ 3,29/m3 de saibro.

REGIÃO COSTA VERDE
A Região Costa-Verde, também conhecida como Baia de Ilha Grande, possui
uma produção de 159.980m3, em um total de três empresas declaradas, com onze
empregos diretos gerados. O preço comercial médio é de R$ 3,5/m3. A região possui
grandes áreas ocupadas por unidades de conservação ambiental, que é refletida pela
maior concentração da mata atlântica preservada em proporção de área do
município.

REGIÃO DAS BAIXADAS LITORÂNEAS
A Região das Baixadas Litorâneas produz 45.873m3 de saibro, com cinco
empresas declaradas, sendo o município de Casimiro de Abreu o principal produtor
com 76,30% desse total (gráfico 5). Esse baixo número de produção pode também
estar associado às unidades de conservação existentes na região, como mostra a
figura 8. A Região dos Lagos insere-se no contexto, sendo conhecida por possuir
uma alta renda per capita da população, além da proximidade com o COMPERJ e da
baixa oferta de saibro que torna o preço médio de R$ 7,29/m3, o mais caro dentre
todas as Regiões Programa. Cabe observar também que os dados declarados das
empresas nessa região referem-se ao ano de 2012 mostrando uma tendência de
aumento do preço.
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FIGURA 8
Mapa da distribuição das unidades de conservação estaduais e federais na Região das Baixadas Litorâneas

Fonte dos dados: IBGE. Elaboração: DRM-RJ.
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GRÁFICO 5
Produção declarada de saibro (%) da Região das Baixadas Litorâneas do estado do
Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011

18,47%

5,23%
Casimiro de Abreu

Saquarema
76,30%

Cachoeiras de Macacú

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

REGIÕES CENTRO SUL, NOROESTE E SERRANA
As Regiões Programa Centro-Sul Fluminense, Noroeste Fluminense e
Serrana não apresentam dados de produção, com nenhuma empresa declarante. A
geologia dos maciços cristalinos formados principalmente pelo Arco Rio Negro, com
rochas pouco alteradas, tornando dificultosa a extração de saibro nessas regiões,
porém ainda há presença de pequenas jazidas que são exploradas de forma não
declarada, para abastecimento de construções civis de pequeno porte. Outro fator a
ser considerado é que na fase de requerimento, ao declarar as substâncias minerais,
são declaradas duas (saibro + outra substância), sendo assim, muitas vezes a
substância declarada não é saibro apesar desta estar inclusa no processo.

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
De maneira geral podemos atribuir a Região Programa Metropolitana como
principal produtora e consumidora de saibro no território fluminense, e destacam-se
os municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Campos, Macaé, Valença e Angra
dos Reis, como mostra o gráfico 6, revelando que os dados de produção e,
consequentemente, consumo de saibro representam uma importante fonte de
reconhecimento de regiões em expansão.
Com base na análise dos dados do CAM/DRM-RJ e AMB/DNPM podemos
destacar dois principais polos de desenvolvimento de infraestrutura e construção
civil: a Região Metropolitana, sendo a cidade do Rio de Janeiro o principal produtor e
consumidor e a Região Norte, com destaque para a cidade de Campos dos
Goytacazes. Verifica-se ainda que a maioria das dezessete empresas declarantes desse
setor e que ainda aguardam licenciamento ambiental estão inseridas nesses dois
polos.
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GRÁFICO 6
Municípios de maior produção declarada (m³) de saibro no estado do Rio de
Janeiro. Período: 2010 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

O saibro no ERJ é amplamente utilizado de forma direta nas obras, não
existindo assim nenhum processo de beneficiamento. Um estudo sobre a
caracterização física dos saibros da Região Metropolitana do Recife, utilizados em
argamassas, mostra a possibilidade de uma utilização mais nobre do saibro (Rêgo,
2008).
Com base no número de informações gerados pelos dados do AMB/DNPM
e os dados de maior acurácia do CAM/DRM-RJ é possível visualizar a importância
do saibro para as obras de infraestrutura do Estado, sendo que os dados quanto a
proximidade e qualidade do material de importante valor estratégico na disposição
das grandes obras. Desta forma, para se obter informações mais precisas e seguras há
necessidade de uma grande frente de trabalho de fiscalização.
A extração de saibro é bastante errática, visto que se destina principalmente a
necessidade local e momentânea. Outro ponto importante a ser considerado é a
identificação equivocada do bem mineral. Esta substância tradicionalmente definida
como produto de intemperismo das rochas, muitas vezes é confundida com material
areno-argiloso derivado de terraços aluvionares. A atividade de saibro,
essencialmente para obras públicas e construção civil, gera expressivos conflitos
ambientais, pelo decapeamento de elevações próximos às áreas urbanas, em geral
sem projeto adequado.
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c. ARGILA
INTRODUÇÃO
Guerra (1987) define as argilas como silicatos hidratados de alumínio de
colorações variadas em função dos óxidos que possuem, sendo por isto, chamadas de
caulins sujos, contendo certa quantidade de ferro, cálcio e magnésio, à semelhança de
impurezas, responsáveis pelas colorações mais frequentes avermelhadas e alaranjadas,
amarelas e verdes. Quando a argila possui grande teor de ferro toma a coloração
vermelho vivo, sendo chamada de argila laterítica. Nas argilas mosqueadas da
Formação Barreiras, encontramos a formação de pequenos núcleos ferruginosos na
massa argilosa. Para o pedólogo, a palavra argila não designa uma unidade química e
sim uma unidade coloidal, cujos diâmetros são inferiores a 0,004mm ou menores que
1/256mm na classificação granulométrica de partículas.
As argilas, segundo o citado autor, podem ser classificadas em dois grupos
principais: o grupo da caulinita e o grupo da montmorilonita. Para efeito deste
trabalho, destaca-se o primeiro grupo, o qual foi empregado desde o início da
civilização na fabricação de cerâmica e até hoje em grande número de utensílios.
Argila comum é a designação de todo material argiloso ou semelhante à
argila, suficientemente plástico para permitir pronto amoldamento. Em geral, possui
ponto de vitrificação abaixo dos 1.100 °C e envolve, na sua composição, uma grande
variedade de minerais de argilas, principalmente caulinita, illita, sericita e clorita.
Incluem argilas quaternárias, argilitos, siltitos, folhelhos, lamitos, ritmitos, que
queimam em cores avermelhadas a temperaturas variáveis entre 900 °C e 1.250 °C.
São empregadas principalmente na fabricação de telhas, blocos cerâmicos, ladrilhos
de piso, manilhas e agregados leves.
Assim, os diversos tipos de depósitos de argila podem ser definidos em
decorrência da geologia regional, do modelado do relevo, das características da
drenagem, das condições ambientais, dentre outros parâmetros, destacando-se a
gênese e os fatores de transporte. A seguir são apresentadas as definições dos
principais tipos de depósitos de argila.
Argila autóctone ou argila primária é a denominação dada à argila que não
sofreu transporte, encontra-se na natureza “in situ”, como o caulim. É um produto
de formação geológica originado pela decomposição autóctone.
Argila alóctone ou argila secundária se refere aos depósitos argilosos que
sofreram transporte, geralmente sendo depositadas em regiões baixas, como as
argilas de várzea, terrenos baixos e mais ou menos planos que se encontram junto às
margens dos rios, constituindo, geomorfologicamente, o leito maior dos rios.
Argila vermelha é a denominação usada na geomorfologia continental para
designar as argilas coloridas pelo óxido de ferro, também conhecidas como argilas
lateríticas, um silicato aluminoso hidratado, rico em ferro e alumina, de coloração
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alaranjada ou avermelhada, comum nos trópicos úmidos e que possuem grande
expressão em área.
Assim, a argilização se dá em função dos processos de transformação dos
feldspatos, micas e outros silicatos aluminosos, em argila. Os depósitos de argila na
natureza constituem jazidas minerais.

AS ARGILAS DO RIO DE JANEIRO
A substância mineral argila é utilizada, no estado do Rio de Janeiro,
fundamentalmente como matéria-prima para a indústria de cerâmica vermelha para a
qual participa com mais de 70% da produção total deste bem mineral que, em geral, é
explorado por pequenas empresas, na maioria das vezes de estrutura familiar. Outros
usos da argila no estado do Rio de Janeiro são a cerâmica de revestimento de base
seca, cimenteiro, agregado leve, entre outros.
Os dados de produção para o estado do Rio de Janeiro, de acordo com o
Anuário Mineral Brasileiro (DNPM, 2010), indicam uma produção da ordem de
1.100.000t de argila comum, distribuídas da seguinte forma, em termos de consumo:
cerâmica vermelha: 70,23%; construção civil: 17,22%; cimento: 9,56%; e outros:
2,99%.
A tabela 1 apresenta os dados das reservas minerais de argilas no estado no
ano de 2010.
TABELA 1
Reservas medidas de argilas no estado do Rio de Janeiro em 2010
Tipos de minério

Reservas Medidas (t)

Argilas Comuns

29.978.325

Argilas Plásticas

43.158.258

Argilas Refratárias

2.537.911

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010.

A produção bruta de minério de argilas comuns no estado indicada pela
quantidade (ROM) é de 1.097.629t, já a produção beneficiada deste mesmo tipo de
minério é de 85.520t.
Os dados de quantidade e valor da produção mineral comercializada, que
correspondente à quantidade e valor da produção vendida, consumida ou transferida
para industrialização, em 2009, são apresentados na tabela 2.

122
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

TABELA 2
Quantidade e valor da produção de argila comercializada no estado do Rio de
Janeiro em 2009
Substância

Quantidade

Valor

Argilas Comuns

1.065.581t

R$ 3.069.071

Argilas Beneficiadas

85.520t

R$ 924.944

Total

R$ 3.994.015

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010.

Ainda de acordo com o DNPM, os dados de mão de obra utilizada na
mineração de argila apontam trezentos e onze empregados diretos e dois
terceirizados num total de trezentos e treze no estado, correspondendo a 5,96% do
percentual por substâncias e 6,16% do percentual de minerais não metálicos.
O gráfico 1 apresenta a distribuição setorial por uso da quantidade de argila
no ERJ em 2009, através do qual é possível verificar que a maior parte (70,23%) da
argila é destinada à fabricação de cerâmica vermelha.
GRÁFICO 1
Distribuição setorial por usos da quantidade consumida de argila no estado do Rio
de Janeiro em 2009
9,56%

2,99%

17,22%

Cerâmica vermelha
Construção Civil
70,23%

Cimento
Não Informado

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010. Elaboração: DRM-RJ.

O gráfico 2 apresenta o quantitativo de mão de obra empregada na mineração
das substâncias não metálicas no estado do Rio de Janeiro em 2009. Observa-se que
a argila é a quarta substância com o maior quantitativo de mão de obra empregada
entre os não metálicos.
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GRÁFICO 2
Quantitativo de mão de obra empregada na mineração das substâncias não
metálicas no estado do Rio de Janeiro em 2009, em destaque as argilas
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Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010. Elaboração: DRM-RJ.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
Áreas com depósitos de argila de diferentes formas e tamanhos distribuemse, de maneira geral, ao longo de todo o estado, entretanto, a maior concentração se
dá ao longo e como insumo dos três Polos Cerâmicos (cerâmica vermelha) do
estado, quais sejam: Campos dos Goytacazes, Itaboraí e Médio Paraíba do Sul.
Jazidas de argila para outros usos ocorrem em áreas do Polo Cimenteiro de
Cantagalo, como insumo para a fabricação de cimento e as argilas refratárias de Silva
Jardim.
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d. ARGILA PARA CERÂMICA VERMELHA - PANORAMA DO SETOR CERÂMICO
As argilas comuns que apresentam em sua constituição óxidos de ferro em
concentrações acima de certos limites (>4%) têm como particularidade adotar cores
vermelhas a avermelhadas quando submetidas a temperaturas de queima em torno de
1.000 °C, orientando a sua aplicação para produtos que não exigem cores
esbranquiçadas de base, destacando-se os produtos de cerâmica vermelha (estrutural
e de vedação) e revestimentos via seca.
Três tipos de argila para estes usos se destacam no estado: as argilas de várzea
da Região do Médio Paraíba do Sul, as argilas formacionais da região de Itaboraí e as
argilas de planície de inundação de Campos dos Goytacazes. As duas primeiras são
argilas caulínicas, lenticulares, ferrosas e plásticas, enquanto as argilas de Campos são
argilas detríticas, quaternárias, de planície costeira, dispostas em camadas
acinzentadas essencialmente caulínicas (“barro forte”) e/ou camadas de cor castanho
claro, síltico-arenosas (“barro fraco”).
Dados do DRM-RJ indicam que existem em todo o estado do Rio de Janeiro
duzentas e vinte e duas indústrias de produtos cerâmicos das quais cento e noventa
se concentram ao longo de três polos: cento e treze no polo de Campos dos
Goytacazes, sessenta e um no polo de Itaboraí e dezesseis no polo do Médio Paraíba
do Sul. As outras trinta e duas indústrias se encontram distribuídas em vinte e dois
municípios do estado.

INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERMELHA NO RIO DE JANEIRO
A cerâmica é um material artificial obtido pela moldagem, secagem e
sinterização da argila ou de mistura de materiais minerais contendo argila, que nada
mais é do que um material inorgânico de granulometria extremamente fina, de
aspecto terroso e de comportamento plástico quando adicionada certa quantidade de
água.
Os produtos da cerâmica vermelha caracterizam-se pela cor vermelha que tais
produtos tomam após queima no forno, relacionada com suas características
químicas e pela presença de óxidos e hidróxidos de ferro acima de certos limites. Em
geral, são representados por tijolos, blocos, telhas, tubos, lajes para forro, lajotas,
vasos ornamentais, agregados leves de argila expandida e outros.
Na figura 1 pode-se observar a variedade de artefatos cerâmicos.
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FIGURA 1
Tipos de artefatos cerâmicos

Fonte: RCC (Rede Campos Cerâmica), disponível em http://www.redecamposceramica.com.br/, acesso em 13/08/2012.

No que se refere à matéria-prima, o setor de cerâmica vermelha utiliza
basicamente argila comum, em que a massa é do tipo monocomponente - só argila e pode ser denominada de simples ou natural (Motta et. al., 2001).
A massa ideal é obtida, em geral, com base na experiência acumulada, visando
uma composição ideal de plasticidade e fusibilidade, facilitando o manuseio e
propiciando resistência mecânica durante a queima.
Após o início da utilização de estruturas metálicas nas construções, os tijolos
passaram a ser utilizados principalmente com a função de elementos de alvenaria de
vedação, perdendo a função estrutural. Já as telhas, ainda possuem uma boa
penetração no mercado, devido, principalmente, à função estética.
Mesmo com produtos concorrentes, os materiais cerâmicos, ainda hoje, são
largamente empregados na construção civil. Isso acontece graças à estabilidade de
resistência mecânica e durabilidade desses materiais, evitando, assim, a deterioração
por agentes externos, trazendo vantagens de uso e qualidade nas edificações. Porém,
não se podem desprezar as ameaças que rondam os produtos de cerâmica vermelha
em função do aprimoramento e desenvolvimento de novos materiais (Oliveira,
1993).
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PANORAMA ATUAL: TELHAS, TIJOLOS E TUBOS
BRASIL
A ANICER (Associação Nacional da Indústria Cerâmica) aponta que o
mercado brasileiro conta com um número de 6.903 empresas entre cerâmicas e
olarias, sendo responsável por 293.000 empregos diretos, 900.000 indiretos e gerando
um faturamento anual de 6 bilhões de reais (4,8% do faturamento da indústria da
construção civil).
Os dados disponíveis publicados oferecem uma ordem de grandeza sobre o
segmento, indicando uma participação de cerca de 1% no PIB nacional.
Nesse sentido, pode-se verificar que em 2008 (ANICER apud IBGE, 2008)
foram produzidas 63,6 bilhões de peças, representadas por blocos/tijolos e telhas
com um consumo de argila de 123,6 milhões de toneladas. Com relação aos tubos,
dados da Associação Latino-Americana de Fabricantes de Tubos Cerâmicos
(ACERTUBOS), disponíveis na análise da ANICER, estimam a produção em
3.906km/ano.
Cabe ressaltar que as indústrias de cerâmica vermelha no Brasil evoluíram
muito pouco em relação ao passado, em função de uma série de fatores
mercadológicos e culturais. Diferentemente do mercado europeu, as empresas
brasileiras, na sua grande maioria, continuam com o processo produtivo artesanal,
produzindo em pequena escala, obtendo baixa rentabilidade no negócio, e
consequentemente, tendo dificuldades para investir na automatização do processo,
visando à adequação e evolução tecnológica para o atendimento do mercado (Garcia
et al, 2009).
A figura 2 retrata um tipo de maquinário utilizado no processo de produção
de artefatos cerâmicos.
FIGURA 2
Extrusora de produção semi-contínua, apta para a indústria cerâmica e muito
utilizada para a produção de tijolos vazados

Fonte: DRM-RJ.
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RIO DE JANEIRO
Com base nos dados do IBGE (2008 apud ANICER), o segmento de
cerâmica vermelha no estado é o quarto maior do país e apresenta duzentos e vinte e
duas empresas em operação, entre empresas produtoras de peças cerâmicas e
extratoras de matéria prima, com uma produção de 148 mil milheiros/mês (670
milheiros/empresa x mês), gerando aproximadamente 7.000 empregos diretos, (31
trabalhadores/empresa). Desse total, o equivalente a cento e noventa empresas
(85%) encontram-se em três polos de concentração, divididas em Campos (113),
Itaboraí (61) e Região do Médio Vale do Paraíba (16). As outras trinta e duas
empresas se encontram dispersas em diversos municípios. Do total de fabricantes
(222), treze são de telhas (colonial romana e francesa). A produção dos três polos é
da ordem de 142.900 milheiros/mês, (80% de blocos de vedação, 4% de telhas e 4%
de blocos estruturais), indicando uma média de produção por empresa (752
milheiros/empresa x mês), envolvendo a oferta de 5.715 empregos diretos (30
trabalhadores/empresa) e a produção especifica de 25 milheiros/trabalhador x mês.
A tabela 1 apresenta os dados comparativos do segmento cerâmico do estado
do Rio de Janeiro e do Brasil.
TABELA 1
Dados comparativos do segmento cerâmico

Rio de Janeiro

Produção Declarada
(peças)
1.771.200.000

Produção Declarada de
Argila (t)
4.320.300

Quantidade de
Empresas
222

Brasil

63.600.000.000

123.600.000

6903

Mão de Obra
7000
293.000

Fonte dos dados: Brasil (IBGE, 2008 apud ANICER) e CAM/DRM-RJ, 2008.

O gráfico 1 representa a quantidade de empresa e de mão de obra do setor
cerâmico em 2008.
GRÁFICO 1
Comparativo da quantidade de empresas e de mão de obra alocada no Brasil e no
estado do Rio de Janeiro em 2008

293.000

Brasil

6.903

7.000
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Fonte dos dados: Brasil (IBGE, 2008 apud ANICER) e CAM/DRM-RJ, 2008.
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O gráfico 2 representa a quantidade de empresa e de mão de obra do setor
cerâmico entre os polos produtores do estado do Rio de Janeiro, de 2010 a 2011.
GRÁFICO 2
Comparativo entre o número de empresas e mão de obra dos polos produtores de
cerâmica vermelha do estado do Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011
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Fonte dos dados: Sindicato das Indústrias Cerâmicas do ERJ (2011) e CAM/DRM-RJ. Elaboração: DRM-RJ.

No gráfico 3 observa-se o comparativo entre a produção de peças cerâmica
(%) no Brasil e no ERJ em 2008, onde verifica-se que o estado produz 2,71% de
peças cerâmicas do país.
Já no gráfico 4 encontra-se o comparativo da produção de argila (%) no
Brasil e no estado do Rio de Janeiro para a cerâmica vermelha. Nesse caso, o estado
aparece com 3,50% da produção nacional.
GRÁFICO 3
Comparativo da quantidade de produção de peças cerâmicas (%) no Brasil e no
estado do Rio de Janeiro em 2008
Rio de Janeiro

Brasil

97,29%

2,71%

Fonte dos dados: Brasil (IBGE, 2008 apud ANICER) e CAM/DRM-RJ. Elaboração: DRM-RJ.
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GRÁFICO 4
Comparativo da produção de argila (%) no Brasil e no estado do Rio de Janeiro
para produção de peças cerâmicas em 2008
Rio de Janeiro

Brasil

96,50%

3,50%

Fonte dos dados: Brasil (IBGE, 2008 apud ANICER) e CAM/DRM-RJ. Elaboração: DRM-RJ.

Verifica-se no gráfico 5 que a maior produção de peças cerâmicas é realizada
pelo polo de Campos, que fabrica cerca de 80.000 milheiros de peças cerâmicas por
mês.
GRÁFICO 5
Produção de peças cerâmicas nos polos produtores do estado do Rio de Janeiro.
Período: 2010 a 2011

Campos
(milheiros/mês)

80.000

58.000

9.600
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Médio Paraíba
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Fonte dos dados: Sindicato das Indústrias Cerâmicas do ERJ, 2011 e CAM/DRM-RJ, 2011. Elaboração: DRM-RJ.

As características principais dos polos de produção do estado são as
seguintes:

ARGILAS E PRODUTOS CERÂMICOS DO POLO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES –
ARRANJO PRODUTIVO LOCAL (APL) DE CERÂMICA VERMELHA
ARGILAS
A área de concentração das jazidas de argilas deste Polo Cerâmico encontrase à margem direita do rio Paraíba do Sul, ao longo da estrada do Açúcar (RJ-216)
que liga Campos ao Farol de São Tomé, no litoral, próximo ao Cabo de São Tomé. A
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sua maior concentração é próxima aos vilarejos de São Sebastião, Poço Gordo e do
Mosteiro de São Bento.
Trabalhos conjuntos de fiscalização em atendimento ao licenciamento
ambiental, efetuados pelo DRM-RJ e FEEMA/INEA nos anos de 2007, 2008 e
2011, listaram cerca de cento e setenta áreas de extração de argila que fazem o
suprimento de matéria-prima para as mais de cem indústrias cerâmicas organizadas
no APL.
A figura 3 demonstra as diferentes etapas do processo de extração da argila,
com a preocupação de recuperação da área.
FIGURA 3
Processos de extração da argila: (a) extração de argila em cava, matéria-prima para
cerâmica vermelha; (b) na base do talude da cava a “argila forte” para a mistura da
massa, argila orgânica cinza escura, também chamada “tabatinga”; (c)
equipamento moto mecânico operando o preenchimento da cava de extração; (d)
cava de extração recuperada e preparada para o plantio de cana-de-açúcar

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: DRM-RJ.

A quase totalidade do município possui um relevo suave, com declividades
bem baixas que constituem a planície sedimentar de idade quaternária, representada
por sedimentos fluviais e lagunares, constituídos por siltes micáceos e argilas de
planície de inundação.
Os depósitos de argila explorados pelas empresas cerâmicas correspondem a
antigas camadas sedimentares depositadas pelo rio Paraíba do Sul em seus períodos
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de inundação, quando seu curso era na direção sul-sudeste (S/SE), isto é, durante a
deriva do seu delta.
A conformação geológica mostra as camadas superiores com espessura da
ordem de 2,50m, constituídas essencialmente por argila. Na base desta camada
repousa ora argila orgânica cinza escura ora argila arenosa ou cordões arenosos
representando paleo leitos de fluxo.
Na carta imagem da figura 4 estão representadas as localizações das indústrias
de artefatos cerâmicos e as áreas de extração de argilas para cerâmica vermelha no
município de Campos dos Goytacazes (Arranjo Produtivo Local – APL Mineral) em
2011.
O volume de argila aproveitável para a indústria cerâmica de Campos dos
Goytacazes, segundo estudos efetuados pela UENF (Ramos et al., 2001), pode ser
estimado em mais de 1,5 bilhão de metros cúbicos contidos numa área de 640
quilômetros quadrados com espessura média de 2,55m da camada de argila. Os
cálculos, segundo os autores do estudo, tomaram como base a análise tátil-visual,
ensaios de laboratório e a prática de uso dos materiais argilosos, conhecidos pelos
ceramistas como “barro forte” (argila pouco siltosa – Tipo A) e “barro fraco” (argila
siltosa e/ou silte argiloso com areia Tipo B), com um limite tolerável de areia de até
40%.
Com base nos dados obtidos no estudo, são indicados os índices abaixo,
registrando que os autores adotaram como limite para o cálculo da espessura média
do depósito o nível d’água e, em alguns casos, uma camada espessa de areia acima do
lençol.


Argila tipo A – 664.160.000m³



Argila tipo B – 927.300.000m³



Volume Total (A+B) – 1.591.460.000m³



Área Explorável (A+B) – 620km²



Espessura Média (A+B) - 2,55m

Considerando o elevado volume de argila de que dispõe a baixada campista,
quase todas as indústrias cerâmicas são proprietárias dos terrenos onde ocorre argila
(barreiros) ou o arrendam das antigas usinas de açúcar. A produção de argila do polo
alcançou em 2011 uma quantidade da ordem de 2.300.000 toneladas entre os tipos
“forte” e “fraco” sendo que toda essa produção foi transferida para as indústrias com
um valor, para efeito de cálculo da CFEM, da ordem de R$ 2,00 por tonelada.
Conforme representado no gráfico 6, 100% da extração de argila é destinada
à cerâmica vermelha.
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GRÁFICO 6
Extração de argila (%) para cerâmica vermelha no polo de Campos do estado do
Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011

100%
Campos

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.
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FIGURA 4
Carta imagem das indústrias de artefatos cerâmicos e de áreas de extração de argilas para cerâmica vermelha no município de Campos dos Goytacazes –
Arranjo Produtivo Local – APL Mineral (2011)

Fonte: DRM-RJ.
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PRODUTOS CERÂMICOS
As indústrias cerâmicas em Campos surgiram na terceira década do século
XX, coincidindo com o declínio das indústrias agroaçucareiras.
Trata-se do maior polo produtor de cerâmica vermelha do estado e do
segundo polo produtor do País, superado em numero de empresas apenas pelo de
Morro da Fumaça (SC). Conta atualmente com cento e treze empresas (74
sindicalizadas/3.000 empregos diretos), todas localizadas na margem direita do Rio
Paraíba do Sul, ao longo da estrada RJ-216 (Rodovia do Açúcar), que liga Campos ao
Farol de São Tomé.
O polo produz cerca de 80.000 milheiros/mês, com predomínio da produção
de blocos de vedação nas dimensões 9x19x19cm e 9x19x29cm na proporção de 37%
e 51% respectivamente, seguidos por tijolos para laje (7,5%), telhas prensadas (1,5%),
inclusive esmaltadas (um fabricante, num total de cinco fabricantes), blocos
estruturais (1,5%), tijolos maciços e aparentes (1%) e outros artefatos – canaletas,
elementos vazados, etc. – (0,5%). O gráfico 7 apresenta os principais produtos
cerâmicos do polo de Campos.
GRÁFICO 7
Principais produtos cerâmicos do polo de Campos dos Goytacazes
Blocos de Vedação (9x19x19cm e 9x19x29cm)

Tijolos para Lage (7x25x25cm)

Telhas

Blocos Estruturais

Tijolos Maciços e Aparentes

Outros

88%

7%

1%
1%

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ

1%

2%

Em 2011, considerando um preço médio de R$ 300,00/milheiro, estimava-se
o faturamento do polo num valor da ordem de R$ 24.000.000,00/mês (R$
212.000,00/empresa x mês).
Com relação ao valor agregado dos produtos da Região de Campos, os
principais produtos apresentam os valores contidos na tabela 2.
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TABELA 2
Valor agregado dos principais produtos produzidos na Região de Campos/RJ
Produto
Bloco de vedação

Telhas

Bloco estrutural
Lajota (Tijolo para Laje)
Canaletas

Especificação
9x19x19cm
9x19x29cm
Colonial
Francesa
Romana
Cumeeira
Portuguesa
Duplana
14x19x29cm

Valor Agregado (R$/milheiro)
230,00
360,00
500,00
450,00
500,00
1,90/unid.
500,00
500,00
680,00

7x25x25cm
9x19x29cm
11,5x19x29cm
14x19x29

350,00
500,00
600,00
680,00
Vermelho – 0,30/unid.
Mesclado – 0,40/unid.
Rosa – 0,32/unid.
Branco – 0,40/unid.
0,36/unid.
0,35/unid.
0,50/unid.

Tijolo maciço (semirefratário aparente)

19x8,5x0,5cm
18,5x8x4,5cm

Cobogó
Cobogó reto
Cobogó diagonal

8x19x19
7x17x8,5
21x17x10,5

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

O principal mercado consumidor desses produtos é a Região Metropolitana
do estado do Rio de Janeiro, sendo deslocados pela BR-101 entre 350 a 400
caminhões por dia com capacidade de oito milheiros por caminhão, representando
mais de 80% da produção do polo, destinada aos municípios desta região do estado,
preferencialmente a cidade do Rio de Janeiro. O restante da produção é distribuído
em Campos e arredores, podendo estender-se até a Zona da Mata Mineira e Espírito
Santo.
A maioria das cerâmicas, cerca de 90%, instalou nos últimos anos forno
contínuo tipo Hoffmann (figura 5a), com maior capacidade e regularidade na queima.
Os outros fornos encontrados nas cerâmicas do polo são os fornos tipo túnel (3%),
caieira (3%), vagão (2%) abóboda (figura 5b) e câmara (1% cada). Na modernização
do processo de fabricação foram implantadas também melhorias no processo de
secagem, principalmente na instalação de galpões com estrutura metálica e cobertura
plástica para secagem das peças dentro do estágio de pré-queima, diminuindo as
perdas.
Na queima das peças cerâmicas é utilizada basicamente lenha, constituída
fundamentalmente por eucalipto que vem do Espírito Santo e Sul da Bahia. O gás
implantado em algumas cerâmicas em 2004/2005, embora com incentivos do
governo do estado, não conseguiu competir com a oferta e o preço menor da lenha.
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FIGURA 5
Fornos utilizados na fabricação de produtos cerêmicos. O forno tipo Hoffmann (a)
utilizado pelos fabricantes de blocos, é de fácil manuseio, econômico, boa
produtividade e baixo consumo de energia. O forno abóbada (b) é um dos
melhores para a queima de telhas. Caracteriza-se por ser econômico, por adaptarse a qualquer combustível e por ser de fácil operação

(a)

(b)

Fonte: DRM-RJ.

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
O Polo Cerâmico de Campos dos Goytacazes é o maior do estado com mais
de uma centena de empresas no setor, contando com expressivas reservas de argila
ao longo da chamada Baixada Campista, com área explorável aproximada de 620km².
Trabalhos efetuados pelo Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ) e
Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com o apoio do Sindicato da Indústria de
Cerâmica para Construção de Campos dos Goytacazes, para efeito da emissão das
licenças ambientais para as empresas que efetuam a atividade fabril de artefatos
cerâmicos e a extração mineral de argila, no período de 2007/2008/2011,
demonstraram que a maior parte das áreas de extração exauridas e já recuperadas de
maneira eficiente pertencia às empresas ou era arrendada pelos seus sócios
proprietários, o que permite identificar fator positivo no aspecto da conservação
ambiental e da viabilidade de usos futuros destas áreas. Muitos destes empresários
criam gado bovino e alternam a atividade extrativa mineral com o cultivo de cana-deaçúcar, o que exige um trabalho constante de recuperação das cavas de extração.
Em contrapartida, a maior parte das áreas degradadas era arrendada a
terceiros e pertenciam às usinas de açúcar paralisadas, apresentando áreas alagadas
abandonadas, contaminadas com resíduos sólidos e com rampas de taludes das cavas
com declividades inadequadas e disformes, demandando esforços futuros para a
recuperação.
Os fatores positivos identificados no Polo Cerâmico de Campos agregam
valor e promovem o setor produtivo, podendo-se destacar inicialmente a adequação
de algumas empresas ao Programa Setorial da Qualidade (PSQ), o que permite
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melhorar o desempenho de equipamentos, ampliar o padrão tecnológico, criar
oportunidades e integrar o setor através da divulgação das inovações e trocas de
conhecimento e experiências. Neste sentido, verifica-se, através de consulta a
Associação Nacional da Indústria Cerâmica (ANICER), que seis empresas receberam
o certificado de adequação ao Programa Setorial da Qualidade – Blocos Cerâmicos
(PSQ-BC) enquanto uma empresa recebeu o certificado para telhas dos tipos
Romana e Portuguesa.
Outro fator importante a ressaltar é que o polo está inserido no Programa
Estadual de Arranjos Produtivos Locais, com ênfase para o Arranjo Produtivo Local
(APL) de Base Mineral denominado APL de Cerâmica Vermelha de Campos dos
Goytacazes, cuja governança conta com vários parceiros envolvidos com o setor
cerâmico e sob a coordenação do SEBRAE, que vem produzindo bons resultados no
desenvolvimento, qualificação, melhoria produtiva e avanços tecnológicos.
Tem-se como exemplo na região, a instalação de um laboratório de
certificação de cerâmica e de outros materiais de construção, como concretos e pisos,
denominado Laboratório de Cerâmica da FENORTE, onde serão aplicadas técnicas
para o desenvolvimento de estudos das matérias-primas e do processo de produção,
através de ensaios específicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), sobre a qualidade dos produtos.
O objetivo é reduzir os custos de fabricação e inserir novos produtos no mercado,
tornando estas alternativas viáveis para consolidar o setor e reforçar o seu grau de
importância na economia do município.
A partir da metodologia de Rede Associativa, na sede do sindicato dos
ceramistas, foi criada em 2004 a Rede Campos Cerâmica (RCC), uma Rede de
Indústrias de Cerâmica criada para cooperar entre si, por intermédio de troca de
conhecimentos, melhoria de processos, compartilhamentos de RH, compras, vendas,
etc. Com a criação da RCC e a cooperação empresarial as construtoras e empresas de
materiais de construção passaram a contar com um parceiro, que com o apoio de
entidades públicas e privadas, investe em padrão e qualidade. Esta forma de
associativismo empresarial trouxe mais um incremento positivo ao Polo Cerâmico,
promovendo o desenvolvimento setorial e proporcionando garantias de alcance de
metas de sustentabilidade econômica com base na cooperação entre as empresas.
Destaca-se como positiva a definição pelo DRM-RJ em 2009, em apoio ao
Plano Diretor Municipal, de uma Zona de Produção Mineral (ZPM), determinando
através de georreferenciamento uma área potencial para produção e exploração da
matéria-prima para cerâmica vermelha, proporcionando a garantia de preservação da
atividade, possibilitando a otimização das reservas e sustentabilidade de exploração
das jazidas de argila.
O resultado deste trabalho foi a recente aprovação pela Câmara Municipal de
Campos, de encaminhamento ao órgão municipal solicitando expedição de decreto
com a finalidade de demarcar a Zona de Produção Mineral (ZPM), de acordo com o
inciso V do Art. 142 da Lei nº 7.972/08 (Plano Diretor do município).
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As reuniões periódicas da governança do APL determinam as diretrizes e a
implementação de melhorias como as indicadas acima, ao mesmo tempo em que
indicam as carências e entraves na implementação das ações para melhoria do polo,
entre as quais:


A concorrência desleal de algumas cerâmicas, em geral não sindicalizadas
(das 113 empresas 35 não são sindicalizadas), que ignoram as diretrizes e
normas estabelecidas quanto ao dimensionamento e controle das peças
produzidas, licenciamento da atividade e praticam preço abaixo da média
do setor;



A incerteza da regularidade de fornecimento de lenha por problemas
com os fornecedores que já provocou desabastecimento deste insumo
em algumas ocasiões;



Falta de mão de obra especializada para atuar em melhorias no processo
de fabricação, resultando em defasagem técnica e qualitativa. Esta não
conformidade está sendo, em parte, reduzida com a inauguração da
escola de formação técnica de cerâmica, denominada “Centro
Vocacional Tecnológico” (CVT) de Cerâmica Vermelha, cujos técnicos
formados poderão ser aproveitados pelo setor;



Entraves com o licenciamento minerário e ambiental, principalmente das
áreas de extração de argila motivado por desconhecimento da legislação
ou por operação danosa ao terreno na má condução da extração. A este
respeito, é importante registrar que o governo do estado (DRM-RJ e
INEA) com apoio do DNPM, já realizaram duas grandes campanhas de
regularização, uma delas em fase final.

A elevação do nível freático, ocorrido no triênio 2006-2008, é outro fator
atípico que provocou atrasos no desenvolvimento do polo. Áreas de extração ou
potenciais ficaram completamente alagadas por meses, dificultando a atividade de
extração. No entanto, a limpeza e desassoreamento dos principais canais de
drenagem da baixada, efetuados pela Prefeitura de Campos, tem diminuído este
problema.
Por outro lado, novas ações para melhoria de produção como a implantação
de uma central de massa e de escoamento da produção através da paletização dos
produtos e utilização de estrada férrea estão sendo estudadas e negociadas pela
Governança do APL, ações estas que, se implementadas, irão alavancar fortemente o
Polo Cerâmico de Campos dos Goytacazes.

ARGILAS DO POLO CERÂMICO DE ITABORAÍ
Os depósitos argilosos destinados à indústria cerâmica do polo de Itaboraí
são vinculados aos sedimentos terciários da Formação Barreiras e aos depósitos de
planície de inundação de idade quaternária (Projeto Carta Geológica do Rio de
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Janeiro – DRM-RJ, 1981), sendo mais exploradas na indústria as argilas arroxeadas e
esverdeadas da Formação Barreiras (figura 6c), consideradas de melhor qualidade
para a fabricação de peças cerâmicas.
O relevo se apresenta em sua maioria classificado como suave ondulado, com
esporádica ocorrência de forte ondulado e presença de plano e suave ondulado nas
áreas antropizadas pela mineração de argila.
FIGURA 6
Indústria cerâmica (a) e jazidas de argila (b) nos sedimentos terciários da
Formação Barreiras (c) no polo de Itaboraí

(a)

(c)

(b)
Fonte: DRM-RJ.

Pesquisadores do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) definem a região
do polo de Itaboraí como um dos três principais polos produtores de cerâmica
vermelha do estado do Rio de Janeiro, descrevendo que os depósitos de argilas desta
região apresentam-se, em geral, em duas camadas com colorações e plasticidade bem
diferenciadas, sendo misturadas em diferentes proporções de acordo com as
características de cada depósito (Gaidzinski, 1999). Assim, descrevem que, embora os
depósitos de materiais argilosos das três regiões possuam características comuns que
tornam a explotação dos mesmos semelhantes, cada um deles tem uma origem
geológica distinta. Os depósitos de Campos dos Goytacazes são deltaicos, os
principais depósitos da Região do Médio Vale do Paraíba são de origem
exclusivamente fluvial e os depósitos da região de Itaboraí e Rio Bonito são de
origem flúvio-marinhos e fluviais (figura 7).
O polo de Itaboraí é responsável por 40% da produção de tijolos no estado,
possuindo sessenta e uma cerâmicas em atividade, produzindo 58 milhões de peças
por mês e com um contingente de 1.950 pessoas empregadas diretamente,
destacando que está localizado a 30 km do maior mercado consumidor desta unidade
da federação.
O polo extrai por mês cerca de 145.000 toneladas de argila (40% da produção
total do estado) com tendência decrescente devido ao esgotamento das jazidas ou a
inviabilidade da extração resultante da pressão imobiliária. Por outro lado, a extração
de argilas no polo de Itaboraí, com raras exceções, foi destacada como uma atividade
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conduzida de forma desordenada e sem os cuidados técnicos necessários, resultando
em consideráveis danos ambientais.
FIGURA 7
Jazidas de argila para cerâmica em Rio Bonito, polo de Itaboraí, com destaque para
depósitos terciários, a “argila fraca” (a) e depósitos quaternários de várzea, a
“argila forte” (b), cinza escura

(a)

(b)

Fonte: DRM-RJ.

Em virtude da expansão urbana no município, em grande parte desordenada,
diversas áreas de extração de argilas, antes situadas em zona rural, foram loteadas e
urbanizadas, gerando conflitos entre os mineradores ceramistas e as comunidades
residentes. Diante dos impactos ambientais, várias indústrias cerâmicas foram
obrigadas a reordenar suas atividades.
No gráfico 8 verifica-se a distribuição, em porcentagem, da extração de argila
no polo de Itaboraí.
GRÁFICO 8
Extração de Argila (%) para Cerâmica Vermelha no Polo de Itaboraí do estado do
Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011

93,7%

Itaboraí
Rio Bonito
São Gonçalo
Tanguá
Silva Jardim

3,48%

0,28%

0,56%;

2,38%

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.
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POLO DE ITABORAÍ
PRODUTOS CERÂMICOS
A arte oleira da região de Itaboraí é conhecida há mais de três séculos através
da confecção de peças de uso utilitário (vasos, moringas, etc.) ou ceramista, tradição
essa que se mantém até os dias de hoje. A partir da década de 1940, a indústria
ceramista de Itaboraí é fortalecida com a chegada de novos imigrantes portugueses,
oriundos da região do Minho, que trazem novas tecnologias e investimentos, fazendo
surgir as grandes cerâmicas do município.
É considerado o polo produtor mais tradicional de cerâmica vermelha e o
segundo do estado, contando atualmente com sessenta e uma empresas entre
cerâmicas e olarias (52) e extratoras de argila (9) (dados do Sindicato das Indústrias
Cerâmicas do Rio de Janeiro e do CAM-DRM-RJ de 2011) distribuídas nos
municípios de Itaboraí (40), Rio Bonito (11), São Gonçalo (3), Tanguá (4), Silva
Jardim (2) e Maricá (1). A figura 8 apresenta o mapa do Polo Cerâmico de Itaboraí,
onde é possível identificar a localização das empresas em atividade.
A quantidade de cerâmicas vem caindo ano a ano devido à pressão pela
ocupação do espaço e pela dificuldade na obtenção de matéria-prima. A mão de obra
diretamente empregada na produção é de 1.950 pessoas.
A produção de argila do polo alcançou em 2011 uma quantidade da ordem de
1.800.000 toneladas. Destas, cerca de 1.740.000 toneladas foram transformadas em
peças cerâmicas, ficando um estoque de 60.000 toneladas, principalmente nos pátios
das 9 empresas que fornecem esta matéria-prima para cerca de 20 olarias que não
possuem jazidas próprias.
O polo produz cerca de 58.000 milheiros/mês, com predomínio da produção
de blocos de vedação nas dimensões 9x19x19cm e 9x19x29cm na proporção de 35%
e 45% respectivamente. Os restantes 20% são constituídos por blocos estruturais
(10%), telhas (5%), tijolos para laje e outros com formatos e tamanhos específicos
(5%). Quatro (4) empresas do polo produzem telhas, 3 situadas em Itaboraí e 1 em
Tanguá. Em 2011, considerando um preço médio de R$ 300,00/milheiro, estimavase o faturamento do polo num valor da ordem de R$ 17.400.000,00/mês (R$
285.000,00/ empresa x mês).
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FIGURA 8
Mapa do Polo Cerâmico de Itaboraí - RJ

Fonte: DRM-RJ.
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A tabela 3 apresenta o valor agregado dos principais produtos da região de
Itaboraí.
TABELA 3
Valor agregado dos principais produtos produzidos na região de Itaboraí/RJ
Valor Agregado
(R$/milheiro)

Produto

Especificação

Bloco de vedação

9x19x19cm
9x19x29cm

230,00 a 280,00
290,00 a 380,00

Bloco de vedação

14x19x29cm

650,00 a 750,00

Telhas

Colonial
Francesa
Romana
Cumeeira
Capanal
Duplana

450,00 a 500,00
450,00 a 480,00
450,00 a 500,00
760,00
460,00
450,00 a 500,00

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

O principal mercado consumidor desses produtos no estado é a Região
Metropolitana e a Região dos Lagos.
Os fornos predominantes na região são os intermitentes do tipo Paulistinha e
Abóboda especial para telhas, seguidos pelo forno do tipo contínuo Hoffmann, para
blocos e do tipo Túnel (duas empresas). O combustível utilizado na queima nos
fornos é constituído por resíduos de madeira provenientes da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, aparas de eucaliptos provenientes da Aracruz/ES e lenha de
eucalipto de Nova Friburgo e região adjacente.
Os principais produtos cerâmicos fabricados no polo de Itaboraí podem ser
verificados no gráfico 9.
GRÁFICO 9
Principais produtos cerâmicos do polo de Itaboraí
Blocos de Vedação (9x19x19cm e 9x19x29cm)

Tijolos para Lage (7x25x25cm)

Telhas

Blocos Estruturais

80%

10%
5%

5%

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.
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TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
A atividade mineral voltada para a cerâmica vermelha no polo regional de
Itaboraí, em décadas passadas, passou a enfrentar problemas decorrentes do
parcelamento do solo e a consequente expansão urbana, que levou os primeiros
loteamentos residenciais a se aproximarem das áreas de extração, provocando
conflitos geoespaciais e ambientais.
A tendência observada após o processo dos primeiros “booms” imobiliários
e expansão urbana (figura 9) foi de exploração de novas áreas de jazidas afastadas das
novas áreas urbanas. Neste período, as minerações se realocaram e buscaram a
minimização dos conflitos com a população residente, verificando-se posteriormente
que houve durante um período considerável certo refreamento do crescimento
urbano do município. No entanto, as cerâmicas se mantiveram em atividade muito
em função da forte expansão da atividade imobiliária nas regiões próximas ao polo
de Itaboraí, destacando-se a região oceânica de Niterói, os loteamentos litorâneos de
Maricá e Saquarema, a Região Metropolitana leste e outros municípios
circunvizinhos.
FIGURA 9
Expansão urbana sobre as jazidas de argila no polo de Itaboraí

Fonte: DRM-RJ.

O advento do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) no
município de Itaboraí define uma nova fronteira para o desenvolvimento regional e
para a atividade argileira, possibilitando, em uma análise inicial, vislumbrar novas
perspectivas e tendências em toda a região que hoje abrange os municípios de
Niterói, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim,
Magé, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá, que compõem o Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (CONLESTE), citando-se
como evidente a reativação da atividade imobiliária e o consequente retorno da
pressão das novas áreas urbanas sobre as áreas minerais, ora em extração ou passíveis
de extração, e a migração da mão de obra do Polo Argileiro, em especial a mão de
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obra qualificada, para as obras de implantação das plantas industriais do Complexo
Petroquímico.
Embora sejam notáveis os conflitos atuais decorrentes das observações de
que novas áreas urbanas se contraponham em disputas espaciais com as áreas de
extração, há uma forte tendência de novo rearranjo do empresariado diante das
demandas por artefatos geradas por este novo desenvolvimento que impulsiona toda
a região em torno do município de Itaboraí.
Outra tendência a ser estudada mais detalhadamente no futuro é a de que
aquelas empresas mais qualificadas deverão se manter em atividade em detrimento
das empresas menores, que não acompanharam os processos de inovações
tecnológicas, qualificação, capacitação profissional e mercado, as quais irão
gradativamente diminuir sua participação. Assim, a perspectiva é que irão sobreviver
as empresas que investirem em qualidade, atendimento às normas técnicas, redução
de impacto ao meio ambiente e na maior eficiência da mão de obra.
Diante da tendência de que o setor deve se qualificar para atender à demanda
do franco desenvolvimento atual, apresenta-se como perspectiva para as empresas o
necessário treinamento e qualificação da mão de obra, fatores que agregam especial
valor ao processo cerâmico, proporcionando aos trabalhadores do setor o
acompanhamento dos processos e inovações tecnológicas, o aprimoramento dos
métodos de tratamento e maturação da matéria-prima, otimizando a produção,
melhorando os padrões dimensionais e garantindo a qualidade dos produtos. Neste
sentido, verifica-se que duas indústrias do setor receberam da ANICER o certificado
de empresas qualificadas no PSQ-BC e outras duas empresas o receberam para o
produto telhas do tipo Romana e Portuguesa.
A articulação do setor ceramista, concomitante à instalação do Complexo
Petroquímico, é crucial para que se reproduza a benéfica inserção do setor na rede
que se estenderá neste território ligada à cadeia produtiva do petróleo. Um dos
estudos que se mostra imediato é a implantação de uma Zona de Produção Mineral
(ZPM), a qual já foi indicada pelo DRM-RJ em trabalhos regionais anteriores.
Enfim, como perspectiva natural que se interpõe a cada ano aos
empreendimentos que utilizam recursos naturais, o Polo de Cerâmica de Itaboraí
deverá dedicar especial atenção, dadas as experiências conflituosas ao longo do seu
processo histórico, às novas restrições e condicionantes vinculadas ao licenciamento
ambiental.

ARGILAS DO POLO CERÂMICO DO MÉDIO VALE DO RIO PARAÍBA DO SUL –
ARRANJO PRODUTIVO LOCAL (APL) DE CERÂMICA VERMELHA
As argilas utilizadas na fabricação de artefatos cerâmicos na Região do Médio
Vale do rio Paraíba do Sul e Centro Sul Fluminense provêm, em geral, de depósitos
situados em áreas de várzea, sendo os maiores, em área de ocorrência, aqueles
situados na planície de inundação do rio Paraíba do Sul e outros menores, nos
alvéolos que conformam o nível de base do “mar de morros”, forma de relevo
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predominante na região. Outras ocorrências de argila, também aproveitadas nas
cerâmicas, se referem aquelas formadas “in situ”, ou seja, resultantes da
decomposição de rochas gnáissicas no local em que ocorrem as denominadas argilas
eluviais, ou ainda, aquelas pouco transportadas que ocorrem no sopé de encostas,
denominadas de argilas coluviais (figura 10a). Estas argilas, em geral mais arenosas,
são usadas na mistura, em diversas proporções, com as argilas de várzea (figura 10b),
constituindo a massa que formará as peças cerâmicas.
De acordo com a publicação Cerâmica Vermelha – Estudos de Mercado
SEBRAE/ESPM (2008), “seja qual for o tipo e a origem da matéria-prima, sua
qualidade é fundamental para o sucesso do produto final; nesse sentido, deve-se
evitar uma argila fraca, o que pode ser solucionado no momento da compra da
matéria-prima ou posteriormente, a partir da adição de outra argila para
homogeneização”.
“Durante o processo de formulação da massa que será utilizada para
produção de peças de cerâmica vermelha busca-se plasticidade e fusibilidade para
propiciar trabalhabilidade e resistência mecânica durante a queima. A preparação da
massa é feita, geralmente, por meio da mistura de uma argila gorda (de alta
plasticidade, granulometria fina, e composição essencialmente de argilominerais);
com uma argila magra (rica em quartzo e menos plástica, podendo ser caracterizada
também como um material redutor de plasticidade).”
Destaca-se a produção de artefatos cerâmicos na Região do Médio Paraíba e
Centro Sul Fluminense, precisamente nos municípios de Resende, Porto Real, Barra
do Piraí, Pinheiral, Vassouras, Paraíba do Sul e Três Rios.
FIGURA 10
Argila coluvial (a), rica em quartzo, menos plástica. Argila de várzea (b), alta
plasticidade, granulometria fina

(a)

(b)

Fonte: DRM-RJ.

A geologia da área já foi – e ainda é – foco de inúmeros trabalhos científicos,
estando, portanto, bem caracterizada em escala regional. Ressalta-se o Mapa
Geológico do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul, elaborado com base no “Projeto
Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro”, escala 1:50.000, executado pelo
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Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ, 1983) e o “Projeto Rio de Janeiro”
realizado pela Companhia de Recursos Minerais (CPRM, 2001) em nível estadual
(escala 1:250.000).
Nesta região foi realizado pelo DRM-RJ um estudo técnico (mapeamento) no
ano de 2008 sobre as jazidas disponíveis, com o objetivo de estabelecer o conceito de
rigidez locacional das jazidas, justificando a intervenção nas Áreas de Preservação
Permanente (APP), onde se localiza a matéria-prima. A figura 11 ilustra as áreas de
extração de argila do Médio Vale do Paraíba e Centro Sul Fluminense, visitadas pelo
DRM-RJ em 2008.
A geologia e a geomorfologia regionais e as características geoambientais
desta região demonstraram que os depósitos de várzeas ou de planícies de inundação
de cursos d’água estão, única e exclusivamente, associados ou próximos de locais
definidos como Faixas Marginais de Proteção (FMP), consideradas como APP.
Aquelas ocorrências existentes em rampas de colúvio, nos sopés colinosos, podem
também se inserir neste perfil, nos casos em que os vales possuam características de
grotas confinadas, encaixadas, ocorrendo assim nas Áreas de Preservação
Permanente. O estudo onde são listadas vinte e sete áreas em operação ou exauridas
foi encaminhado à FEEMA/INEA, para avaliação.
No ano de 2011 foram produzidas pelo polo 28.800t de argila de várzea e de
encosta de morro destinadas ao suprimento de dezesseis indústrias cerâmicas que
compõem esse Polo Cerâmico.
No gráfico 10 observa-se a distribuição percentual da extração de argila para
cerâmica vermelha no polo do Médio Vale do rio Paraíba do Sul, nos anos de 2010 e
2011.
GRÁFICO 10
Extração de argila (%) para cerâmica vermelha no polo do Médio Vale do rio
Paraíba do Sul do estado do Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011
5%

5%

15%

23%

19%

16%
17%

Paraíba do Sul
Pinheiral
Piraí
Barra do Piraí
Porto Real
Vassouras
Resende

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.
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FIGURA 11
Localização das áreas de extração de argila na Região do Médio Vale do rio Paraíba do Sul e Centro Sul Fluminense visitadas pelo DRM-RJ em 2008

Fonte: DRM-RJ.
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PRODUTOS CERÂMICOS DO POLO
O polo produtor de cerâmica vermelha do Médio Vale do Paraíba é
considerado o mais avançado tecnologicamente, sendo o terceiro do estado em
produção de peças e constitui um Arranjo Produtivo Local (APL) de base mineral.
Conta atualmente com 16 empresas, conforme dados do Sindicato da Indústria
Cerâmica para Construção e Olaria do Médio Vale do Paraíba e do CAM/DRM-RJ
(2011), distribuídas nos municípios que compõem o polo da seguinte forma: Três
Rios (3), Paraíba do Sul (7), Vassouras (1), Barra do Piraí (1), Pinheiral (2), Porto Real
(1) e Resende (1). Esse número vem caindo ano a ano devido à pressão pela
ocupação do espaço e pela dificuldade na obtenção de matéria prima. A mão de obra
empregada na produção é de 800 pessoas.
A produção de argila do polo alcançou em 2011 uma produção da ordem de
345.600 toneladas.
O polo produziu, em 2011, cerca de 9.600 milheiros/mês, com predomínio
da produção de blocos de vedação nas dimensões 9x19x19cm e 9x19x29cm na
proporção de 54% e 31% respectivamente. Os restantes 15% são constituídos por
tijolos para laje e outros (blocos estruturais, vedação, canaletas) com formatos e
tamanhos específicos. Em 2011, considerando um preço médio de R$
330,00/milheiro, estimava-se o faturamento do polo num valor da ordem de R$
3.168.000,00/mês (R$ 198.000,00/ empresa x mês).
A tabela 4 apresenta o valor agregado dos principais produtos da região.
TABELA 4
Valor agregado dos principais produtos produzidos na Região do Médio Vale do rio
Paraíba do Sul
Produto
Bloco de vedação
Bloco Estrutural
Lajota (Tijolo para Laje)

Especificação
9x19x19cm
9x19x29cm
14x19x29cm
7x25x25cm
7x25x25cm

Valor Agregado
(R$/milheiro)
290,00 a 350,00
360,00 a 420,00
620,00
350,00 a 400,00
350,00

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

O principal mercado consumidor desses produtos é a Região Metropolitana
do Rio de Janeiro e região adjacente ao polo, atendendo inclusive, em parte, os
municípios paulistas e mineiros próximos à divisa com o estado.
Os principais produtos cerâmicos do polo podem ser verificados no gráfico
11.
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GRÁFICO 11
Principais produtos cerâmicos do polo do Médio Paraíba do Sul
Blocos de Vedação (9x19x19cm e 9x19x29cm)

Blocos Estruturais

Tijolos para Lage (7x25x25cm)

85%

10%

5%

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
A análise do quadro que se apresenta diante das informações declaradas pelo
setor ceramista do médio vale do rio Paraíba do Sul e Centro Sul Fluminense, para
efeito do Registro Mineral no DRM-RJ, permite afirmar que o estado precisa
incrementar as ações de gestão junto às empresas, objetivando o levantamento
completo da atividade, levando a efeito o mapeamento e levantamento das áreas de
extração, promovendo visitas técnicas na área de produção das unidades industriais e
exercendo o monitoramento completo e integrado da cadeia produtiva da cerâmica
vermelha do polo.
Diante das evidências apontadas no estudo técnico (mapeamento) realizado
pelo DRM-RJ em 2008, com o objetivo de estabelecer o conceito de rigidez
locacional das jazidas, justificando a intervenção nas APPs, onde se localiza a
matéria-prima, para efeito da emissão das licenças ambientais, vislumbra-se a
perspectiva de que a extração de argilas nesta e em outras regiões do estado do Rio
de Janeiro é necessária, viável e passível de licenciamento pelo órgão ambiental e a
solução dos conflitos exige a coordenação dos setores públicos que atuam no setor
mineral, em conjunto com a sociedade civil e com os empresários.
Desta forma, impõe-se como tendência para o desenvolvimento do setor na
região, a promoção de estímulos, atitudes e posturas por parte de todos os
envolvidos, de modo que sejam instruídas normas e diretrizes técnicas com
procedimentos e critérios exequíveis.
Neste sentido a perspectiva para incrementar as ações e investimentos dos
empresários do setor é o mapeamento geológico em escala adequada, com o objetivo
de identificar áreas potenciais de jazidas da substância argila, visto que a geologia e a
geomorfologia regionais e as características geoambientais desta região,
demonstraram que os depósitos de várzeas ou de planícies de inundação de cursos
d’água, estão única e exclusivamente associados ou próximos de locais definidos
como Faixas Marginais de Proteção (FMP), consideradas como APP.
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A tendência regional para incrementar a atividade extrativa do bem mineral,
necessidade premente apontada pelo setor através do Sindicato da Indústria
Cerâmica para Construção e Olaria do médio vale do Paraíba nas reuniões do
Arranjo Produtivo Local, é de promover a aplicação de novas atitudes, balizadas nas
normativas ambientais e no apelo conservacionista de toda a sociedade, difundindose no meio cerâmico a viabilidade do desenvolvimento econômico com o
aproveitamento do recurso natural em bases sustentáveis, esclarecendo o meio social
sobre a possibilidade de se explotar o bem mineral de forma segura e duradoura e
integrando os gestores públicos de forma a viabilizar o desenvolvimento dos
padrões, da qualidade e melhoria do processo da cadeia produtiva.
Atualmente se forma uma nova consciência empresarial, com novas
possibilidades, tendências e inovações voltadas para o setor cerâmico estrutural
brasileiro, percebendo-se que os ceramistas estão bem organizados em torno de suas
representações locais, regionais e a nível nacional, citando-se a Associação Nacional
da Indústria Cerâmica (ANICER). Os empresários também se aprimoram e são
auxiliados pelo seu canal de informações, a Revista da ANICER, demonstrando
melhor qualificação, desenvolvimento técnico e gerencial, modernização, melhoria
nos processos, atendimento às normas técnicas, promovendo ações institucionais e
adequando a utilização de matérias-primas.
A ANICER participa do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
no Habitat (PBQPH) desde 2002 e, no estado do Rio de Janeiro, além do
SINDICER – Campos e o SINDICER – Itaboraí, também o SINDICER - médio
vale do Paraíba, aderiu ao Programa Setorial da Qualidade – Blocos Cerâmicos PSQ-BC, instituído em 2004 em todo o território nacional, o que demonstra o
resultado da mobilização e engajamento empresarial em prol das melhorias setoriais.
O engajamento das empresas neste programa proporciona prova inequívoca do
enquadramento às exigências do mercado, em referência à qualificação dos seus
produtos e a excelência nas condutas socioambientais.
Neste sentido, verifica-se que cinco empresas do polo receberam o
certificado da ANICER, atestando a conformidade de seus produtos (quatro para
blocos de vedação e estruturais e uma para telhas) ao PSQ-BC.
Vale destacar que soluções sustentáveis na fabricação de tijolos em cerâmicas
de Três Rios e Paraíba do Sul, para a redução da emissão de gases, já renderam o selo
do Programa Federal de Créditos de Carbono.
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e. ARGILA PARA CIMENTO
O principal composto dos cimentos Portland é uma mistura de calcário e
argila denominada “farinha” pelos fabricantes, que após aquecimento específico
passa a ser denominado clínquer. A argila comum é utilizada em mistura com calcário
para formar os silicatos de alumínio, ferro, cálcio e magnésio que são os constituintes
comuns do cimento. Na especificação para a argila, não importam muito os valores
absolutos de SiO2, Fe2O3, e Al2O3, mas sim as relações entre esses óxidos, definidas
por módulos específicos (Kihara e Marciano, 1995):
-FSC (Fator de Saturação de Cal) 100CaO / (2,8SiO2 + 1,2Al2O3 +
0,65Fe2O3), onde o ideal está entre 88-98;
-MS (Módulo de Sílica) SiO2 / (Al2O3 + Fe2O3), onde o ideal está entre 2,43,7;
-MA (Módulo de Alumina) Al2O3 / Fe2O3, onde o ideal está entre 1,4-1,6.
Os módulos químicos estão diretamente relacionados às reações de
clinquerização. As análises dessas variáveis podem definir aditivos para
complementar a deficiência de algum elemento.
A argila produzida para a indústria cimenteira é proveniente, como a maioria
das jazidas do polo cimenteiro de Cantagalo, dos solos residuais maduros oriundos
dos gnaisses maciços a bandados, rochas comuns na região, dando como resultado a
formação de argilas síltico-arenosas, argilas siltosas, chegando a areia fina siltosa a
argilosa. A coloração é bastante variada indo do amarelo palha ao marrom, passando
pelo verde escuro, vermelho rosado e branco.
A proporção de argila usada na mistura para cimento varia de 4% a 20%,
estando o volume de argila produzido atrelada diretamente à produção de cimento,
sendo assim a de mármore para cimento. No estado do Rio de Janeiro destacam-se a
Holcim Brasil S.A., Votorantim Cimentos Brasil S.A. e Lafarge Brasil S.A. na cidade
de Cantagalo como produtoras e também consumidoras de argila nas próprias
unidades cimenteiras.
O gráfico 1 apresenta a produção declarada de argila para cimento no CAM
do DRM-RJ, onde se deduz por comparação com a produção de mármore para
cimento, que há uma mistura de cerca de 4,7% de argila na produção do clínquer e
95% de mármore. A produção de argila corrobora os dados da produção de calcário
para cimento, uma vez que este percentual se mantém mesmo no período analisado,
inclusive em 2009 onde há acréscimo na produção de calcário para cimento. A
geração de emprego na extração de argila para cimento é pequena.
As reservas de argila para cimento possibilitam a permanência da atividade na
região de Cantagalo por tempo superior ao esperado para o esgotamento das reservas
de mármore considerando a abundância da matéria-prima e o pequeno percentual na
composição do cimento.
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GRÁFICO 1
Produção de Argila (t) para o polo cimenteiro de Cantagalo (RJ). Período: 2008 a
2010

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.
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1.2 Minerais para Uso da Construção Civil e do Agronegócio
a. CALCÁRIO¹ PARA CIMENTO, CORREÇÃO DE SOLOS E OUTROS
HISTÓRICO
O aproveitamento econômico de rochas carbonáticas (calcários, dolomitos e
seus componentes metamórficos, os mármores) no estado do Rio de Janeiro (ERJ)
teve início no começo do século XX com a exploração da bacia de Itaboraí, na região
homônima, na qual a indústria de cimento Mauá operou até os anos de 1980
(Bergqvist et al., 2009).
O município de Cantagalo, Região Centro-Norte do ERJ, teve sua origem
ligada à mineração de ouro iniciada no século XVIII. Muitos anos mais tarde a região
foi mais uma vez naturalmente favorecida pela descoberta de extensas jazidas de
mármores da ordem de bilhões de toneladas e com altíssimos teores de calcita
(CaCO3), ideais para a produção de cimento. Neste contexto há uma confluência
entre o esgotamento da jazida de Itaboraí, a existência de empresa consolidada do
setor cimenteiro em busca de nova área para a obtenção de matéria-prima para o seu
produto e a viabilização econômica dos depósitos da região de Cantagalo. Todo esse
cenário favoreceu o município e região a se tornarem o principal Polo Cimenteiro do
ERJ e responsável por 8% da produção nacional.
Na região de Italva, Noroeste Fluminense, a exploração de mármore teve o
seu início em 1917 com a indústria de calcinação para a obtenção de cal virgem. Ao
longo da década de 1930 um empenho empresarial fomentou a instalação, concluída
em 1945, da histórica Fábrica de Cimento Paraíso, que chegou a ter cerca de 800
funcionários.
O mármore de Italva foi também viabilizado para outros dois tipos distintos
de aproveitamento econômico: como rochas ornamentais e de revestimento, com
alto valor agregado, e mármore dolomítico (a dolomita tem o elemento magnésio em
sua fórmula química MgCO3.CaCO3) como matéria prima para a produção de
corretivo de acidez de solo para uso na agricultura (figura 1).
A antiga Cimento Paraíso é nos dias de hoje uma fábrica de calcário corretivo
de solos. As reservas destes insumos têm grande potencialidade, devido à grande
ocorrência de tais rochas na região. Seu aproveitamento econômico está submetido à
difusão da cultura da calagem dos solos, tendo em vista o aumento da área de
lavouras empregadas na produção agrícola de alimentos e insumos energéticos, como
grãos, cana de açúcar e outros.
_______________________
Os calcários são rochas sedimentares formadas por precipitados químicos e acumulação de conchas ou restos de
microorganismos marinhos ricos em carbonato de cálcio e magnésio, principalmente. No estado do Rio de Janeiro, atualmente
as rochas exploradas para a produção de cimento são mármores calcíticos e para uso como corretivos de solos são os mármores
dolomíticos. Estas rochas carbonatadas foram geradas pelo metamorfismo (transformação físico-química a altas temperaturas e
pressão) dos calcários. Neste trabalho está sendo usado o nome “calcário” para designar os mármores calcíticos e dolomíticos
explorados no ERJ devido ao termo ser amplamente disseminado no setor.
1
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Atualmente, a proporção de utilização do calcário agrícola, no Brasil, é de
menos da metade do que seria recomendado.
O aproveitamento de mármore ornamental encontra-se estagnado devido à
falta de investimentos na implantação de plantas de beneficiamento mais modernas,
como a exemplo da adoção de teares com lâminas diamantadas que representam
avanços na melhoria da qualidade e da produtividade, que pode ser até dez vezes
maior que a do tear convencional.
Portanto, com a devida adoção da cultura da calagem do solo na agricultura,
haverá considerável incremento do mercado consumidor, que poderá ser suprido
tendo em vista as reservas consideráveis no município de Italva.
FIGURA 1
Extração de calcário em Italva (RJ) para rochas ornamentais e de revestimento (a).
Extração de calcário em Italva (RJ) para corretivo de solo (b)

(a)

(b)

Fonte: DRM-RJ.

OCORRÊNCIA DE CALCÁRIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
A ocorrência de rochas carbonatadas no ERJ está, de maneira geral, restrita às
sequências metassedimentares do Terreno Paraíba do Sul (setor sul, figura 2), e
Domínio Italva (setor norte, figura 2), de idade Neoproterozóica. Estas sequências
metassedimentares tiveram evolução geológica complexa e a discussão do assunto
fugirá ao escopo do presente trabalho. Ressaltando que o Panorama Mineral
Fluminense – 2012 é um estudo de Economia Mineral, apresentaremos os principais
polos de aproveitamento econômico e as localizações das principais ocorrências das
rochas carbonáticas do ERJ.
Considerando o território fluminense, a faixa dos terrenos acima citados
ocupa 14% de sua área. Em termos de potencial econômico para o aproveitamento
de rochas carbonáticas, há uma nítida divisão que podemos chamar grosseiramente
de setores Norte e Sul. No setor Norte, com início na região de Cantagalo e se
estendendo até Bom Jesus do Itabapoana, ocorrem lentes de mármores, algumas
vezes na escala de alguns poucos quilômetros e mais enriquecidas em calcitas. No
Sul, as lentes de mármores são menores, mais dispersas e com química mineral
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menos favorável ao aproveitamento industrial, relativamente aos produtos existentes
atualmente. Este tipo de situação muda a partir do momento que novas tecnologias
são desenvolvidas na questão do aproveitamento mineral, dessa forma algumas vezes
ocorre que um rejeito de mineração pode se tornar minério no futuro.
A figura 2 caracteriza o arranjo espacial da divisão ora proposta, assim como
indica as principais ocorrências e polos de aproveitamento econômico das rochas
carbonáticas.
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FIGURA 2
Rochas carbonáticas e direitos minerários no estado do Rio de Janeiro em 2012

Fonte dos dados: IBGE, DNPM, DRM-RJ, CPRM. Elaboração: DRM-RJ.
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ECONOMIA MINERAL
As reservas de rochas carbonáticas do ERJ são muito importantes devido ao
fato de sua produção ser 100% consumida em seu próprio território. Entretanto, a
demanda é tão grande que a produção só consegue atender 75% do mercado,
enquanto que os outros 25% são provenientes de outros estados (Minas Gerais e São
Paulo, principalmente). Para contextualizar esta informação, podemos destacar que o
ERJ ocupa a segunda posição na concentração populacional brasileira; tem um
importante e diversificado parque industrial; vive um significativo momento de
desenvolvimento econômico e tem sido eleito para sediar importantes eventos
internacionais que trarão riqueza e renda para o Brasil, e promoverão ainda mais o
seu crescimento.
O calcário apresenta uma grande variedade de usos, tais quais: matéria prima
para a construção civil, matéria prima para a fabricação de cal e cimento, corretivos
de solos ácidos, ingredientes na indústria de papel, plásticos, química, siderúrgica, de
vidro; refratários e outros. Ainda assim, o calcário representa um produto
relativamente barato, exceto em suas formas beneficiadas mais sofisticadas, de valor
agregado elevado. Os preços médios de comercialização têm sido de apenas R$5,39
por tonelada (produção bruta), a R$ 11,31 por tonelada (produção beneficiada), o
que implica que os custos de logística, comercialização e outros, são especialmente
importantes em relação ao calcário.
Há um argumento interessante de se salientar na discussão sobre a
importância econômica dos minerais que servem de insumos para a construção civil.
O fato é que, apesar de terem baixo valor agregado, de que o preço do seu frete
possa superar o valor do produto, que haja um incipiente beneficiamento e/ou
transformação mineral em seus processos, tais minerais são indispensáveis. Não é
possível a execução de obras, sejam grandes ou pequenas, sem o consumo de
minerais da construção civil. Por isso, a importância de se fazer gestão desses
recursos naturais.
Com relação ao mercado das rochas carbonáticas do ERJ, quatro aspectos
conjunturais podem ser reconhecidos:


A estagnação do aproveitamento das jazidas de mármore ornamental da
região de Italva, devido, sobretudo, à falta de inovações tecnológicas que
promoveriam incremento na produtividade e qualidade do produto
beneficiado;



A perenidade da indústria cimenteira do estado, devido às abundantes
reservas de calcário calcítico;



A produção conservadora de calcário corretivo da acidez do solo, pois
no Brasil a cultura da calagem de solos ainda é pouco propagada;



A contradição entre a grande disponibilidade de reservas e o quadro
atual de insuficiência da indústria local atender às demandas.
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A mineração de mármores ornamentais no ERJ se encontra em estagnação
devido ao desenvolvido mercado de rochas ornamentais do estado do Espírito Santo,
aos impasses ambientais entre os mineradores e o órgão ambiental licenciador e a
antieconomicidade da lavra (que nos dias de hoje é feita com fio diamantado de alta
performance). O município de Italva já foi célebre por seu mármore. Existem processos
minerários no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) que remontam
à década de 1940, o que ilustra a sua importância para a localidade, assim como sobre
a antiguidade da descoberta da ocorrência dessas rochas.
Já em Cantagalo e região, o mármore (calcário) lavrado para suprir a indústria
cimenteira tem mantido sua importância, representando 8% da produção nacional
(Prefeitura de Cantagalo, 2012), isso devido à existência de grandes reservas, ao seu
alto teor de calcita e, principalmente, à demanda crescente (gráfico 1). O ERJ e o
Brasil, de maneira geral, vêm experimentando um grande crescimento econômico e
este fato se reflete diretamente no setor da construção civil. Pode-se dizer que este
indicador econômico tem se mantido estável e, na grande maioria das vezes, em
amplo crescimento desde a segunda metade da década de 1990. Em 1995, o setor
ultrapassou as 28 milhões de toneladas produzidas. O consumo cresceu
vertiginosamente, registrando altas consecutivas no período de 1994 a 1996. No
período de 1996 a 1999 o consumo e a produção de cimento subiram até alcançar o
recorde histórico de 40,2 milhões de toneladas produzidas e consumidas.
GRÁFICO 1
Extração de calcário para o Polo Cimenteiro de Cantagalo (RJ). Período: 2008 a
2011
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2.961.571
2.708.714

2008

2.778.257

2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000 3.000.000
(t)
Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Na Região Sul do ERJ três empresas dividem a produção de cimento a partir
da adição de escória granulada básica de alto forno: a Cimento Votoran, a Cimento
Tupi e a CSN Cimentos. A escória é um subproduto do ferro gusa em altos fornos e
tem como uma de seus aproveitamentos a produção de cimento. A mistura da
escória granulada moída com o clínquer Portland é uma das formas mais antigas da
reciclagem da escória.
Também podemos destacar a globalização como um dos fatores que
desencadeou este crescimento, pois empresas estrangeiras buscam mercados e
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recursos além de suas fronteiras. Dessa forma, tendo o Brasil estabilidade monetária
e jurídica e, sendo dotado de recursos naturais, tais fatores se juntam para compor o
cenário de crescimento econômico do país.
Em termos de agricultura, o ERJ não representa um grande produtor
agrícola. Somente dados históricos podem corroborar para um momento deste tipo
de produção, com o ciclo do café do final do século XIX e início do XX, nas regiões
de Itaperuna e de Varre-Sai. Mas, nos dias de hoje, a grande agricultura não é um
componente principal no quadro de atividades econômicas do ERJ. Talvez por esse
fato, e também porque a cultura da calagem dos solos não seja muito difundida e
utilizada, a mineração do agronegócio ainda se encontra num período bastante inicial
de maturação, o que se reflete nos índices de produção e de mão de obra baixos
aplicadas ao setor (gráficos 2 e 3).
GRÁFICO 2
Extração de calcário para produção de corretivos de solo em Italva (RJ). Período:
2008 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

GRÁFICO 3
Distribuição do número de empresas, número de empregos e valor médio da
tonelada de calcário na região de Italva (RJ). Período: 2008 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

161
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

Isso sem considerar que a grande maioria dos estados do Brasil conta com
suas próprias reservas de calcário e ainda porque tal insumo tem baixíssimo valor
agregado, não sendo compatível sua comercialização entre os estados devido ao
encarecimento do preço do frete. Tais minerais, com pouco valor agregado, devem
se localizar próximos à área de consumo/utilização, devido aos seus preços unitários
e de frete. Apesar do exposto, o sudoeste do estado de Minas Gerais costuma
demandar a importação desse tipo de insumo.
Com base nos dados do Anuário Mineral Brasileiro (DNPM, 2010), no
CAM/DRM-RJ e nas pesquisas bibliográficas sobre o mercado de rochas
carbonáticas (mármores/calcários) no ERJ, as seguintes informações podem ser
apresentadas:


As Reservas Minerais são da ordem de 2,1 bilhões de toneladas, sendo
que desse total 685 milhões são lavráveis;



A Produção Bruta de Minério (ROM) em 2011 foi de 3.045.444t.

Levando em consideração os números que suportam esta atividade
econômica no ERJ, podemos concluir que a reserva lavrável para a produção
declarada daria uma vida útil de aproximadamente 230 anos, sendo considerada
abundante (maior do que 25 anos). Trata-se de enormes reservas e estes números
podem ainda ser incrementados com reservas indicadas e inferidas. São quatro minas
existentes no estado, concentradas no município de Cantagalo, sendo uma de grande
porte (produção maior que um milhão de toneladas por ano) e três de médio (entre
100 mil e um milhão de toneladas por ano), todas com lavra a céu aberto.
As empresas, entre elas a Holcim, preveem grandes investimentos em suas
atividades, devido à grande demanda do estado, especialmente das indústrias de
cimento. Os empregos gerados diretamente na explotação (na lavra) das rochas
carbonáticas do ERJ são cerca de 250 (gráfico 4), porém esse número é aumentado
quando consideradas as empresas terceirizadas e as de prestação de serviços. Com o
aumento da demanda e o consequente aumento do porte da atividade, há uma
tendência de geração de novos empregos. Hoje, o mercado de cimento no estado
consome tanto que a produção interna não atende à demanda, forçando a
importação de outros estados.
É interessante destacarmos que cada complexo cimenteiro compreende, além
das frentes de lavra ou canteiros de extração mineral, uma indústria de transformação
mineral. O processo da fabricação do cimento é, essencialmente, o cozimento, ou
melhor, a calcinação e a fusão de matérias-primas constituídas de calcário e argilas
(80-95% e 5-20%, respectivamente) e quantidades menores de óxidos de ferro e
alumínio (2%) num forno rotativo operando em temperaturas da ordem de 1.500°C,
para produzir uma massa de mineral sintético – o clínquer (Santi e Filho, 1999).
Atualmente é realizado, na maioria das fábricas, o coprocessamento em
fornos de cimento. O sistema usa materiais pré-selecionados – com alto poder
calorífico – para serem coprocessados nos fornos das cimenteiras. Isso acontece na
fase do processo em que o calcário e a argila dão origem ao clínquer. Tal técnica
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inclui o reaproveitamento e eliminação total dos resíduos industriais. A segurança é
absoluta e não são gerados efluentes líquidos ou sólidos durante a queima. As cinzas
que seriam geradas e posteriormente aterradas em um processo convencional de
incineração, no coprocessamento são totalmente incorporadas ao clínquer sem
alterar suas propriedades (Holcim, 2012).
GRÁFICO 4
Relação entre número de empresas, número de empregos e valor médio da
tonelada de calcário na região de Cantagalo (RJ). Período: 2008 a 2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Então, a partir desta afirmação é possível admitir que neste setor econômico
ocorra o efeito multiplicador da geração de empregos, pois são necessários operários
e gestores na lavra; operários e gestores na fábrica e trabalhadores no setor
administrativo da indústria. Desta forma, o Polo Cimenteiro de Cantagalo cumpre o
seu papel multiplicador de emprego e renda para a sociedade (figura 3).
FIGURA 3
Esquema do efeito multiplicador da cadeia produtiva do cimento
EFEITO MULTIPLICADOR DA CADEIA PRODUTIVA DO CIMENTO:
O EXEMPLO DO PÓLO CIMENTEIRO DE CANTAGALO-RJ

DE ACORDO COM O CAM-2011 DO DRM-RJ, O SETOR CIMENTEIRO DA CANTAGALO CONTAVA
EM 2010 COM 248 EMPREGOS, DOS QUAIS: 16 NA LAVRA, 39 NO SETOR ADMINISTRATIVO E
193 NA FÁBRICA. COM ESSAS INFORMAÇÕES É POSSÍVEL CONSTATAR O EFEITO
MULTIPLICADOR DE EMPREGOS NA CADEIA PRODUTIVA DO CIMENTO, DA SEGUINTE FORMA:

Para cada 1 operário na lavra...

...cerca de 12 empregos são gerados na fábrica...

... e 2,5 no setor administrativo.
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TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
Em 2011, a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) informou que
o Brasil produz 60 milhões de toneladas de cimento por ano, o que coloca o país
como o quarto maior produtor mundial, considerando que as indústrias trabalham
com toda a sua capacidade instalada. Suas projeções apontam que essa produção
poderá dobrar até 2016, passando para 120 milhões de toneladas/ano, o que,
certamente, dará ao Brasil o título de maior produtor de cimento do mundo.
Com relação ao quadro de investimentos no setor (considerando os
realizados nas minas e nas usinas), baseados nas informações provenientes do
Anuário Mineral Brasileiro (AMB), um relatório produzido pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM), é possível perceber que as empresas
respondem adequadamente quando são demandadas. Entretanto, é preciso lembrar
que a maioria absoluta destes empreendimentos serve à cadeia do cimento e que os
grupos econômicos que dirigem as políticas de investimentos no setor são bem
consolidados, ou seja, tem conhecimento do negócio empresarial em questão.
Desta forma, é preciso conciliar as demandas do mercado e o atendimento
das mesmas por parte das mineradoras para entender que o setor investe na atividade
sempre que é demandado. Nos gráficos abaixo (gráficos 5 e 6) trazemos séries
históricas de valor crescente da produção, que ilustra a valorização do setor ao longo
dos anos, e de investimentos em calcário no ERJ, com informações provenientes do
AMB dos anos de 1997 a 2010.
GRÁFICO 5
Série histórica do valor da produção mineral (VPM) de calcário para a indústria
cimenteira. Período: 1996 a 2011
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Fonte dos dados: AMB/DNPM, 1997 a 2010 e CAM / DRM-RJ. Elaboração: DRM-RJ.
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GRÁFICO 6
Investimentos na mineração de calcários no estado do Rio de Janeiro em milhões
de reais
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Fonte dos dados: AMB/DNPM, 1997 a 2010 e CAM / DRM-RJ. Elaboração: DRM-RJ.

O gráfico 7 ilustra a proporção de minério bruto (mármore/calcário) extraído
que é utilizado diretamente na produção de cimento. Se pensarmos em termos
percentuais em relação à extração total de rochas carbonáticas, concluímos que a
parcela do minério destinada à produção de cimento representa cerca de 94%,
enquanto para corretivos de solo é de 6,0%.
GRÁFICO 7
Evolução da mineração de calcários no estado do Rio de Janeiro, seu uso
predominante na produção de cimento e correlação entre a disponibilidade e
demanda aparente deste produto no estado.
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Fonte dos dados: SNIC, 2012 e CAM-DRM-RJ. Elaboração: DRM-RJ.

Analisando os dados de produção e consumo aparente anual de cimento no
ERJ, também ilustrados no gráfico 7, observa-se a crescente demanda de cimento
que não consegue ser suprida em sua totalidade pelas empresas produtoras do estado,
tendo que importar cerca de 25% do cimento utilizado, sobretudo na área de
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construção civil, que embora tenha baixo valor agregado, é fundamental para
execução de obras em qualquer escala. Este dado se torna preocupante à medida que
o ERJ ocupa a segunda posição na concentração populacional brasileira, tem um
importante e diversificado parque industrial, é objeto de diversos planos de
desenvolvimento social do Governo Federal e tem sido eleito para sediar importantes
eventos, o que acarretará em diversas obras de infraestrutura e expansão urbana.
Os dados de reserva expostos no subitem “economia mineral” apontam uma
reserva lavrável para a produção declarada com uma vida útil de aproximadamente
230 anos, sendo considerada abundante (maior do que 25 anos), dado que demonstra
potencial do ERJ em atender sua demanda interna desde que o setor seja
devidamente desenvolvido e incentivado através de investimentos que já se mostram
crescentes a cada ano.
Atualmente, há uma ampla discussão no setor mineral a respeito da
concentração de direitos minerários nas mãos de poucas empresas, como a exemplo
do ocorrido no setor de exploração de calcário no ERJ. O que vem sendo proposto
para um novo Código de Mineração é que tais direitos, ou melhor, áreas oneradas
pelas empresas sejam efetivamente trabalhadas, pois muitas vezes alguns depósitos
ficam anos sem apresentar resultados.
Os recursos minerais formam a base de diversas cadeias produtivas que
configuram o padrão de consumo da sociedade moderna. Portanto, é necessário
garantir uma oferta estável de bens minerais, a fim de assegurar que o crescimento do
país e de seus estados individualmente não seja limitado pela falta de matéria-prima
mineral.
Para o desenvolvimento de um estado é imprescindível o domínio de
tecnologias em setores que suportam o seu processo de crescimento. Assim, o RJ
deve ter como meta aprimorar-se no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a
geologia, mineração e transformação mineral. Ainda carece de investimentos em
infraestrutura e logística que são fundamentais para o bom aproveitamento dos
recursos minerais, os quais nem sempre estão próximos ao mercado consumidor ou
das rotas de escoamento e infraestrutura, inibindo a viabilidade econômica de
empreendimentos da indústria mineral, tanto para atender o mercado interno, quanto
para aproveitar as oportunidades crescentes no mercado.
Os principais atores que tendem a influir no futuro da mineração são as
empresas, de pequeno a grande porte, incluindo empreendedores autônomos, uma
vez que a produção mineral brasileira é quase que integralmente oriunda da iniciativa
privada. Todavia, nesse campo, o setor público é de extrema importância, dado seu
papel na regulação das atividades econômicas e sua responsabilidade na superação de
gargalos e restrições que afetam a atividade de mineração (legislação ambiental).
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1.3 Minerais para Uso Industrial
a. AREIA INDUSTRIAL
INTRODUÇÃO
O presente trabalho se volta para realização de breves considerações sobre o
bem mineral areia industrial, tendo como princípio balizador mostrar dados
indicadores de produção, mormente a nível estadual. Para tanto, utilizou-se subsídios
disponíveis, sejam eles via internet, quanto publicações existentes, sendo que, de fato,
o instrumento cadastral do Banco de Dados do DRM-RJ, o Cadastro de Atividades
Mineral do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro
(CAM/DRM-RJ) serviu de base para obtenção da produção declarada pelos
empreendedores, no ramo da areia industrial no âmbito do ERJ, os quais tenham
inscrição no nosso banco de dados.
Esses levantamentos indicaram a existência de quatro empresas mineradoras
de areia industrial em produção, sendo a Capuri Mineração S.A. a maior produtora,
cujo Título Minerário emitido pelo DNPM, com Portaria de Lavra datada de
08/03/2005, é para a substância mineral areia quartzosa, conforme constante no
mapa de localização dos recursos minerais (figura 1).
No Brasil, a título de esclarecimento, é sabido que os dados sobre pequenas
minerações não são facilmente disponibilizados. No caso particular se somam as
minerações de areia, podendo ser considerados até como imprecisos, uma vez que
muitas empresas trabalham na informalidade, prejudicando sobremaneira a análise
estatística.
A Mineração Jundu S/A, com 50% do capital pertencente a Saint Gobain e
50% Unimim (empresa belgo-americana), fundada em 1959, é a maior produtora de
areia industrial do país, fornecendo matéria-prima principalmente para as indústrias
de vidro, fundição, cerâmica e química. A Saint Gobain, através da sua Divisão
Weber-Quartzolit, produz areia para argamassa, podendo ser considerada como a
mais importante do País (Coelho, 2010).
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FIGURA 1
Mapa de localização dos depósitos de areia industrial

Fonte dos dados: INEA, IBGE, DNPM, CEPERJ. Elaboração: DRM-RJ.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
TERMINOLOGIA
O termo areia industrial é genérico e designa areia de quartzo, areia quartzosa,
quartzito industrial ou areia de sílica, utilizadas para diferenciados fins industriais, tais
como: fabricação de vidro, moldes para fundição, indústria cerâmica, etc.
O termo areia industrial é definido como "material de granulometria variada,
composto essencialmente de sílica e que passou por um processo de beneficiamento"
(Ferreira e Daitx, 2003). As principais fontes para a produção desse bem mineral são
representadas por depósitos de areia quartzosa, arenito ou quartzito.
Estas areias são obtidas a partir de sedimentos arenosos, arenitos e quartzitos,
com granulometria típica entre 0,5 e 0,1mm, que resultam da alteração dessas rochas
pela ação de agentes intempéricos ou também podem ser produtos de cominuição.
Em função de suas propriedades físicas e químicas são bastante valorizadas no
mercado comparativamente às areias utilizadas diretamente na construção civil
(British Geological Survey, 2004 apud Coelho, 2010). Este estudo também considerou
como areia industrial, as areias utilizadas integralmente na fabricação de argamassas e
de concreto.
No Brasil, as jazidas mais importantes deste bem mineral estão localizadas
nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Segundo dados levantados, o estado de São
Paulo detém as maiores reservas medidas e lavras em operação, sendo os municípios
de Descalvado, Analândia, São Simão, São Pedro e Rio Claro, os locais onde
predominam as atuações das empresas produtoras, respondendo por mais de 90% da
produção do estado.
A maior demanda por areia industrial encontra-se na Região Sudeste do País,
mormente na Grande São Paulo, em razão do expressivo parque industrial, o seu
grande centro consumidor.
A Região Sul vem despontando como eventual produtora, sendo o estado de
Santa Catarina o maior produtor, cuja produção se concentra nos municípios de
Araguari, Jaguaruna e Imbituba, com cerca de 80% de toda areia industrial produzida
naquela região. No contexto, 75% desta produção destinam-se às indústrias de
fundição localizadas principalmente em Joinville.

PRINCIPAIS USOS
As areias industriais têm usos e aplicações na fabricação de vidros, no
preparo de moldes de fundição, na indústria cerâmica, na fabricação de refratários e
de cimento, na indústria química, fabricação de ácidos e de fertilizantes, no
fraturamento hidráulico para recuperação secundária de petróleo e gás, como carga e
extensores em tintas e plásticos, etc. A tabela 1 ilustra a distribuição do consumo de
areia industrial por setor.
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Suas denominações se dão em função de múltiplas aplicações na indústria,
determinadas pelas suas características e propriedades, tais como: teor de sílica,
pureza, composição química, teor de óxidos de ferro, álcalis, matéria orgânica, perda
ao fogo, umidade, distribuição granulométrica, forma dos grãos e teor de argila
(Azevedo e Ruiz, 1990, apud Ferreira e Daitx, 2003). As principais especificações
técnicas e químicas para os diferentes usos industriais da areia referem-se aos teores
de: SiO2, Fe2O3, Al2O3, MnO2, MgO, CaO, TiO2 e ZrO2. Quando se trata de usos
específicos, os teores de Cr2O3, Na2O e K2O devem também ser considerados
(Azevedo e Ruiz, 1990, apud Ferreira e Daitx, 2003).
TABELA: 1
Participação setorial da areia industrial
Setores/Consumo

Participação/Consumo (%)

Fundição

38,95

Argamassa para construção

33,65

Construção civil

9,46

Abrasivos

3,35

Artefatos de cimento

2,08

Cerâmica branca

1,85

Pisos e revestimentos

1,79

Filtros

1,27

Siderurgia

1,13

Defensivos agrícolas (inseticidas, fungicidas e herbicidas)

1,04

Ferro-ligas

0,08

Tratamento de água e esgoto

0,005

Bolas de moinho

0,02

Não informado

4,63

Fonte dos dados: DNPM, 2006.

DADOS BÁSICOS DA PRODUÇÃO
O parque produtor nacional é constituído por dezenas de empresas
concentradas principalmente no estado de São Paulo. O parque produtor paulista
congrega cerca de dez empresas de grande a médio porte e várias outras de pequeno
porte. Nos principais municípios produtores predomina a integração mina – unidade
de beneficiamento. A explotação de quartzito industrial no estado de São Paulo,
comparativamente à explotação de areia industrial propriamente dita, ainda é pouco
expressiva. Merece destaque a mina da Mineração Jundu, localizada no município de
Queluz – SP e a mina da Saint Gobain – Quartzolit, em implantação no município de
Guararema – SP. O quartzito industrial é produzido em maior quantidade em São
João Del Rei, Minas Gerais, onde a Mineração Jundu Ltda possui uma unidade
industrial (Coelho, 2010).
Na Região Sul do País existem cerca de dez empresas relativamente bem
estruturadas que produzem areias para vários fins industriais, com destaque para
fundição (Coelho, 2010).
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Nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, Pará e
Amazonas há poucos produtores de areia qualificados, porém, alguns deles vêm se
estruturando, nos últimos anos, para produzirem areia de melhor qualidade para
fabricação de argamassa (Coelho, 2010).

LAVRA, BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO DE AREIA INDUSTRIAL
De uma maneira geral, as areias de quartzo são lavradas por diferentes
métodos, dependendo do tipo de depósito ou jazida onde ocorrem. No caso dos
depósitos não consolidados e cobertos por uma pequena lâmina d’água, a lavra é
conduzida com o auxílio de dragas flutuantes. Por sucção a areia é bombeada através
de uma tubulação para uma pilha, em terra, ou diretamente para uma unidade de
processamento. Em alguns casos, a lavra é feita a céu aberto, em bancadas, com a
extração da areia por retro-escavadeiras, seguido do transporte, por caminhões
basculante, para a usina de beneficiamento (Ferreira e Daitx, 2003).
A rigor, admite-se como premissa que a etapa do beneficiamento é,
provavelmente, a mais importante no processo de produção de areia industrial. Em
linhas gerais, segundo Ferreira e Daitx (2003), o beneficiamento do material arenoso
visa à retirada de impurezas, bem como a classificação das areias em várias faixas
granulométricas.
Na verdade, vem a ser um processo de seleção granulométrica e mineralógica.
Baseia-se em parâmetros indicadores da ocorrência mineral, destacando-se: corpos
arenosos pré-enriquecidos por processos geológicos (depósitos eólicos, fluviais, com
zonas "lixiviadas"), distribuição granulométrica que permita a obtenção de diversas
frações, grãos com características intrínsecas adequadas (resistência, arredondamento,
etc.), baixo teor em impurezas ou das frações sem aproveitamento econômico
(rejeito), cor do material após lavagem, friabilidade do material, dimensionamento e
exposição em superfície, etc.
Impurezas tais como: zircão, ilmenita, magnetita, turmalina, cianita,
estaurolita, sillimanita, hidróxidos de ferro e/ou manganês e grãos de feldspato são
prejudiciais, particularmente na produção de vidro, por introduzirem contaminantes
na mistura (ferro, manganês, titânio).
Basicamente, o processamento da areia industrial consiste em: lavagem e
classificação; e atrição e peneiramento (Ferreira e Daitx, 2003). A lavagem e a
classificação por hidrociclones visam remoção da fração síltico-argilosa, prejudicial ao
processo de produção de vidros especiais ou moldes de fundição pelo fato de conter
alumínio, ferro e álcalis. Essa fração de finos chega a representar 20% da areia
processada e geralmente é descartada para as lagoas de decantação.
A lixiviação a quente, com ácido sulfúrico, é para limpar a cobertura ferrosa
das partículas individuais (British Geological Survey, 2004 apud Coelho, 2010). Tais
areias especiais destinam-se geralmente a usos específicos, tais como: injeção em
poços de petróleo para ajudar a expulsar este minério das fraturas; na indústria
cerâmica; na indústria química; e na fabricação de tintas, dentre outros. Areias
especiais podem ser também recobertas com resinas aglomerantes, obtendo-se
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produtos de alto valor agregado. Esta areia resinada, com produção em torno de
12.000t/ano, alcança no Brasil preços 10 a 15 vezes maiores que aqueles praticados
com as areias comuns de fundição.

DADOS ECONÔMICOS
Para discussão deste item, a abrangência territorial enfocada é o limite
geográfico do estado do Rio de Janeiro, cujo banco de dados consultado é o
Cadastro de Atividades Minerais do Departamento de Recursos Minerais do Estado
do Rio de Janeiro (CAM/DRM-RJ). Segundo ele, a produção declarada de areia
industrial no ERJ é de 317.659t, gerando cinquenta e cinco empregos diretos,
conforme o gráfico 1.
GRÁFICO 1
Parque produtor de areia industrial do estado do Rio de Janeiro. Período: 2010 a
2011
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA
A produção declarada pela empresa produtora de areia industrial na Região
do Médio Paraíba, junto ao DRM-RJ, é de 262.639t.
Nessa região encontra-se a mais importante empresa produtora de areia
industrial do ERJ, situada no município de Quatis, Região do Médio Paraíba, gerando
32 empregos diretos.
A partir dos dados cadastrais da empresa, contidos no banco de dados do
CAM/DRM-RJ, verifica-se que a produção de areia quartzosa vem a ser o forte da
sua lavra e o seu principal material de comercialização (gráfico 2).
Segundo informe publicitário, a empresa produz e comercializa areias
industriais para a indústria de vidro, construção civil, siderurgia, fundição e
ornamentação (Capuri Mineradora, 2011).
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A jazida de quartzo é constituída por quartzito friável e a lavra é feita a céu
aberto, através de bancada em encosta. A escavação do material ocorre por
intermédio de escavação sem uso de explosivos (Capuri Mineradora, 2011).
O processo fabril é realizado em vias úmidas, e possui um círculo de
britagem, moagem e classificação de materiais composto de britador cônico, moinho
de barras de aço, separador magnético, espirais e hidrocones (Capuri Mineradora,
2011).
GRÁFICO 2
Produção declarada de areia industrial (t) da Região do Médio Paraíba do estado
do Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011

100%

Quatis

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

REGIÃO METROPOLITANA
A produção de areia industrial declarada na Região Metropolitana é ilustrada
no gráfico 3, com a seguinte distribuição:
•

Município de Maricá - 48.000t.

A empresa atua como sendo de aproveitamento, com a sua atividade
industrial voltada, principalmente, para beneficiamento de areia.
Situa-se no município de Maricá, Região Metropolitana do ERJ, gerando dez
empregos diretos. Não há informações complementares.
•

Município de Seropédica - 12.400t.

A principal empresa apresentou produção declarada de 12.400t de areia,
utilizada no setor industrial e na construção civil, com geração de dez empregos
diretos.
A empresa tem suas atividades voltadas para a extração mineral de areia, a
qual sofre processo de beneficiamento, sendo que, segundo dados declarados, 100%
da produção de “areia classe fina” (5.380t) é destinada a indústria; 100% de “areia
classe média” (7.020t) é destinada à construção civil. No contexto, admite-se que
100% da areia classe fina é comercializada no município de Seropédica.
Já no caso da areia classe média, apenas 2% é comercializada em Seropédica e
os restantes 98% atendem a demanda da cidade do Rio de Janeiro, destinada à
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construção civil. Portanto, deduz-se que a areia com características industriais seria
destinada às indústrias locais, possivelmente, comercializada para confecção de
produtos acabados, tal qual argamassa. Como não se tem informações
disponibilizadas, fica um hiato quanto ao uso específico da areia e o destino da
produção.
GRÁFICO 3
Produção declarada de areia industrial (t) da Região Metropolitana do estado do
Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011
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Seropédica

33,90%
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Fonte de dados: CAM/DRM-RJ.

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
Mediante as abordagens contidas no decorrer do presente trabalho, concluise que:
•

A produção de areia industrial no ERJ é tímida e de pequeno porte,
estando limitada a uma jazida de quartzo ocorrente na Região do Médio
Paraíba. O restante da produção é resultante do processo de
beneficiamento de areia, de origem secundária, destinada, na sua quase
totalidade, à indústria de argamassa, ocorrente nas Regiões Metropolitana
e dos Lagos;

•

Há tendência para aumento da produção de areia industrial, mormente
para o segmento de argamassa, obtida através do processo de
beneficiamento de areia, portanto, sendo imprescindível o uso de
tecnologia adequada com o foco voltado para esse fim;

•

Com base no CAM/DRM-RJ, o montante da produção declarada de
areia industrial, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, é de 317.659t de
areia, com geração de cinquenta e cinco empregos diretos;

•

De fato, a produção de areia industrial no ERJ merece melhor apreciação
no sentido de levantamento de dados mais precisos e confiáveis,
cabendo estudos específicos e campanhas de campo para melhor
compreensão desse segmento mineral;

•

No município de Seropédica, maior produtor de areia para construção
civil no ERJ, pressupõe-se que há empresas que beneficiam areia, com
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produção não declarada, da mesma forma que o município de Cabo Frio,
devendo ser vistoriados;
•

Os impactos ambientes resultantes da atividade são fatores de
desequilíbrio no processo de licenciamento ambiental da atividade,
merecendo maior atenção dos empreendedores;

•

As informações disponíveis sobre a produção de areia industrial deixam
a desejar, fato que implica extrapolação da produção com base em
distintos indicadores;

•

Os cenários de produção futura são de difícil prognóstico, face à
imprecisão.
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b. FLUORITA
INTRODUÇÃO
A fluorita é caracterizada como um mineral hidrotermal relativamente
escasso, que pode encontrar-se também em jazimentos sedimentares de alta
salinidade e baixa temperatura, associada à calcita, barita e minerais de chumbo e
zinco. Possui composição química CaF2, correspondendo pura a 51% de Ca e 48%
de F. Sua densidade oscila entre 3,0 e 3,6, possui dureza 4 na escala de Mohs,
podendo assim ser riscada por um canivete, clivagem perfeita, hábito
predominantemente cúbico, traço incolor, brilho vítreo e cores variando entre
incolor, branco, verde, violeta, azul, amarelo e roxo (Sampaio et al, 2005). Constitui
também na principal fonte de flúor, elemento básico na fabricação de aço, alumínio e
combustíveis para centrais nucleares. A demanda de fluorita no Brasil está
historicamente ligada às produções de aço, alumínio e ácido fluorídrico, vitais para
diversos segmentos da indústria.
Pertence ao grupo dos minerais industriais que, juntamente com as rochas
industriais, constituem-se nos materiais naturais empregados na atividade humana.
Tais minerais não são utilizados para se obter metais ou energia, mas pelas suas
propriedades físicas, químicas ou ornamentais, presentes no mineral ou na rocha tal
qual são extraídas ou após uma transformação não metalúrgica.
Novos usos do flúor vêm se mostrando importantes na indústria de plásticos
e eletrônicos, principalmente nesta última década. Os fluorpolímeros, como por
exemplo, Teflon, possuem uma considerável estabilidade térmica, alta inércia
química, forte isolamento elétrico e baixo coeficiente de ficção. Consequentemente é
usado no isolamento de fios elétricos e cabos, bem como na indústria aeroespacial,
revestimentos e produtos eletrônicos. Como resultado, existe uma gama de produtos
e aplicações para os quais o mercado está continuamente se desenvolvendo. Outro
mercado com crescimento rápido é de trifluoreto de azoto (NF3), o qual é largamente
utilizado como gás de limpeza na fabricação de semicondutores de telas LCD (Liquid
Crystal Display).
A exploração de fluorita no estado do Rio de Janeiro (ERJ) está associada à
história do DRM-RJ, por meio do “Projeto Carta Geológica”, iniciado em 1972, que
teve como sua primeira carta mapeada a folha de Rio Bonito (1:50.000),
desencadeando, subsequentemente, o Projeto Fluorita, em parceria com a CPRM, no
qual foram feitos trabalhos de mapeamento geológico na escala 1:25.000 e
geoquímica orientativa e de reconhecimento regional efetuados na região de Itaboraí
e Rio Bonito. O principal resultado do projeto foi a descoberta de jazidas deste bem
mineral no distrito mineiro de Tanguá, onde foi explorada por meio de concessões
de lavra de duas empresas. Nos anos de 1980, o DRM-RJ e o CETEM também
realizaram estudos sobre o processo de recuperação da fluorita através do processo
de flotação.
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OCORRÊNCIA
No ERJ a fluorita está associada aos maciços alcalinos Cenozóicos. No
Projeto “Sinopse Geológica do Estado do Rio de Janeiro” (1995) foram mapeados
trinta e oito corpos alcalinos na escala de 1:400.000 em todo o estado, gerando o
mapa da figura 1.
A única jazida de fluorita no ERJ situa-se numa região tradicional pela
extração de argilas para cerâmica, pedras para brita e revestimento e areia para
construção civil. Entretanto, a fluorita, descoberta em 1970 por um morador local,
pode ser considerada como sendo responsável pela implantação, na área, de uma
verdadeira atividade extrativa mineral.
A mina de fluorita situa-se sob a forma de veios decimétricos encaixados em
lapilitos, brechas magmáticas e traquitos brechados no Maciço Alcalino de Tanguá.
Essa mineralização encontra-se numa zona cataclástica de direção aproximadamente
E-W com cerca de 20m de espessura.
A extração da fluorita é através de lavra subterrânea, operando em dois
poços, com profundidades de 115m e 92m respectivamente. Em cada um destes
poços trabalham normalmente nove pessoas em dois turnos de 6h cada. A empresa
promoveu estudos na jazida e conhece bem a forma de ocorrência da fluorita,
seguindo a direção dos veios, que se apresentam com variações de espessura e teores.
A figura 2 mostra a distribuição das minas, cabe observar que apenas a mina
2 está em atividade. Mostra ainda a proximidade das minas com a BR-101 principal
via de escoamento do minério para os centros consumidores.
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FIGURA 1
Mapa simplificado das Eras Geológicas do estado do Rio de Janeiro, no qual é possível visualizar a ocorrência dos maciços alcalinos cenozoicos

Fonte: DRM-RJ.
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FIGURA 2
Imagem aérea das ocorrências filoneanas de fluorita no maciço de Tanguá, RJ

Fonte: DRM-RJ.
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A fluorita é extraída por detonação e transportada em vagonetes através de
elevador que vai até o topo da torre, onde o material é colocado em dois silos e
posteriormente transportado com utilização de caminhões basculantes até o pátio de
estocagem da matéria prima bruta (figura 3).
FIGURA 3
Interior da Mina 1 com placa indicando a direção das galerias dos corpos
mineralizados

Fonte: DRM-RJ.

A fluorita é comercializada conforme a classificação e respectivas
especificações mencionadas no quadro 1.
QUADRO 1
Especificações da Fluorita
Classificação

Especificações

Usos e Aplicações

Grau Ácido

> 97 % de Ca F2
< 1,5 % Si O2

Grau Metalúrgico

60, 70 e 72,5 % de CaF2

Grau Cerâmico

85 – 96 % Ca F2

Fabricação de composto químico como o ácido
fluorídrico (HF)
Aciaria-1 a 7,5% / t aço;
Ferro-ligas (0,5 a 90 kg de F/ t de liga)
Metalurgia do alumínio – sob forma de criolita sintética e
fluoreto de alumínio- 58 a 62 kg de F/ t de alumínio.
Ind. vidro (inclusive fibra de vidro) – 50 a 500 kg F / 1 t
de areia;
Esmalte industrial

Fonte dos dados: DRM-RJ, 2006.

A produção fluminense é de grau metalúrgico, sendo uma das principais
produtoras do país. É produzido areia como subproduto para indústria cimenteira,
destinado à produção de clinquer para fabricação do cimento.
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ECONOMIA MINERAL
Em 2010 as reservas mundiais de fluorita foram estimadas em 230 milhões de
toneladas de CaF2. Estão presentes em diversos países e os mais representativos
apresentam as seguintes distribuições percentuais das reservas mundiais: África do
Sul (17,1%), México (13,3%), China (8,8%) e Mongólia (5,0%). As reservas brasileiras
contribuem com somente 0,4% (USGS, 2011).
As reservas brasileiras localizam-se nos estados de Santa Catarina (62%),
Paraná (25%) e Rio de Janeiro (12%). As principais reservas são do tipo filoniana (em
veios), e sua explotação se desenvolve em minas subterrâneas, cujos custos
contribuem para o elevado preço do produto no mercado interno em relação aos
principais produtores mundiais que exportam para o Brasil (México e África do Sul).
As características e volumes das reservas totais (lavráveis, medidas e indicadas)
atualmente conhecidas não permitem a inserção do Brasil como produtor de fluorita
num horizonte além do atual, ou seja, inferior a 1% do volume mundial.
Com base no AMB/DNPM (2010), a reserva mineral medida no ERJ é de
307.159 toneladas, sendo que a reserva mineral indicada passa para 338.153
toneladas. Se formos considerar a reserva mineral inferida esse número aumenta para
569.104 toneladas, sendo a reserva mineral lavrável de 536.229 toneladas.
Cabe observar que o ERJ já representou aproximadamente 50 % das reservas
oficiais de minério de fluorita no Brasil, com uma reserva mineral base (medida +
indicada) de 647.000 toneladas. Atualmente, o estado ocupa a 4ª posição no
panorama nacional de reserva de fluorita (Sumário Mineral/DNPM, 2008), isso se
deve à exploração desde a década 80, e à descoberta de novas reservas como em São
Paulo e no Amazonas.
O gráfico 1 mostra essa tendência para queda das reservas de 42,58% no
período de 1990 a 2008, com destaque para o crescimento verificado em 2007 devido
ao estudo de reavaliação de reservas no Distrito Mineiro de Tanguá, no ERJ.
GRÁFICO 1
Evolução das reservas base de fluorita (CaF2 contido). Período: 1990 a 2008

Fonte: DNPM, 2009.
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A modalidade de lavra de mina de Tanguá é a de mina subterrânea e o seu
porte é pequeno, pois, de acordo com o DNPM (2010), sua produção ROM (Run Of
Mine) está entre 10.000 e 100.000 toneladas por ano.
Desde a primeira década de 2000 ocorre um gradual crescimento da demanda
mundial de fluorita, acompanhando o crescimento da produção de ferro e alumínio,
onde a fluorita é utilizada. A produção mundial ultrapassou a marca histórica de
5,48Mt ocorrida em 1989, alcançando a produção de 5,84Mt em 2008. A produção
brasileira chegou a 132 mil toneladas em 2009, com 48.196 toneladas de minério
contido com teor médio de 36,51% de CaF2 (AMB/DNPM, 2010). Os maiores
produtores mundiais são: China (53,1%), México (14,8%), Mongólia (6,9%) e África
do Sul (5,4%). A posição do Brasil na produção mundial é pouco relevante,
correspondendo a 1,0% da produção.
Os dados de produção bruta do minério fluorita grau metalúrgico e criolita
em ROM no ERJ são de 22.476 toneladas, sendo 13.500 toneladas de reserva do
mineral contido com um teor médio de 60,06% (CaF2). Cabe salientar que o teor
médio de corte para esse minério, em média, é de 25% da concentração de CaF2. O
ERJ representou assim 17% da produção brasileira de fluorita no ano de 2009.
Como já visto nos minerais para construção civil, a distância entre o polo
produtor e o polo consumidor, assim como facilidade de fluxo de transporte, é o que
acaba representando a viabilidade econômica ou não de uma mina. A mina de
Tanguá está em uma excelente posição geográfica e com boas vias de comunicação às
principais siderúrgicas consumidoras do País, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Espirito Santo, e consagrando este distrito como um dos polos econômicos
do estado.
A produção beneficiada do minério foi de 12.710t, com 10.100t de minério
contido a uma concentração 79,46% de CaF2 no ERJ (AMB/DNPM, 2010). Segundo
os dados do CAM/DRM-RJ, a produção declarada para os anos bases de 2010-2011
foi de 13.796t, mostrando um aumento na produção da mina. A produção
beneficiada da fluorita de grau metalúrgico apresentou a seguinte distribuição: Rio de
Janeiro 50,4%, Paraná 44,9% e Santa Catarina 4,7%.
A evolução da produção de fluorita de grau metalúrgico no Brasil, no período
de 1995 a 2008, teve uma taxa anual de crescimento de 0,64%, totalizando um
crescimento de 8,0% nesse período. Os dados de 2010 e 2011 referem-se à produção
somente no ERJ extraídos das informações do CAM/DRM-RJ, mostrando que a
produção no estado, atualmente, representa mais de 50% da produção nacional de
fluorita de grau metalúrgico (gráfico 2).
O crescimento nacional verificado a partir de 2003 deveu-se à entrada em
operação da mina de Mato Preto, localizada em Cerro Azul – PR, e nos
investimentos em equipamentos realizados na mina de Tanguá, no Rio de Janeiro. A
produção de grau metalúrgico (74,3% do total) apresentou um crescimento de 19,7%
de 2009 para 2010. A produção bruta (ROM) apresentou a seguinte distribuição: RJ
(57,4%) e Cerro Azul - PR (42,6%) (Sumário Mineral/DNPM, 2011).
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GRÁFICO 2
Evolução da Produção de Fluorita (t) X ano. Período: 1990 a 2011

Fonte dos dados: DNPM, 2008 e CAM/DRM-RJ. Elaboração: DRM-RJ.

A usina de beneficiamento está localizada junto à mina, incluindo
classificação e concentração por densidade através de tambor de meio denso com
capacidade de produção de 24.000t/ano para a fluorita grau metalúrgico e areia de
fluorita britada. A capacidade de produção está reduzida quase que pela metade, pois
apenas uma mina está em atividade. Há ainda a dificuldade de lavra dos veios
mineralizados à medida em que atingem maiores profundidades.
Em termos econômicos, é preciso salientar que a taxa de câmbio influência
no preço da fluorita importada, a qual se torna bastante competitiva. Se
considerarmos a reserva medida em relação à taxa de produção anual, temos uma
vida útil da mina de pelo menos 13 anos. Durante todo período de produção, o nível
de ociosidade nas usinas esteve em torno de 40%.
A quantidade e valor da produção mineral beneficiado e comercializado no
ERJ foram de 12.710 toneladas e R$ 6.438.833,00, com o valor unitário médio de
506,50 R$/t, segundo o AMB/DNPM de 2010. Com base nos dados do
CAM/DRM-RJ, a quantidade comercializada no ano 2011 foi de 15.046t, gerando
um valor de R$ 9.042.646, com o valor unitário de 601 R$/t, nos mostrando um
aumento no valor comercial da fluorita no mercado, confirmando a tendência do
gráfico 3, referente aos dados do CAM/DRM-RJ de 2010 a 2011, mostrando a
tendência ao aumento do valor da fluorita.
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GRÁFICO 3
Histórico e tendência do aumento do valor (R$/t) da fluorita no estado do Rio de Janeiro

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

No gráfico 4 é possível observar a tendência do aumento dos preços da
fluorita grau metalúrgico entre 1995 a 2008 em valores correntes no Brasil, sendo
superiores ao preço em US$ ao produto importado, confirmando a tendência do
gráfico 3, o que não é condizente com os dados de importação da fluorita, que
tiveram uma queda de 40% nas importações do grau metalúrgico entre 2008 e 2010.
Sendo os principais países de origem, em peso: México (76%), África do Sul (18%),
Argentina (4%) e Alemanha (2%).
GRÁFICO 4
Evolução dos preços da fluorita grau metalúrgico. Período: 1995 a 2008

Fonte: DNPM, 2008.
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Foram investidos R$ 497.024,00 na mina de Tanguá e R$ 252.847,00 na
usina, totalizando um investimento no setor mineral da fluorita de R$ 749.871,00 no
ERJ. A previsão de investimentos de 2010 ao final de 2012 na mina é de R$
1.040.000,00 e R$ 720.000,00 na usina. Os principais investimentos estão associados
à compra de máquinas e equipamentos, bem como treinamento e aperfeiçoamento
do seu quadro de funcionários. A área de pesquisa possui o menor investimento, sem
uma equipe geólogos de exploração mineral, que poderia aumentar a reserva da mina
e, consequentemente, sua vida útil.

MERCADO CONSUMIDOR – PRODUTOS BENEFICIADOS
O principal mercado consumidor para o produto beneficiado da mina de
Tanguá é a indústria siderúrgica, representando 98,5%, seguido de 1,5% em ferroligas (AMB/DNPM, 2010). A mina produz somente o grau metalúrgico, que é a
maior parte do que é produzido da fluorita. Cerca de 90% da produção se destina a
empresa BELGO (MG) e os 10% restantes são representados pela produção de areia
destina à indústria cimenteira para a fabricação de clínquer. A empresa fornece
também para a Cosigua – Grupo Gerdau – Santa Cruz (RJ), voltado para fabricação
de aço para construção civil, prego, arame, dentre outros assemelhados e o restante
se subdivide para os estados de Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
É importante ressaltar que a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN),
localizada em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, devido à mudança no seu
processo de produção, não consome mais a fluorita, e a Cosipa e Usiminas, ambas
localizadas no estado de São Paulo, estariam substituindo o uso da fluorita pela
sodalita como fundente.
A mão de obra utilizada na mineração de fluorita no ERJ compreende um
total de 75 empregos, sendo 71 diretos e 4 indiretos, de acordo com o AMB/DNPM
de 2010. Os dados do CAM/DRM-RJ do ano base 2010-2011 são mais detalhados,
contabilizando um total de 95 pessoas, sendo 18 trabalhando na fábrica, 15 na área
administrativa e 62 pessoas na extração, mostrando um aumento de 15% no número
de empregados de 2009 para 2011.

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
Deve-se destacar que as demandas por consumo de fluorita deverão
continuar balizadas pelas necessidades de suprimento das indústrias de base,
nomeadamente química, metalúrgica e siderúrgica. Essas, por sua vez, seguem
demandas específicas e muito variadas, condicionadas por fatores dos mercados
externo (cenário mundial, oscilações cambiais, lei de oferta e procura) e interno
(consumo interno, aumento populacional, etc.), variáveis não consideradas na
elaboração das projeções apresentadas para o período compreendido entre 2010 a
2030.
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Os patamares de consumo de fluorita projetados para o período 2010 e 2030,
caso se concretizem, forçarão naturalmente a prospecção de novas ocorrências em
médio prazo, visando com isso assegurar a independência do mercado mundial.
A fluorita foi incluída na lista das quatorze matérias-primas classificadas
como "críticas" por um grupo de peritos da União Europeia (UE). A UE enfrenta
uma escassez potencial destes materiais com elevado risco de fornecimento (Sumário
Mineral/ DNPM, 2011).
A empresa do grupo Sartor já extraiu fluorita no período de 1978 a 1991,
atingindo a quantidade de 400.000t – ROM (extração bruta) do tipo grau metalúrgico
e, segundo técnicos da empresa, ainda existiria uma reserva (inferida) do bem mineral
em torno de 40.000t. A sua extração continua paralisada em função das variações das
espessuras e teores apresentados, tornando antieconômica sua explotação.
A empresa, com os equipamentos existentes, opera em função de uma linha
de produção com uma capacidade pré-estabelecida de aproximadamente 60%.
As características geológicas da região favorecem a exploração e o
aproveitamento do material mineral de uso na construção, como já foi mencionado,
além dos produtos cerâmicos, saibro, etc.
Segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS), a capacidade instalada de siderúrgicas no
ERJ é de 14,17mta, representados pelas cinco siderurgias já implantadas no estado.
Os projetos siderúrgicos em negociação no estado apresentam um total previsto de
produção de 15,1mta, gerando um total de produção de aço no estado de 29,27mta.
Essa grande demanda reflete de forma direta na produção de fluorita como principal
fundente na produção de aço. Necessitando, assim, da expansão das jazidas de
fluorita para o atendimento das siderúrgicas só no ERJ.
O enxofre é considerado um elemento indesejável no aço por ser prejudicial à
ductilidade, tenacidade, conformabilidade, soldabilidade e resistência à corrosão,
sendo sua presença benéfica somente à usinabilidade. Muitos materiais têm sido
usados no processo de dessulfuração, com destaque para a cal (óxido de cálcio) e o
carbureto (carbureto de cálcio). Um dos componentes utilizados nos dessulfurantes é
o fluoreto de cálcio (fluorita), cujo papel é de fluidizante da escória formada na
dessulfuração.
A fluorita é utilizada ainda com algum receio, tendo em vista a agressão que
pode causar no revestimento refratário. Uma alternativa à utilização de fluorita, em
alguns casos, é a sodalita nefelínica, um silicato de álcalis que possui óxido de
alumínio em sua constituição.
A sodalita pode ser utilizada em duas etapas do processo de fabricação de
aço, o refino primário, convertedor, e no secundário, metalurgia de panela. No
convertedor, algumas empresas já fizeram a substituição na proporção de um para
um, e não houve nenhuma alteração dos resultados nas reações de refino. Na
metalurgia de panela, também substituída na mesma proporção, não houve alteração
dos resultados de dessulfuração (Silva e Castro, 2012).
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RECOMENDAÇÕES
Com base nas informações levantadas e nas análises efetuadas neste relatório,
que apontam a fluorita como importante matéria-prima para a indústria de base
(química, metalúrgica e siderúrgica), sendo insubstituível em diversos processos
industriais, serão feitas, a seguir, algumas recomendações importantes à tomada de
decisão tanto de entes públicos quanto do setor produtivo, no sentido da ampliação
da produção e do aprimoramento das técnicas aplicadas à mineração de fluorita no
País, tornando-a mais competitiva.
a) Levando em consideração a geodiversidade e o potencial geológico do
território brasileiro, uma ação fundamental é o incentivo às campanhas prospectivas,
visando:


Identificação de novos depósitos com condicionantes geológicos que
permitam lavra a custos inferiores aos atuais (minas subterrâneas);



Aumento das reservas lavráveis, com vistas à minimização do impacto
do aumento de consumo e a dependência de produto importado,
esperada para os próximos 20 anos;



Em função de alguns controles geológicos, suporte para levantamentos
aerogeofísicos e geoquímicos que podem subsidiar a descoberta de
novos depósitos.

b) Apoio à reavaliação técnico-econômica de minas paralisadas, buscando-se
a identificação de novas rotas tecnológicas de lavra e beneficiamento que possibilitem
o aumento de produtividade e diminuição de custos operacionais, e que permitam,
em médio prazo, a reativação dos empreendimentos.
c) Campanha de sondagem e mapeamento dos outros corpos alcalinos
distribuídos no estado do Rio de Janeiro.
Tendo em vista a possível substituição, no caso das metalúrgicas, da fluorita
por sodalita nefelínica, as recomendações aplicam-se para procura desse mineral, já
que ambos minerais estão associados a complexos alcalinos no ERJ.
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1.4 Água Mineral
INTRODUÇÃO
A água mineral é um bem mineral especial, com algumas características
diferenciadas dos demais conhecidos, a exemplo do fato de ser o único recurso
mineral renovável, haja visto o fato inconteste de ser parte integrante do ciclo
hidrológico. A água em si já é uma substância do reino mineral da natureza, mas é em
seu modo de ocorrência no subsolo que ela adquire o atributo de água mineral,
preenchendo entre outras condições, os requisitos comuns aos outros bens minerais.
O Código de Águas Minerais (1945) define as águas minerais como
"águas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente
captadas que possuam composição química ou propriedades físicas
ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características
que lhes confiram uma ação medicamentosa".
Além disso, a água mineral é o único bem mineral utilizado para consumo
humano como alimento, atendendo a necessidade vital de dessedentação. A vida
nasceu da água e dela precisa para se manter e se reproduzir. Portanto, a água é
essencial para o organismo humano, assim como para todas as formas de vida do
nosso planeta. O corpo humano é constituído 60% de água, que é fundamental para
o seu metabolismo, que precisa de dois litros diários, segundo as recomendações
médicas.

O QUE É ÁGUA MINERAL, DE ONDE VEM, COMO OCORRE?
Durante o ciclo hidrológico (figura 1) uma parte das águas que caem das
chuvas escoa superficialmente, formando os rios e lagos, e outra parte se infiltra no
subsolo, formando os aquíferos. Estas partes se intercomunicam e fluem até os
mares de onde se evaporam para recomeçar o ciclo. A água subterrânea, parte
infiltrada no subsolo armazenada nos aquíferos, flui lentamente até sua descarga em
fontes, rios, lagos e mares. Neste percurso, podem alcançar profundidades em torno
de 4.000 metros, em tempos de residência que podem chegar a milhares de anos.
Quanto mais longo esse trajeto e tempo de residência, maior a interação água-rocha e
mineralização da água, ligada ainda a outros fatores como clima, natureza geológica e
solubilidade dos materiais percolados, etc.
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FIGURA 1
O ciclo hidrológico

Fonte: Teixeira et al, 2000.

USOS DA ÁGUA MINERAL
Os principais usos da água mineral são pela ordem de importância:


Bebida e/ou complemento alimentar, como bebida para matar a sede,
uma das necessidades básicas da vida. A água mineral se distingue da
água comum por ser uma água especial, com um teor de sais minerais
determinado que serve como complemento alimentar;



Uso medicinal – de acordo com os constituintes minerais, a água mineral
é usada no tratamento da saúde com diferentes indicações terapêuticas
por uma especialidade médica denominada Crenologia;



Ingrediente no preparo de refrigerantes e bebidas.

O USO MEDICINAL
O primeiro uso da água mineral foi o medicinal, constituindo um dos meios
mais antigos de que os homens dispuseram para tratamento da saúde. Na antiguidade
as fontes e suas virtudes eram relacionadas a manifestações sobrenaturais e com
fenômenos religiosos. Deuses, ninfas e outros simbolismos foram os primeiros
protetores das fontes, enquanto sacerdotes e curandeiros, os primeiros
hidroterapeutas.
Da idade da pedra à moderna indústria de águas envasadas, as águas minerais
se consagraram ao longo da História pelo uso generalizado de suas propriedades
favoráveis à saúde, em diferentes civilizações e culturas. Na Grécia, Aristóteles e
Hipócrates estabeleceram os princípios da crenoterapia. Entre os romanos, os
balneários eram usados como estação de cura para os soldados que voltavam das
batalhas. Foram utilizadas ainda na segunda parte da idade média, durante o
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renascimento termalista, quando surgiram estâncias na Eslováquia, na Boêmia, na
Alemanha, na França, na Itália e em outros pontos na Europa, muitas das quais
permanecem em funcionamento até hoje (Fabrino, 1949 apud Caetano, 2005).
No Brasil, o uso medicinal prevaleceu durante muito tempo. Já se conheciam
fontes hidrominerais e termais desde o período colonial, quando o Imperador D.
Pedro deu o status de Estação Hidromineral de Caldas da Imperatriz às fontes de
Santo Amaro de Cubatão (SC), conhecidas desde 1813.
Até a promulgação do Código de Minas de 1934, os estados eram
responsáveis por toda a parte de legalização das águas minerais. Datam desse período
a criação das estancias hidrominerais de Cambuquira (1834), São Lourenço (1835),
Lambari (1850), Poços de Caldas (1860) e Caxambu (1875) pela província de Minas
Gerais; Mãe d´Água do Cipó (1842), pela província da Bahia; e Águas de Lindóia
(1915), pelo estado de São Paulo. Em 1928 e 1930, respectivamente, se daria início à
exploração industrial da fonte das Águas de Sabá (1928) pelo estado de Pernambuco,
e da Água Iodetada de Pádua pelo estado do Rio de Janeiro (Gonsalves, 1936 apud
Caetano, 2005).

O USO MEDICINAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O estado do Rio de Janeiro tem uma forte tradição no uso medicinal de suas
águas minerais, que possuem uma história popular em torno da sua origem. No livro
“Águas Minerais do Estado do Rio de Janeiro”(DRM-RJ, 2006) o médico
crenologista Benedictus Mario Mourão define as propriedades medicinais das águas
minerais fluminenses.
A tabela 1 apresenta as indicações terapêuticas das águas minerais
encontradas no estado. Embora algumas estejam com sua produção paralisada, ou
mesmo tenham sido extintas, pode-se observar a forte vocação do estado em relação
a fontes hidrotermais.
A primeira fonte hidromineral do estado foi a “Salutáris”, descoberta em
1887, no município de Paraíba do Sul. Classificada como alcalina-bicarbonatada
sódica, essa água, tida como salutar, começou a ser engarrafada em 1898, estando
atualmente paralisada.
Seguiu-se a Água Mineral Santa Cruz descoberta entre 1888 e 1889 na Serra
dos Pretos Forros pelo ex-escravo Domingos Camões e por ele envasada,
artesanalmente, passando a ser conhecida como “Água Santa”, nome do bairro
carioca onde se localiza. A empresa se encontra em atividade desde 1914.
As águas minerais carbogasosas de Itaperuna foram descobertas em 1915,
quando um grupo de tropeiros ouviu um ruído vindo do solo, que escavado,
ocasionou um jorro de água cristalina, cujo paladar agradou a todos e em 15 dias
curou um eczema de um estafeta (Souza, 1997 apud Monsores, 2003). As águas
minerais Raposo e Soledade estão em atividade desde 1935 e 1948, respectivamente,
e até hoje suas características terapêuticas atraem visitantes que frequentam os hotéis
da Estância Hidromineral de Raposo.
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A Água Iodetada de Pádua é conhecida desde 1930 e sua fonte iodetada é a
única com esta composição no país. Atualmente paralisada, seu antigo equipamento
de envase permanece em ótimo estado de conservação, e suas instalações são
atualmente objeto de um projeto de um Museu de Água Mineral, apoiado pelo
DRM-RJ.
O estado do Rio de Janeiro é detentor de potencialidades para instalação de
Estâncias Hidrominerais, tendo nos municípios de Santo Antônio de Pádua e
Itaperuna estabelecimentos que os credenciam com tal status.
Estes dois municípios, somados ao município de Laje do Muriaé e Cambuci,
representam 13% das águas minerais historicamente conhecidas ou em produção no
estado (tabela 1), demonstrando a vocação da região Noroeste do estado para a
explotação de águas consideravelmente mineralizadas em comparação com as águas
mais leves, sobretudo as intituladas “potáveis de mesa”, encontradas comumente nas
demais regiões do estado e que são definidas no Código de Águas Minerais como
“águas captadas em fontes naturais ou poços, que preencham apenas as condições de
potabilidade da região”.
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TABELA 1
Águas Minerais do estado do Rio de Janeiro e suas indicações terapêuticas
Águas Minerais

Indicações Tarapêuticas para as Disfunções

Marcas

Classificação

Angra dos Reis

Angra

Fluoretada

X

Barra do Piraí

Alpina

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

X

Ibitira

2

Renais

Dentes e
Ossos

Nervosas

Intestinais

Metabólicas

Dermatológicas

Hepáticas

Gástricas

Município

Potável de mesa

Barra Mansa

Cachoeiras de
Macacu

Santa Rita de Cássia

Fluoretada

Cascataí

Fracamente Radioativa na Fonte

X

Maratuã

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

Ouro Branco

Alcalino Terrosa, Fluoretada e Litinada

Recanto das Águas/Millenium

Fluoretada e Radioativa na Fonte

X

Persona (antiga Romana)

Fluoretada

X

X
X
X

X

X

X

X

Vale das Nascentes

Fluoretada, Fracamente Radioativa na Fonte e
Hipotermal
Fluoretada e Radioativa na Fonte

Cambuci

Céu Azul

Fluoretada e Hipotermal na Fonte

X

Campos dos
Goytacazes

Sagrada

Fluoretada Hipotermal na Fonte

X

Pedra Lisa

Fluoretada

X

Schincariol

Cantagalo

Calita

2
2

Alcalina Terrosa Cálcica Fluoretada

X
X

Cardoso Moreira

Belieny

Alcalino Bicarbonatada

Carmo

Fênix/Donna Natureza

Fluoretada e Radioativa na Fonte

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

1 – Água mineral com produção paralisada; 2 – Água mineral historicamente conhecida, extinta.
Fonte: Modificado de DRM-RJ, 2006.
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Águas Minerais

Indicações Terapêuticas para as Disfunções

Bell’água

Alcalino Bicarbonatada

X

X

X

Comendador Levy
Gasparian

SUAB

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

X

Duque de Caxias

Ouro da Serra

Fluoretada

X

Engenheiro Paulo de
Frontin

Mata Atlântica

Fluoretada

X

Dedo de Deus

Fluoretada e Radioativa na Fonte

X

Serra dos Órgãos

Hipotermal na Fonte

Pedra Bonita

Fracamente Radioativa na Fonte

Supermineral

Fluoretada

X

Costa Verde

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

X

Ahavy

Carbogasosa

L’Aqua

Fluoretada

Raposo/Raposo Levíssima

Carbogasosa e Fluoretada

X

X

Soledade

Carbogasosa

X

X

Hidrovita Premium

Fluoretada

X

São Matheus/Bicuda Grande

Fluoretada e Radioativa na Fonte

X

Serra do Segredo

Fluoretada Brometada e Fracamente Radioativa
na Fonte

Renais

Casimiro de Abreu

X

Dentes e
Ossos

Dermatológicas

Nervosas

Classificação

Hepáticas

Intestinais

Marcas

Gástricas

Metabólicas

Município

X
X

X

Guapimirim
X

Itaboraí
Itaguaí

X

X
X

Itaperuna

Laje do Muriaé
Macaé

X

X

X

X

1 – Água mineral com produção paralisada; 2 – Água mineral historicamente conhecida, extinta.
Fonte: Modificado de DRM-RJ, 2006.
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Águas Minerais

Marcas

Classificação

Dentes e
Ossos

Renais

Nervosas

Intestinais

Metabólicas

Dermatológicas

Hepáticas

Gástricas

Município

Indicações Terapêuticas para as Disfunções

Acqua Futura (antiga Natura)

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

X

X

Da Montanha

Fluoretada e Radioativa na Fonte

X

X

Hidratta

Fluoretada e Radioativa na Fonte

X

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

X

Magé
Indaiá

1

Maricá

Serra do Padre

Fluoretada

X

Miguel Pereira

Pindó

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

X

Ingá

2

Potável de mesa

Niterói

Nova Friburgo /
Lumiar

X

Satiare

1

Fluoretada

X

EcoVita

Fluoretada

X

Magnífica

Fluoretada

X

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

X

Nova Friburgo/Lumiar
2

Nova Iguaçu

Corcovado

Paraíba do Sul

Salutaris

Paty do Alferes

Clima 3

Fluoretada

Petrópolis

Petrópolis/Levíssima

Radioativa na Fonte

Piraí

Claris

2

1

Fracamente Radioativa na Fonte
Alcalino Terrosa e Ferruginosa

Litinada e Fluoretada

X
X

X

X

X
X
X
X

X

1 – Água mineral com produção paralisada; 2 – Água mineral historicamente conhecida, extinta.
Fonte: Modificado de DRM-RJ, 2006.
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Águas Minerais

Dentes e
Ossos

Renais

Nervosas

Intestinais

Metabólicas

Dermatológicas

Hepáticas

Gástricas

Município

Indicações Terapêuticas para as Disfunções

X

X

Marcas

Classificação

Pedra Branca

Fluoretada e Radioativa na Fonte

Rio Bonito

Radioativa na Fonte

X

Passa Três

Radioativa na Fonte

X

Aqua Fresh

Fluoretada

Rio Bonito
Rio Claro

1

Cristalina
Federal
Rio de Janeiro

Alcalino Terrosa Fluoretada

2

Fontana

2

2

Las Vegas

São Gonçalo

X

Fluoretada e Hipotermal

X

Fluoretada e Hipotermal na Fonte

2

São Gonçalo

Alcalino Terrosa e Carbonatada

X

Sapucaia

Águas do Porto

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

Saquarema

Zally

Fluoretada, Litinada e Vanádica

2

2

Iodetada de Pádua
Pagé
Solu

X

X
X

Santo Antônio de
Pádua

X

Radioativa na Fonte

Carbogasosa

Farol

X

Nitratada

Santa Cruz
São Fidélis

X

Oligomineral

Nazareth
Rica

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hipotermal na Fonte
1

2

2

Iodetada, Litinada, Brometada, Alcalina,
Bicarbonatada e Fluoretada

X

X

Litinada
Carbogasosa

X

X

X

X
X

X

1 – Água mineral com produção paralisada; 2 – Água mineral historicamente conhecida, extinta.
Fonte: Modificado de DRM-RJ, 2006.
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Águas Minerais

Indicações Terapêuticas para as Disfunções
Dentes e
Ossos

Renais

Nervosas

Intestinais

Metabólicas

Dermatológicas

Hepáticas

Gástricas

X

X

Marcas

Classificação

Danbí

Fluoretada, Fracamente Radioativa e Hipotermal
na Fonte

Imbaíba

Fracamente Radioativa na Fonte

Silva Jardim

Vale do Sol

Fluoretada

X

Sumidouro

Preciosa

Fluoretada e Radioativa na Fonte

X

Da Vida e Terê

Fluoretada

X

Serra Fluminense

Litinada, Fluoretada e Fracamente Radioativa
na Fonte

Município

Seropédica

X

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

X

X

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

X

X

Fluoretada

X

Leve Sul

Fluoretada e Fracamente Radioativa na Fonte

X

Milneral/Soft

Fluoretada e Litinada

Teresópolis

2

Teresópolis
Trajano de Morais

1

X

X

X

Teresópolis

Trajano de Morais

X

X

Três Rios
X

X

1 – Água mineral com produção paralisada; 2 – Água mineral historicamente conhecida, extinta.
Fonte: Modificado de DRM-RJ, 2006.
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O USO COMO BEBIDA OU COMPLEMENTO ALIMENTAR
As explicações para o crescimento do consumo de água mineral como bebida
ou complemento alimentar são várias: desde a opção pelo paladar da água de
nascente ao da água clorada da rede pública, ao senso comum da busca pela proteção
da contaminação crescente dos mananciais, encontrando na água mineral uma
alternativa, além de tudo, favorável à saúde. Isto se reforça diante do crescimento das
populações urbanas quase sempre em descompasso com o das redes públicas de
abastecimento de água. Observa-se uma retomada do uso da água mineral junto à
busca de um modelo de vida alternativo ao artificialismo, presente na alimentação
industrializada dos dias atuais, com o incentivo à agricultura conservacionista e ao
consumo de alimentos orgânicos, ao lado do surgimento de novas especializações da
medicina, como a ortomolecular (Bomtempo, 2002)
Nessa direção é também explorado o potencial da biodiversidade,
geodiversidade e hidrodiversidade (Lazzerini, 2005). A hidrodiversidade busca
valorizar as imensas variedades de águas, de acordo com suas gêneses e características
físico-químicas. Da água surgiu a vida; portanto, a hidrodiversidade está fortemente
relacionada aos diferentes tipos de águas existentes em cada região, característica que
vem sendo denominada “Indicação Geográfica” (IG).

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS MINERAIS SEGUNDO O CÓDIGO DE ÁGUAS MINERAIS
A classificação adotada pelo Código de Águas Minerais (1945) em seu artigo
35 leva em consideração dois critérios: o das características permanentes da água
(composição química, propriedades físicas e físico-químicas) e o das que lhes são
inerentes apenas na fonte (gases, radioatividade e temperatura).
Também são definidas, no artigo 3º do Código, as águas potáveis de mesa
como:
"as águas de composição normal proveniente de fontes naturais ou de
fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as
condições de potabilidade para a região".

LEIS E NORMAS COMPLEMENTARES
Por sua própria definição, as águas minerais não podem receber qualquer
tratamento químico ou outro que altere a sua composição. São admitidos apenas a
filtração e gaseificação. Por este motivo, elas são muito frágeis ambientalmente e
vulneráveis á contaminação. Por exposto, o Código já incluía estas preocupações em
alguns artigos e também previa a necessidade de regulamentação, bem como, pelo
fato de constituir um produto alimentar, posto que entram no processo industrial das
águas envasadas. Ele preconiza no seu Artigo 24 que “as autoridades sanitárias e
administrativas federais, estaduais e municipais, deverão auxiliar e assistir o
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Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão regulador das Águas
Minerais, em tudo que for necessário ao fiel cumprimento desta lei”.
O quadro 1 relaciona as portarias DNPM e resoluções correlatas que
regulamentam os artigos do Código de Águas Minerais:
QUADRO 1
Leis e normas técnicas de regulamentação do setor de água mineral
Norma

Temática

Portaria 231/1998

Portaria 374/2009

Resolução da Diretoria
Colegiada RDC 274/200510
Resolução da Diretoria
Colegiada RDC 275/200511
Resolução da Diretoria
Colegiada RDC 17312/2006

Estabelece a obrigatoriedade da delimitação das áreas de proteção das fontes ou
poços tubulares com o objetivo de estabelecer os limites dentro dos quais deverão
haver restrições de ocupação e de determinados usos que possam vir a
comprometer o seu aproveitamento.
Aprova a Norma Técnica nº 001/2009, que dispõe sobre as “Especificações
Técnicas para o Aproveitamento de água mineral, termal, gasosa, potável de
mesa, destinadas ao envase, ou como ingrediente para o preparo de bebidas em
geral ou ainda destinada para fins balneários”, em todo o território nacional.
Instituiu o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, para Água
Mineral Natural e Água Natural. Convém observar que o termo água natural tem
para a ANVISA o mesmo significado que água potável de mesa tem para o
Código de Águas Minerais.
Regulamento Técnico de Características Microbiológicas para Água Mineral
Natural e Água Natural.
Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Industrialização e
Comercialização de Água Mineral Natural e de Água Natural e a Lista de
Verificação das Boas Práticas para Industrialização e Comercialização de Água
Mineral Natural e de Água Natural.

HIDROGEOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
As características geológicas do estado do Rio de Janeiro condicionam a
ocorrência regional de dois sistemas aquíferos: o de rochas fraturadas e o sedimentar.
O primeiro sistema aquífero ocupa cerca de 80% do território fluminense,
estendendo-se do sul ao norte do estado. Já o sistema sedimentar está presente nas
áreas sedimentares, distribuindo-se em três bacias principais: Macacu, Resende e
Campos.
Capucci (1988), em seu mapa “Províncias Hidrogeológicas do estado do Rio
de Janeiro” na escala de 1:400.000, atribui padrões de potencialidade de acordo com
as vazões específicas, sendo seis padrões para as rochas inconsolidadas e dois para as
rochas duras.
O sistema aquífero de rochas fraturadas foi melhor estudado no Mapa de
Favorabilidade Hidrogeológica do Estado do Rio de Janeiro (Barreto et al, 2001), que
estabeleceu quatro classes de favorabilidade, assim distribuídas: alta (46,25%); média
(38,22%), baixa (14,7%) e desfavorável (0,83%).
Portanto, apesar da maior parte do território do estado do Rio de Janeiro ser
constituída por rochas cristalinas, a intensa atividade tectônica por que passou é
responsável pela ocorrência de diversas falhas geológicas, algumas de expressão
regional, como a do Paraíba do Sul, que possibilitaram acumulação excepcional de
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água. É importante destacar que a água que ocorre nas rochas cristalinas do estado
do Rio de Janeiro possui, em sua grande maioria, um valor bastante baixo de sólidos
totais dissolvidos, o que lhes confere um paladar agradável, sensação de leveza, ou
seja, água típica para consumo humano.

POTENCIALIDADES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Com uma precipitação pluviométrica anual média de 2.000mm, o estado do
Rio de Janeiro reúne uma série de condições para a ocorrência de águas minerais.
Conforme já descrito anteriormente, algumas das principais e básicas condições são:
a própria geologia (figura 2) e geomorfologia do seu território, aliadas a sua posição
geográfica litorânea que deram lugar a um cenário excepcional para geração de águas
minerais.
Isto ainda é reforçado pela existência de imensas Áreas de Proteção
Ambiental com densa cobertura vegetal, ainda com muitos elementos nativos de
vegetação e drenagens, como o Parque Estadual dos Três Picos, o Parque do
Desengano e outros, que propiciam excelentes condições de recarga para as águas
subterrâneas.
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FIGURA 2
Mapa geológico simplificado do estado do Rio de Janeiro com a localização das fontes de água mineral

Fonte: DRM-RJ.
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ECONOMIA MINERAL
Estudos apresentados no First Global Bottled Waters Congress na França,
em 2004, revelam que o mercado de águas envasadas vem se destacando nos últimos
anos como o de maior crescimento no setor de bebidas, colocando o produto como
principal commodity desse novo século.
No Brasil a água mineral já é um produto de grande aceitação popular,
principalmente pela introdução do uso do garrafão de 20 litros nos hábitos de
consumo em todas as camadas sociais. Os dados divulgados pela Associação
Brasileira da Indústria de Águas Minerais (ABINAM) em 2011, já projetam uma
produção envasada anual que superaram os oito bilhões de litros em 2010, com o
consumo per capita na casa dos 42 litros/anuais.
No 20º Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais, realizado no
Rio de Janeiro em Setembro de 2011, um dos muitos painéis apresentados enfatizava
que no país a população de baixa renda já é a que mais gasta com água mineral e que
50% dos domicílios brasileiros não possuem água encanada.
A Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE em 2003 revela que a água
mineral foi o produto de maior crescimento entre as famílias brasileiras, estando
entre os seis de maior consumo per capita na relação de produtos pesquisados, logo
atrás dos seguintes itens: leite, arroz, refrigerante e açúcar. Outra pesquisa na revista
“Mercado de Águas” de julho de 2003, revelou que o perfil das classes econômicas
que consomem água envasada no Brasil era o seguinte: classes A e B com 41%; a
classe C com 33% e as classes D e E com 25%.
No ranking de estados produtores ou envasadores, São Paulo se destaca como
o principal polo envasador nacional, com variações na participação entre 42% e 39%
nos últimos anos. Se fizermos comparações numa série histórica, vamos verificar que
Pernambuco se mantém sempre em posição intermediária no ranking de produção,
mas vem aparecendo com destaque a partir de 2010. Existem alguns setores que
questionam esta 2ª posição no ranking (tabela 2), mas alguns indicadores consistentes
nos levam a corroborar com esta estatística.
TABELA 2
Distribuição dos principais estados produtores de água mineral natural envasada –
dados 2010
Ranking nacional de estados produtores ou envasadores

:

São Paulo

39,0%

Pernambuco

10,0%

Minas Gerais

8,8%

Rio de Janeiro

6,0%

Paraná

4,7%

Rio Grande do Sul

4,0%

Fonte
dos
dados:
ANA,
disponível
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_mineral/producao_de_agua_mineral_nas_regioes_brasileiras.html.

em
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Mais um indicador pode ser encontrado na publicação do DNPM, Sumário
Mineral de 2010 e 2011, no perfil da água mineral, onde sua autora apresenta o
estado de Pernambuco com participação no mercado produtor, respectivamente de
16,8% em 2009 e 14,0% em 2010.
Portanto, se computarmos todos esses indicadores, e somarmos ao mais
recente veiculado pela mídia, que mostra ascensão da classe C à classe média baixa no
Brasil, além da qualidade duvidosa da água disponibilizada pelo poder público de
alguns estados brasileiros, considerasse factível a atual posição de Pernambuco (caso
também do Ceará) no quadro de maiores envasadores de água mineral com 10% do
total produzido em 2010.
Dando sequência à avaliação dos maiores produtores de água mineral natural,
observam-se os já tradicionais estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio
Grande do Sul, com participações que oscilam pouco de posição, se comparados
com os dados já divulgados pelo DRM-RJ na primeira edição do livro “Águas
Minerais do Estado do Rio de Janeiro” (1997) que teve sua terceira edição publicada
em 2006.
Conforme dados disponibilizados no controle de áreas do DNPM, até junho
2012 tínhamos cadastrados um total de 377 requerimentos para pesquisa de água
mineral no estado do Rio de Janeiro, sendo que 96 desses processos receberam
Portaria de Lavra, estando com autorização para dar seguimento aos procedimentos
necessários para instalação de unidade de envase e comercialização da água mineral.
Conforme ilustrado no mapa da figura 3, as áreas com requerimento para
pesquisa no DNPM em vermelho estão distribuídas por todo território fluminense,
assim como as concessões de lavra em verde. Os pontos em azul são as cinquenta e
cinco empresas que cumpriram todos os procedimentos minero-ambiental e fiscal, e
que estão com suas instalações implantadas e em atividade plena.
Também percebemos três áreas de maior concentração de unidades fabris,
com destaque para a Região Metropolitana, a Baixada Litorânea e um pouco da
Serrana, relacionadas à proximidade das fábricas com o mercado consumidor, e na
área de Itaperuna (Raposo) pelas suas águas carbogasosas muito procuradas por seus
benefícios terapêuticos.
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FIGURA 3
Distribuição espacial das áreas requeridas e com Portarias de Lavra no território fluminense

Fonte dos dados: IBGE, DNPM e CAM/DRM-RJ. Elaboração: DRM-RJ.
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VISÃO DO MERCADO FLUMINENSE
O consumo aparente atual do produto envasado no estado do Rio de Janeiro
é superior a 600 milhões de litros/ano, com consumo anual per capita entre 40 e 42
litros. Apesar de termos registros de importação dos estados vizinhos de garrafões de
20 litros, o parque produtor do ERJ já tem na sua capacidade instalada vazão
suficiente para suprir a demanda do estado pelo produto envasado em galões, ou
seja, em condições de ser considerado autossustentável na produção e
comercialização do produto envasado em galões de 20 litros.
No entanto, o estado continua importando de estados vizinhos entre 30 a
35% do que é consumido do produto em embalagens descartáveis (recicláveis),
principalmente de 1,5 litros, 500ml e copinhos de 200ml, o que tem sido motivador
para as novas unidades implantadas nos últimos três anos no ERJ e ampliação de
algumas já existentes, que só envasavam 20 litros.
Os dados levantados pelo DRM-RJ, através do seu Cadastro de Atividades
Minerais (CAM/DRM-RJ), coloca o ERJ como terceiro produtor nacional de águas
minerais, correspondendo a cerca de 481,3 milhões de litros envasados em
2010/2011, com um crescimento de 16,9% em relação ao período anterior. O
faturamento das empresas do setor no mesmo período supera os 64 milhões de reais
anuais (tabela 3).
TABELA 3
Quadro da produção, faturamento e mão obra do setor envasador de águas
minerais naturais do estado do Rio de Janeiro. Período: 2010 a 2011
Região Programa

Faturamento (R$)

Produção (Lts)

Mão de obra

Região Metropolitana

11.850.703,00

130.833.866

359

Região das Baixadas Litorâneas

12.252.062,00

160.806.904

193

Região Serrana

32.569.891,00

81.451.204

191

Região Noroeste Fluminense

2.172.665,00

37.294.374

76

Região Norte Fluminense

1.229.940,00

26.077.137

102

Região Centro Sul

1.560.000,00

11.982.000

90

Região do Médio Paraíba

1.837.100,00

18.531.398

19

Região da Costa Verde
TOTAL

960.000,00
64.432.361,00

14.400.000
481.376.883

11
1.041

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

O parque envasador fluminense está em franca expansão desde 1997, quando
o DRM-RJ divulgou no livro “Águas Minerais do Estado do Rio de Janeiro” (1997)
que o estado contava com vinte e duas unidades. Atualmente, existem cinquenta e
cinco empresas em operação regular, sendo que cinquenta e duas forneceram dados
de produção referentes a 2011, e três empresas com início das operações industriais
recentes ainda não disponibilizaram seus dados de produção.
Essas cinquenta e cinco unidades em operação atualmente no ERJ estão
assim distribuídas:
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Trinta e seis empresas envasam somente em garrafões retornáveis de 20
e/ou 10 litros;



Dezesseis empresas utilizam embalagens descartáveis na linha de
produção, com volume variando de 2 litros, 1,5 litros; 500ml; 600ml;
300ml e 200ml, além dos garrafões de 20 litros;



Somente três empresas operam exclusivamente com embalagens
descartáveis (recicláveis).

O gráfico 1 mostra o ranking da produção envasada de águas minerais
naturais por Região Programa do ERJ. As duas regiões com maior nível de produção
são, respectivamente, a Região das Baixadas Litorâneas e a Região Metropolitana, que
concentram a metade das empresa envasadoras e respondem juntas por 60,6% da
produção envasada do ERJ. A terceira em importância é a Região Serrana do estado,
com nove unidades envasadoras, participando com quase 17% da produção
fluminense de águas minerais naturais.
GRÁFICO 1
Distribuição (%) da produção envasada por Região Programa do estado do Rio de
Janeiro. Período: 2010 a 2011
3%
17%

8%

27%

4%
5%

3%

33%

Região das Baixadas Litorâneas
Região Metropolitana
Região Serrana
Região Noroeste Fluminense
Região Norte Fluminense
Região do Médio Paraíba
Região da Costa Verde
Região Centro Sul

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Os gráficos seguintes (2 a 6) mostram a participação percentual dos
municípios fluminenses na produção envasada por Região Programa.
A Região das Baixadas Litorâneas apresenta um alto índice de produção no
estado, onde Cachoeiras de Macacu é o maior polo envasador de águas minerais
naturais, contando com sete unidades envasadoras em funcionamento, respondendo
por 82,3% do que é produzido na região (gráfico 2).
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GRÁFICO 2
Participação (%) dos municípios da Região das Baixadas Litorâneas do estado

82,30%
Cachoeiras de Macacu
Silva Jardim
Rio Bonito
Casimiro de Abreu
Saquarema

9,71%

6,21%

0,63%

1,15%

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Na Região Metropolitana, os municípios de Magé e Guapimirim contemplam
cinco unidades envasadoras e respondem por 66,6 % da produção na região (gráfico
3).
GRÁFICO 3
Participação (%) dos municípios da Região Metropolitana do estado

21,16%
45,41%

8,25%
14,75%

Magé
Guapimirim
Rio de Janeiro
Duque de Caxias
Maricá
Itaboraí
Itaguaí
Seropédica

0,15%
1,10%

3,36%

5,82%

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Na Região Serrana temos maiores índices pluviométricos anuais, facilitando a
recomposição dos mananciais hídricos e mantendo as captações com bons níveis de
vazão. Em Teresópolis e Friburgo temos seis unidades em operação, e em Petrópolis,
Sumidouro e Carmo temos uma unidade em cada município (gráfico 4).
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GRÁFICO 4
Participação (%) dos municípios da Região Serrana do estado
10%

2%

11%
52%
25%

Petrópolis
Teresópolis
Carmo
Nova Friburgo
Sumidouro

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

Na Região Noroeste do estado o maior destaque é para as águas diferenciadas
da única estância hidromineral do estado, localizada em Raposo, distrito de
Itaperuna, onde temos três envasadoras em operação, sendo que em duas dessas
envasadoras encontramos as águas carbogasosas, muito procuradas pelas suas
propriedades terapêuticas e medicamentosas (gráfico 5).
GRÁFICO 5
Participação dos municípios da Região Noroeste do estado

89,04%

Itaperuna
Cambuci
Laje do Muriaé

0,23%

10,73%
Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

O Parque Produtor de águas minerais naturais gera em todo estado 1.041
empregos formais, e muitas das cinquenta e cinco envasadoras em operação estão
localizadas em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), onde
acaba se constituindo em uma das poucas atividades industriais no local. Em média,
cada envasadora gera entre quinze e vinte empregos formais, em função do maior ou
menor consumo (sazonalidade do mercado consumidor de água mineral).
O gráfico 6 mostra o número de mão de obra direta gerada pelo setor
envasador de água mineral em cada região programa do estado.
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GRÁFICO 6
Mão de obra direta gerada pelo setor em cada Região Programa do estado
187

193

359
90
106

11

19

Região Metropolitana
Região das Baixadas Litorâneas
Região Serrana
Região Norte Fluminense
Região Centro Sul
Região Noroeste Fluminense
Região do Médio Paraíba
Região da Costa Verde

76

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

As figuras 4 e 5 ilustram a estrutura de funcionamento de uma unidade de
envase de água mineral natural no ERJ.
FIGURA 4
(a) casas com áreas cercadas para preservação das fontes. (b) Imagem do
poço de captação com revestimento em inox.

(a)

(b)

Fonte: DRM-RJ.
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FIGURA 5
(a) após pré-lavagem os galões são levados por esteira rolante para lavadora
automática. (b) A sala de envase dos galões e seus funcionários estão protegidos
contra qualquer possibilidade de contaminação do ambiente. (c) envasadora de
embalagens descartáveis/recicláveis, em ambiente preservado. (d) Colocação do
selo de vedação e controle de qualidade

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: DRM-RJ.

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
A grande vocação turística do estado do Rio de Janeiro é um dos fatores
determinantes no crescimento do mercado de bebidas para atendimento a essa
demanda, principalmente nas regiões litorâneas que recebem uma população entre
fixa e flutuante superior a nove milhões de pessoas no período de verão.
Como em todo ramo de atividades, a modernização da indústria e observação
das tendências de consumo pelas exigências de mercado direcionam o marketing a ser
adotado pelo produtor.
O segmento da indústria de envase de água mineral é uma atividade que se
sustenta na preservação ambiental do seu entorno, onde estão localizados os pontos
de recarga de seus aquíferos e, assim como na agricultura, a atividade mineral é um
fator de fixação do homem em sua região, diminuindo o processo migratório. No
caso da água mineral somente 10% das empresas estão localizadas em áreas de
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grande densidade populacional, como no caso do Rio de Janeiro, Niterói e Duque
Caxias. As outras unidades estão distribuídas em todas as demais regiões do estado.
A indústria de bebidas, na busca de novas faixas de consumo, vem
diversificando seus produtos, como é o caso das bebidas energéticas e, recentemente,
as chamadas águas funcionais ou mineralizadas, além das “águas com sabor ou
preparado líquido aromatizado”, que se constituem os concorrentes diretos do
mercado de água mineral natural.
Lembramos que o simples envase em garrafões de 20 litros, que é feito no
sistema de troca do galão vazio pelo cheio, não agrega valor ao produto, que chega a
ser comercializado com os distribuidores na fonte por até R$ 1,00 o garrafão, que é
comercializado no comércio varejista com preços que variam entre R$ 5,00 e R$ 7,00
o garrafão.
O aumento de unidades envasadoras sem uma correta avaliação do mercado,
pode levar a uma guerra de preços, “dumping”, que não interessa aos produtores,
principalmente àquelas empresas que detém maior capital e utilizam mecanismo de
distribuição de seus produtos com frota própria, de modo a atingir o consumidor
final com o preço de venda que lhes proporcione maior margem de lucro.
Dentro dessa perspectiva, um contingente de pelo menos 40 novos
empreendedores que detém Portaria de Lavra já estão credenciados pelo órgão
normativo do setor mineral a participar deste mercado produtor como fornecedor de
água envasada.
Este quadro projeta para breve a existência de um parque envasador no
estado do Rio de Janeiro que pode chegar a 90 empresas envasadoras, constituindose em um fator relevante para balizamento dos novos empreendedores interessados
neste segmento da indústria fluminense. Os empreendedores deverão observar com
toda cautela esses e outros indicadores econômicos e cartoriais na hora de decidir
onde e porque investir, já que as estatísticas do setor mostram que o parque produtor
atual possui características de autosustentabilidade, capaz de abastecer plenamente o
mercado fluminense de garrafões de 20 litros retornáveis. Ainda assim, existe espaço
para crescimento do parque produtor, porém devem ser observados os prazos em
que ocorrerão as taxas de retorno do capital investido.
É visto com bons olhos no meio empresarial a ideia que o DRM-RJ sempre
defendeu: de se agregar valor às águas minerais naturais no ERJ através da criação de
um “Selo de Origem”, que, caso implantado, teria maior receptividade pela
população se houvesse uma campanha institucional divulgando a importância da
captação da água ser feita em meio físico preservado, favorecido pela existência de
unidades de conservação no ERJ.
Mesmo com o atual parque produtor envasador fluminense possuindo
características de sustentabilidade do mercado local para garrafão de 20 litros, o setor
também já possui capacidade instalada e vazão das fontes suficientes para,
gradativamente, buscar a incorporação da faixa de mercado para descartáveis,
buscando mecanismos para a incorporação desses produtos na cesta básica de
produtos ofertados ao mercado consumidor do estado do Rio de Janeiro.
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Temos que reverter à dependência externa para os produtos descartáveis, e
incrementar o suprimento desse mercado demandante por água mineral natural no
estado do rio de janeiro.
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1.5 Rocha Ornamental e para Revestimento
INTRODUÇÃO
As rochas ornamentais e de revestimento, também designadas pedras
naturais, rochas lapídeas, rochas dimensionais e materiais de cantaria, abrangem os
tipos litológicos que podem ser extraídos em blocos ou placas, cortados em formas
variadas e beneficiados através de esquadrejamento, polimento, lustro, entre outros.
Seus principais campos de aplicação incluem tanto peças isoladas como
esculturas, tampos e pés de mesa, balcões, lápides e arte funerária em geral. No caso
de edificações, destacam-se os revestimentos internos e externos de paredes, pisos,
pilares, colunas, soleiras, entre outros (Chiodi, 1995).
Num contexto geral, as rochas ornamentais e de revestimento são divididas
comercialmente em três categorias: Mármores, Granitos e Pedras Decorativas.


MÁRMORES: as principais rochas carbonáticas abrangem calcários e
dolomitos, sendo os mármores seus correspondentes metamórficos.
Comercialmente o mármore é entendido como qualquer rocha
carbonática passível de ser serrada em chapas e polida, com intuito de
uso ornamental;



GRANITOS: são classificados como rochas silicáticas com grande
utilização na construção civil para fins ornamentais. A maioria das
rochas denominadas de granito no mercado de rochas ornamentais
fogem da definição litológica primordial, representado por uma grande
variedade de rochas, tais como: charnockitos, granodioritos, dioritos,
gabros, gnaisses e sienitos, entre outros. Geralmente são as rochas mais
utilizadas no Brasil para revestimentos, tanto para piso como em
fachadas, devido à resistência em perder o brilho proveniente do
polimento e, também, por causa da sua grande variedade de cores e
padrões texturais e estruturais. Os granitos homogêneos de origem
plutônica são identificados como “clássicos”, enquanto que os granitos
movimentados e desenhados representam as rochas gnaisse
migmatíticas;



PEDRAS DECORATIVAS: são as rochas de processamento simples e
de uso direto na construção civil em geral ou, ainda, como adornos e/ou
peças decorativas in natura, trabalhadas em diversas formas. Estão
inseridos nesta classificação os seguintes materiais: ardósias, folhelhos,
milonitos-gnaisse (Pedras Madeira e Paduana), calcários (Pedra Cariri) e
quartzitos foliados (Pedra São Tomé), dentre outros.

Por outro lado, de acordo com o documento Diretrizes Públicas para uma
Mineração Sustentável no Estado do Rio de Janeiro (MME, 2008), elaborado pelo
DRM-RJ, são consideradas rochas ornamentais aquelas que são retiradas em blocos
com dimensões para desdobramento em teares e com ou sem polimento. As rochas
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de revestimento (pedras decorativas ou pedras naturais) são aquelas retiradas em
blocos menores e que sofrem desdobramento e corte simples, para a produção de
materiais rústicos, tais como lajotas e lajinhas, sem sofrerem polimento.
Esta situação pode ser ilustrada pela legislação mineral, que aceita a
classificação das rochas de revestimento no Regime de Licenciamento (opcional), ou
seja, que pressupõe aproveitamento dos materiais “in natura”.

HISTÓRICO
De acordo com Vidal (1995) o uso de rochas ornamentais no Brasil teve
início no período colonial, quando os portugueses, mestres na arte de cantaria,
construíram vários fortes em diversas cidades, como Olinda (PE), Ouro Preto (MG)
e Rio de Janeiro (RJ).
Durante o final da colonização portuguesa e no período inicial da república,
foram utilizadas no Brasil, em especial na cidade do Rio de Janeiro e vizinhanças, as
rochas não polidas do tipo graníticas e gnáissicas talhadas (gnaisse facoidal) na arte da
cantaria. Certamente, a ausência de jazidas de mármores nas proximidades da cidade
motivou e ampliou o uso do gnaisse facoidal, amplamente disponível na região.
Este material foi intensamente utilizado nas construções arquitetônicas mais
sofisticadas, embelezando as colunas de prédios, molduras de janelas, em
monumentos históricos, em elaboradas e delicadas figuras esculpidas, assim como em
escadas externas e meio-fio. Constituem hoje importante registro na cidade do Rio de
Janeiro e em Niterói, com a profusão de prédios históricos e fachadas, nas quais a
rocha foi utilizada. Entre os que podem ser citados, além dos diversos Fortes do Rio
e Niterói, estão prédios como a sede do Museu de Ciências da Terra (antiga sede do
DNPM e hoje sede do escritório Rio da CPRM), na Urca, e a Biblioteca Nacional, na
Cinelândia.
A exploração do mármore no país, segundo historiadores, teve início em
1916, quando um industrial marmorista português, Sr. Carlos da Silva Rocha,
estabelecido no Rio de Janeiro com a Marmoraria Rocha, percorre Minas Gerais à
procura de jazidas de mármores e grandes granitos destinados a abastecer seu
estabelecimento. Assim, descobre em Mar de Espanha, município situado na
microrregião de Juiz de Fora (zona da Mata – MG), aquela que seria considerada a
primeira jazida de mármore branco do país, logo chamado de “Branco de Mar de
Espanha” e também de “Branco de Neve”. A jazida encontrada na região era
semelhante ao mármore de Carrara - Itália, por sua pureza.
A partir da década de 50, o uso dos “granitos” é mais intensificado, através de
iniciativas de imigrantes portugueses e italianos, que passaram a importar a tecnologia
de corte das rochas por meio de serras diamantadas.
Os mármores, à época, foram sempre mais utilizados para uso ornamental e
decorativo, tanto que, durante a construção de Brasília (DF), inaugurada em 1960, a
maioria dos prédios foi revestida com o mármore branco de Italva/RJ, então em
plena produção. Numa fase posterior, outros prédios foram ornamentados, também,
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com os mármores de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que só começaram a ser
explorados na década de 1960.
No entanto, o grande incremento no consumo interno e na exploração de
material bruto se deu durante o final da década de 1960, quando os granitos
começaram a sofrer um aumento de demanda muito acima dos mármores, passando
o Brasil a ser conhecido internacionalmente como produtor e exportador de granito
bruto (blocos), conforme Stellin (1990 apud Vidal, 1995).
No estado do Rio de Janeiro, que já produzia o tradicional mármore branco
de Italva, a extração de rochas ornamentais graníticas teve início na cidade do Rio de
Janeiro, com tipos que marcaram época, como o Preto Tijuca, o Amarelo Juparaná e
o Azul Guanabara, entre outros tipos clássicos.
No quadro 1 relacionamos as principais jazidas de rochas graníticas
encontradas na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro:
QUADRO 1
Relação das principais jazidas da Região Metropolitana
Município

Rio de Janeiro

Local de Ocorrência

Material Comercial

Alto da Tijuca

Granito Preto Tijuca (diorito)

Alto da Tijuca

Granito Ouro Velho

Serra do Mendanha

Granito Ás de Paus (sienito)

Campo Grande

Granito Cinza Grafite

Jacarepaguá

Granito Ouro Velho

Quintino

Granito Juparaná (Gnaisse Migmatítico)

Barra da Tijuca

Granito Sorimã

Bangu

Granito Amarelo Bangu

Campo Grande

Granito Amarelo Bangu

Serra do Mendanha

Granito Cinza Azul e Azul Guanabara (sienito)

Magé

Granito Cinza Andorinha

Nova Iguaçu

Granito Às de Paus1 e Azul Guanabara

Fonte: Batista, 2007.

Estas áreas, tradicionais produtoras e que representaram os principais
produtos da rocha do Rio de Janeiro, estão inativas por questões ambientais desde o
final da década de 1980, com exceção do granito Às de Paus, na serra do Marapicu,
que fez parte de uma ação conjunta DRM-RJ e INEA, para retomada do
licenciamento de algumas das áreas na região.
A partir da década de 1960, tem-se conhecimento de atividades de exploração
de uma rocha milonito-gnaisse na Região Noroeste do estado, através da extração de
1Área

em produção, após reavaliação do projeto pelo INEA, com o apoio do DRM-RJ
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pedras, na forma de placas irregulares, para revestimento de pisos de currais para
bovinos, à época conhecido como “pedra de curral”. Estas atividades foram
originadas no município de Santo Antônio de Pádua2,, na região denominada Serra
do Bonfim.
Na década de 1970, aparecem as “lajinhas”, produzidas a partir das “lajes de
curral”, com desdobramento artesanal e serradas com máquinas simples e usadas
para revestimento rústico, medindo 11,5cm x 23cm x 2cm. Estre material teve grande
aceitação no mercado paulista e era levado para São Paulo como frete de retorno dos
caminhões, para não rodarem vazios, e caiu no gosto do mercado local, passando a
ser conhecido como “Pedra Miracema”, que tem a tonalidade cinza3. A partir da
década de 1980, surge a Pedra Madeira, de cor amarelada e que ocorre numa outra
faixa regional, denominada Serra do Catete, preferencialmente aproveitada na forma
de lascas e almofadadas rústicas, em muros.
Dada à importância das rochas de revestimento no estado, optamos por
incluir neste capítulo um item especial denominado “Rochas de Revestimento ou
Pedras Decorativas do Noroeste Fluminense”, onde este tema será amplamente
abordado.

CENÁRIO MUNDIAL E NACIONAL DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS:
Segundo o Sumário Mineral de 2011 do Departamento de Produção Mineral
(DNPM), a produção mundial de rochas ornamentais atingiu, em 2010,
estimadamente, cerca de 111,5 milhões de toneladas, com a China respondendo por
cerca de 30% deste total. As exportações mundiais foram estimadas em 45 milhões
de toneladas (rochas brutas e beneficiadas).
De acordo com a tabela 1, o segundo maior produtor mundial é a Índia, com
13,2 milhões de toneladas, seguido da Turquia com 10,0 milhões de toneladas. O
Brasil ocupa o 4° lugar no ranking mundial com produção de 8,9 milhões de
toneladas e o 6º lugar nas exportações, que atingiram em 2011 o montante de 2,24
milhões de toneladas e um faturamento de US$ 959 milhões.

2Como

curiosidade, algumas cartas do IBGE década de 70 já constavam as pedreiras deste tipo de rocha.
a lenda que o nome veio de um caminhoneiro morador de Miracema, município vizinho a Pádua, que fazia o frete para
São Paulo e que transportava a carga de “pedra de Miracema”. Mas, as jazidas eram em Pádua, o que levou o empresariado local
a cunhar, mais recentemente, o novo nome “pedra paduana”, o que acirrou rivalidades regionais.
3Reza
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TABELA 1
Produção, exportação e importação de rochas ornamentais – dados mundiais.
Período: 2009 a 2010
Discriminação

Produção (2010)

Exportações (2009)

Importações (2009)

Países
Brasil
China
Índia
Turquia
Irã
Itália
Espanha
Egito
Portugal
EUA
Grécia
França
Outros países
Total

(10³ t)
8.900(*)
33.000
13.250
10.000
8.500
7.800
5.750
3.500
2.750
1.850
1.650
1.150
13.400
111.500

(10³ t)
1.672,6(**)
18.817,40
4.906,40
6.004,00
4.408,00
1.840,00
813,2
407,6
469,2
119,5
3.669,10
43.127,00

Países
Alemanha
China
Coréia do Sul
EUA
Itália
Japão
Taiwan
Bélgica
Espanha
Reino Unido
França
Polônia
Outros países
Total

%
8,0
29,6
11,9
9,0
7,6
7,0
5,2
3,1
2,5
1,7
1,5
1,0
12,0
100,0

%
3,9
43,6
11,4
13,9
10,2
4,3
1,9
0,9
1,1
0,3
8,5
100

(10³ t)
1.554,40
7.964,30
5.387,30
4.375,10
1.967,20
1.838,50
1.315,90
1.070,90
983,5
767,6
634,9
612,2
5.952,10
34.423,90

(*) - Produção não oficial – Estimativa da ABIROCHAS. (**) MDIC/SECEX – Base Alice.
Fontes dos dados: DNPM, 2011 (Dados mundiais segundo estimativas da IMM Carrara – Relatório 2009).

Desde o final da década de 1990 a China tornou-se a maior importadora
mundial de rochas brutas e também a maior exportadora de rochas processadas,
desbancando países tradicionais, como a Itália. Esse crescimento é expresso na
produção que passou de 14 milhões de toneladas em 2002 a 26,4 milhões de
toneladas em 2007, atingindo a marca dos 33 milhões de toneladas em 2010. Com
relação ao volume físico das exportações mundiais, em 2009 a China foi responsável
por 43,6% deste total, a Turquia por 13,9%, a Índia por 11,4%, a Itália por 10,2%, a
Espanha por 4,3% e o Brasil por 3,9%. Dessa forma, verifica-se que somente seis
países foram responsáveis por 87,3%, das exportações mundiais em 2009, mostrando
grande concentração de países exportadores.
Vale lembrar que, até 2007, o Brasil figurava mundialmente como o 2º maior
exportador de rochas silicáticas brutas; o 5º maior exportador de rochas processadas
e o 2º maior exportador de produtos de ardósia. Antes da crise de 2008, também
outros países como Coréia do Sul, Bélgica, Espanha e Reino Unido vinham se
destacando pelo crescimento das importações.
Segundo Chiodi e Kistermann (2009), no Brasil existem aproximadamente 18
polos produtivos de rochas ornamentais e de revestimento, envolvendo 10 estados
com atividade de lavra. E segundo a Associação Brasileira da Indústria de Rochas
Ornamentais (ABIROCHAS), estima-se que a cadeia produtiva de rochas no Brasil
tenha cerca de 7.000 marmorarias, 2.200 empresas de beneficiamento, 1.600 teares,
1.000 empresas dedicadas à lavra – com cerca de 1.800 frentes ativas e legalizadas,
em cerca de 400 municípios, gerando cerca de 135.000 empregos diretos.
Entretanto, de acordo com o DNPM, dentre os mais de 5.000 municípios
brasileiros, apenas cerca de 370 recolhem a Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais (CFEM) pela extração de rochas ornamentais.
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De acordo com os dados do Informe nº 01/2012 da ABIROCHAS, estimase que a produção brasileira de rochas, em 2011, tenha ficado em um patamar de 9,0
milhões de toneladas, com variação de apenas 1,1% frente a 2010. Presumidamente,
esperam-se os mesmos números para a produção de 2012.
Mais de 60% do total dessa produção concentra-se na Região Sudeste,
destacando-se os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, seguindo-se a Região
Nordeste com quase 25% e as demais regiões brasileiras com 11% (vide gráfico 1).
GRÁFICO 1
Produção bruta de rochas ornamentais no Brasil em 2011 (distribuição regional)
4,44%

4,44% 2,22%
Região Sudeste
Região Nordeste

24,44%

Região Sul
Região Centro-Oeste

64,44%

Região Norte

Fonte dos Dados: Informe 01/2012-ABIROCHAS. Elaboração: DRM-RJ.

O gráfico 2 ilustra o perfil de produção brasileira por tipo de rocha no ano de
2011.
GRÁFICO 2
Perfil da produção brasileira por tipo de rocha em 2011
17,78%

Granito e similares

6,67%

Mármore e Travertino

Ardósia

6,67%
Quartzito Folheado

50,00%
5,56%

2,22%

Quartzito Maciço
Gnaisse Milonítico (Pedra
Paduana e Miracema)
Basalto, Calcário Cariri

11,11%

Fonte dos Dados: Informe 01/2012-ABIROCHAS. Elaboração: DRM-RJ.

O estado de São Paulo, de acordo com Informe nº 01/2012 da
ABIROCHAS, ainda responde por 45% do total do consumo brasileiro de rochas
para ornamentação. Registra-se, no entanto, o crescimento da participação dos
estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
No que tange as importações e exportações brasileiras, o desempenho do
setor de rochas ornamentais pode ser verificado no gráfico 3 e figura 1:
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GRÁFICO 3
Evolução do volume físico das importações brasileiras de rochas ornamentais

Fonte: Informe 01/ 2012 – ABIROCHAS.

FIGURA 1
Exportação acumulada do setor de rochas. Período: 2007 a 2011

2007
2008
2009
2010
2011

Jan
72
64,8
33,6
49,1
48,8

Fev
138,5
133,8
73,4
105,1
110,8

Mar
232,9
206
122,8
196,3
192

Abr
322,9
301,8
179,1
278,8
281,5

Mai
427,9
383,9
238,3
368,7
375,1

Jun
521,1
472,4
304,8
457,6
474,9

Jul
632,3
570,7
382,1
556,4
566,8

Ago
735,3
654
453,7
642,8
670,8

Set
823,6
740
517,9
722,7
760,1

Out
928,4
827,7
590,6
808,8
845,6

Nov
1007
890,6
654,1
883,9
919,4

Dez
1093
954
724
959
1000

Fonte dos Dados: Adaptado de ABIROCHAS, Informativos 01/2011 e 01/2012.

As exportações brasileiras tiveram bom desempenho e superaram
expectativas durante toda a década de 1990 até 2007, quando romperam as marcas
anuais de US$ 1 bilhão e 2,5 milhões de toneladas. No ano seguinte verificou-se uma
queda, coincidindo com o início da contração do mercado dos Estados Unidos,
principal destino das vendas brasileiras de rochas processadas, e a instalação da crise
econômica mundial. Este quadro perdurou até 2010.
No período de 2010 a 2011 observa-se uma recuperação. Podemos afirmar
que as exportações de rochas ornamentais brasileiras levaram quatro anos (2008 a
2011) para poder atingir, novamente, o patamar de US$ 1,0 bilhão, mesmo com uma
participação agora mais expressiva de rochas brutas.
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AS ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O estado do Rio de Janeiro possui uma grande vocação para o
aproveitamento de rochas ornamentais, principalmente granitos, graças a sua
constituição geológica e a ocorrência de uma grande variedade de materiais com
qualidade estética satisfatória para este fim. Entretanto, o estado também tem uma
das mais belas paisagens do Brasil, em especial a cidade do Rio de Janeiro, berço da
extração de granitos no País, situação a qual, a partir das décadas de 1970/80, com a
chegada da consciência ambiental, trouxe reflexos diretos para o clima empresarial na
área de extração de rochas ornamentais4.
O DRM-RJ considera que o estado do Rio de Janeiro apresenta dois cenários
distintos em relação às rochas ornamentais e de revestimentos. As regiões onde a
geologia, as condições ambientais e sócio-econômicas favorecem a mineração,
considerado primeiro setor (disponibilidade de jazidas, menor extensão de áreas
protegidas e mais baixo IDH), marcadamente concentradas nas Regiões Norte,
Serrana e Noroeste Fluminense; e a região onde predominam as marmorarias
(terceiro setor), concentradas na Região Metropolitana.
As empresas do segundo setor (serrarias para desdobramento de blocos e
polimento) sofreram, ao longo dos últimos anos, esvaziamento na sua importância,
como será discutido mais à frente.

RESERVAS E POTENCIAL GEOLÓGICO
A evolução geológica do estado do Rio de Janeiro é formada por eventos
tectônicos que envolveram abertura e fechamento de bacias em terrenos com
embasamento paleo-proterozóico, acumulação de sedimentos com geração de
sequências metassedimentares e metavulcano-sedimentares no período
neoproterozóico, granitogênese no paleozóico, e magmatismo alcalino no cretáceo
(mesozóico).
No estado do Rio de Janeiro são conhecidas cerca de quarenta unidades
geológicas e, apesar de algumas serem muito parecidas, existem particularidades que
as diferenciam: granulometria, deformação, cor e migmatização, gerando texturas
movimentadas e exóticas. Variam de cores amareladas pelo intemperismo a verdes
escuras, pretas e cinzas. Apesar de algumas destas rochas apresentarem o nome
granito na denominação comercial, são rochas gnáissicas a miloníticas, raramente
granitos. Além destas rochas, existem ainda as rochas carbonáticas representadas
pelos mármores, geralmente brancos.
A potencialidade geológica para exploração de rochas no estado do Rio de
Janeiro é bastante plausível considerando a diversidade dos padrões acima citados e é
evidenciada pelas diversas lavras que no passado tiveram produção.

4O

Marco desta situação foi o fechamento, em 1980, pelo município do Rio de Janeiro, das jazidas do Preto Tijuca, no Parque
Nacional da Tijuca, até então exploradas em matacões.
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Atualmente, as principais jazidas de rochas ornamentais estão localizadas na
Região Norte e Noroeste do estado e algumas na Serrana. Estas regiões representam
expressivo potencial de rochas (especialmente movimentados e exóticos), que têm
atraído empresários de outros estados e ensejou um programa de apoio do governo
do estado para regularização e apoio da atividade, realizada em cooperação com
outros órgãos municipais, estaduais e federais, cujos resultados são sentidos
basicamente no setor de rochas de revestimento.
Na Região Metropolitana, como já mencionado, houve explorações de rochas
ornamentais clássicas como o granito Preto Tijuca, Azul Guanabara, Amarelo,
Amêndoa e o Juparaná Clássico, mas todas, com exceção da jazida do granito Ás de
Paus (sienito), no Maciço do Marapicú, encontram-se desativadas desde o final da
década de 80. No caso do Ás de Paus, há chance de retomada, com a expedição de
sua licença ambiental.
Existem ainda na Região Serrana do estado, nos municípios de Bom Jardim,
Duas Barras e Trajano de Moraes, materiais potenciais para exploração de rochas
ornamentais e de revestimento. Tem-se conhecimento também de explorações
paralisadas de rochas ornamentais conhecidas como Granito Coral e Granito
Juparaná Gold nos municípios de Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu,
onde se discute alternativas para o licenciamento ambiental.
Nas Regiões Centro-Sul, Costa Verde, Médio Paraíba e Baixadas Litorâneas
não existem registros de explorações de rochas ornamentais, apesar do potencial
registrado.
O mapa da figura 2 apresenta as principais ocorrências de granito
encontradas no estado do Rio de Janeiro.
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FIGURA 2
Mapa de localização das explorações de rochas ornamentais e para revestimento no estado do Rio de Janeiro

Fonte: MME, 2008.
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As reservas minerais das rochas ornamentais, granitos e afins, mármores e
pedras decorativas, no estado do Rio de Janeiro, em 2009, de acordo com o AMB
estão ilustradas na tabela 2.
TABELA 2
Reservas medidas das rochas ornamentais em 2009 no estado do Rio de Janeiro
Reservas Minerais – 2009 (t)

Substância
Rochas ornamentais – outras (rochas de revestimento)
Rochas ornamentais – granito e afins
Rochas ornamentais – mármores e afins
Total direto:

Média

Lavrável

Total

%

96.733.942
124.423.243
21.852.710
243.009.895

352.000
18.036.413
2.520.976
20.909.389

97.239.820
144.468.573
24.830.986
266.539.379

36
54
9
100

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010.

Com o objetivo de aprimoramos o conhecimento do estágio atual dos
depósitos de rochas ornamentais e de revestimento do estado, foi realizada consulta
ao Cadastro Mineiro, disponível no sítio do DNPM (www.dnpm.gov.br), que contêm
dados atualizados sobre os processos minerários protocolados nesse órgão, tais
como: titular, situação legal, bem mineral, localidade, área, distrito, município, estado
representação gráfica da poligonal e último evento registrado.
Assim, a partir dos dados consultados, constatamos o interesse de
investidores no setor, ratificado pelo número de processos minerários, em diversas
fases, que encontram-se na Superintendência do DNPM-RJ relativos a rochas
ornamentais e de revestimentos nas diversas regiões do estado.
Podemos verificar ainda nesta consulta a concentração destes processos na
região noroeste do estado, na fase de autorização de pesquisa, ou seja, iniciando
pesquisas geológicas para um futuro empreendimento.
Confirmando esta tendência, ressaltamos, com base no número de empresas
registradas de rocha ornamental, no Cadastro de Atividades Minerais do DRM-RJ,
no período de 2010 a 2011, que no universo de 33 empresas, 65% delas ainda se
encontram em fase de legalização de sua atividade junto ao órgão ambiental,
aguardando a emissão da licença ambiental para dar prosseguimento a sua legalização
junto ao órgão normativo (DNPM). As demais empresas não renovaram o registro
mineral nos últimos dois anos, portanto sem fornecimento dos dados econômicos.
Entretanto, através das vistorias periódicas, temos conhecimento que de 2011
até hoje não existe empresa de rocha ornamental produzindo no Estado.

DADOS ECONÔMICOS
A análise e interpretação dos dados econômicos apresentados a seguir
tiveram como fontes o Anuário Mineral Brasileiro 2010 do DNPM (AMB/DNPM
2010), o Informe nº 01/2012 da ABIROCHAS, dados do CAM/DRM-RJ de 2010 a
2011, cabendo esclarecer que os dados do AMB/DNPM tiveram como base o ano
de 2009 e o do CAM/DRM-RJ, o período de 2010 a 2011.
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A tabela 3 ilustra a quantidade da produção mineral bruta e beneficiada,
comercializadas no ano de 2009, de acordo com o AMB/DNPM (2010).
TABELA 3
Quantidade da produção bruta e beneficiada comercializada no ano de 2009 no
estado do Rio de Janeiro
Bruta
(t)

Comercializada
(t)

Valor
(R$)

Beneficiada Comercializada
(t)
(t)

Valor
(R$)

Valor
Total (R$)

Rochas de
revestimento

73.429

73.429

1.684.689

0

0

0

1.684.689

Rochas
ornamentais

720

225 t

104.575

17.351

16.046

18.528.149

18.632.724

Mármores e
afins

240

0

0

3.643

3.643

2.587.199

2.587.199

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010.

Embora as empresas em funcionamento tenham declarado sua produção de
rocha ornamental no CAM/DRM-RJ, a produção real de rocha ornamental é
equivalente àquela informada pelo AMB/DNPM 2010, no mesmo período. A partir
de 2011, a única empresa que ainda operava no estado transferiu todas as suas
instalações para o estado do Espirito Santo, estando hoje o estado do Rio de Janeiro,
sem qualquer registro de operação de extração de rocha bruta para fins ornamentais.
Com relação ao item mão de obra, referente ao setor de rochas ornamentais,
embora os dados do (AMB/DNPM, 2010), correpondentes ao ano de 2009,
indicassem um total de 239 empregos diretos, verificamos junto aos dados do
CAM/DRM-RJ, referente ao ano de 2011, que não há nenhuma empresa em
atividade, portanto sem nenhum dado referente à mão de obra. Entretanto, os dados
declarados pelas empresas do setor de rochas de revestimento da região noroeste do
estado, relativo à mão de obra, são de cerca de 1.380 empregos diretos. Estima-se a
geração de cerca de 3 mil empregos indiretos.
Diante do exposto, podemos afirmar que a participação do estado na
produção de rocha ornamental clássica bruta é inexpressiva, entretanto, fica evidente
sua participação ainda importante na comercialização de produtos manufaturados.
A redução do parque de teares, com o fechamento ou relocação de empresas
tradicionais de desdobramento e chapas para o Espírito Santo, compromete a
expressão do setor no estado, pois não há, hoje, na extensão do seu território, um
parque de teares expressivo para produção de placas e chapas polidas, fato que
certamente agregaria valor ao produto final, mesmo com a matéria-prima vinda dos
mais diferentes estados.
O esforço do governo do estado, hoje, é definir procedimentos adequados
para o licenciamento de novas jazidas (e regularização das existentes), para
possibilitar matéria-prima para a expansão do setor no estado, que passa pela
necessária instalação de novos teares para confecção de produtos beneficiados. Este
fato é corroborado pela oportunidade proporcionada pela instalação do mega porto
do Açu, no município de São João da Barra, na Região Norte, e o grande complexo
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logístico que será dele decorrente. Entre as facilidades do mega porto, está um
terminal especialmente dedicado a mármores e granitos, além de retro área adequada
à instalação de serrarias para desdobramento de blocos e chapas, além de política do
estado para atração de investimentos para a região.
Já em relação às empresas de rochas de revestimento (pedras decorativas),
localizadas na Região Noroeste do estado, do total de 78, verificamos no
CAM/DRM-RJ, no período de 2010 a 2011, uma produção de 36.165m³ ou 96.538t,
mostrando um valor maior do que o apresentado pelo AMB/DNPM (2010), o que
pode ser entendido pelo fato dos dados do CAM/DRM-RJ serem mais recentes,
revelando um aumento na produção das empresas do setor.
Com o processo de licenciamento destas áreas (cerca de cinquenta e quatro
pedreiras estão sob Termo de Ajustamento de Conduta e quarenta e uma serrarias de
pedras decorativas já receberam a Licença de Operação), pode-se dizer que o
processo de regularização do setor produtivo entra em sua reta final de formalização,
o que poderá trazer números mais precisos quanto às pedras decorativas do Arranjo
Produtivo Local (APL) de Rochas Ornamentais da Região Noroeste Fluminense.
Quanto às exportações de rochas ornamentais, é importante destacarmos que
o estado do Rio de Janeiro foi praticamente o precursor, inicialmente nas
exportações de blocos, em virtude dos seus materiais Juparanã, Preto Tijuca, Ás de
Paus, e mesmo de chapas também em função do porto da cidade do Rio de Janeiro e
da concentração de empresas exportadoras na cidade, posição que foi gradualmente
sendo perdida pelo deslocamento do eixo para o Espírito Santo e mesmo outros
estados, como Minas Gerais e Ceará.
Até 2005 o estado do Rio de Janeiro se constituía no segundo exportador
nacional de material manufaturado (que agrega maior valor ao produto), chegando a
ter quatro entre as dez maiores empresas exportadoras de chapas. Atualmente, o
estado do Rio de Janeiro vem reduzindo sua participação, significativamente, em
relação à pauta de exportação de rocha ornamental, tanto que, em 2011, exportou
apenas US$ 5,7 milhões (tabela 4), correspondendo apenas a 0,6% (tabela 5) em
relação às exportações brasileiras de rochas ornamentais. Com isto, a sua colocação
no ranking nacional despencou das primeiras posições nas décadas de 70 e 80 para o
sétimo lugar.
Vale dizer que esta posição do estado estava baseada no processamento de
rochas vindas dos mais diversos fornecedores e estados. Com a perda progressiva de
competitividade das empresas sediadas no Rio, algumas encerraram atividades e
outras se relocaram para o Espírito Santo (IMIL, Thor Granitos) em busca de maior
sinergia e ambiente de negócios. Entende o governo do estado que a abertura de
novas pedreiras poderia propiciar a oportunidade da instalação de novas unidades de
beneficiamento no estado, retomando, progressivamente, sua importância relativa,
tendo por base a disponibilidade de rochas nas Regiões Norte e Noroeste; o clima
favorável a investimentos pelo qual passa o estado e a sinergia que acontecerá com a
logística proporcionada pelo futuro porto do Açu, em São João da Barra.
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TABELA 4
Exportação de rochas ornamentais pelo estado do Rio de Janeiro.
Mercadoria
Blocos

Trabalhadas

Total

%

2002

878.528,00

27.265.145,00

28.143.673,00

0

2003

1.074.853,00

32.922.937,00

33.997.790,00

20,8

2004

1.758.320,00

43.344.335,00

45.102.655,00

32,7

2005

534.116,00

42.612.905,00

43.147.021,00

-4,3

2006

194.465,00

41.009.828,00

41.204.293,00

-4,5

2007

1.145.485,00

33.749.296,00

34.894.781,00

-15,3

2008

593.300,00

21.537.955,00

22.131.255,00

-36,6

2009

387.867,00

11.660.787,00

12.048.654,00

-45,6

2010

1.296.064,00

9.287.644,00

10.583.708,00

-12,2

2011

412.603,00

5.282.941,00

5.695.544,00

-46,2

Fonte: MDIC/Secex. Adaptado por Maurício, 2012.

TABELA 5
Exportação de rochas ornamentais e de revestimento em 2011
BR

ES

MG

SP

CE

BA

SC

RJ

Blocos

251,90

112,20

99,70

12,90

7,70

11,80

0,70

0,40

Trabalhadas

744,90

595,80

112,40

12,10

5,60

1,40

7,20

5,30

Total

996,80

708,00

212,10

25,00

13,30

13,20

7,90

5,70

%

100,0

71,0

21,3

2,5

1,3

1,3

0,8

0,6

Fonte: MDIC/Secex. Adaptado por Maurício, 2012.

No caso da Thor Mármores e Granitos, sua saída foi motivada por vários
fatores, incluindo incentivos fiscais, logísticos e de garantia no fornecimento de
matéria prima (blocos) para os seus teares, com a empresa se instalando e
concentrando suas atividades no município de Barra de São Francisco, localizado ao
norte do estado do Espírito Santo. Com isto, diminuíram, sensivelmente, as
operações de beneficiamento e as exportações pelo porto do Rio de Janeiro.
Atualmente, as serrarias e marmorarias fluminenses (segundo e terceiros
setores, respectivamente) ressentem-se de disponibilidade de jazidas no estado que
garantam o suprimento de materiais, além das desvantagens comparativas em relação
a outros estados no tocante à política tributária e fiscal, principalmente ao estado do
Espírito Santo, apesar das medidas tomadas pelo governo fluminense para
desoneração do setor, equiparando as políticas, mas que não surtiram o efeito
desejado.

AS PEDRAS DECORATIVAS DA REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE
Conforme já mencionado, a terminologia referente às Rochas de
Revestimento e/ou Pedras Decorativas é utilizada para designar rochas que não
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foram submetidas a quase nenhum processo industrial de beneficiamento, ou seja,
são rochas que mantém seu aspecto rugoso (rústico) sem sofrerem polimento. São as
rochas de processamento simples, com desdobramento manual e passíveis de uso na
construção civil em geral ou, ainda, como adornos e/ou peças decorativas in natura,
trabalhadas em diversas formas.
No Brasil, estão inseridos nesta classificação os seguintes materiais: ardósias,
folhelhos, milonito-gnaisses (Pedras Madeira, Carijó e Paduana ou Miracema),
calcário (Pedra Cariri) e quartzitos foliados (Pedra São Tomé), dentre outras. As
rochas da região noroeste (Pádua) chegaram a ser desdobradas em chapas e polidas,
recebendo os nomes comerciais Granito Floral Pádua Prata e Granito Floral Pádua
Rosa sem, entretanto, maior penetração no mercado.
As Regiões Norte e Noroeste do estado são consideradas, atualmente, os
principais polos de extração mineral do estado em quantidade de jazidas minerais de
rochas ornamentais e de revestimento (figura 3). E na Região Noroeste é
reconhecido o APL de rochas ornamentais, que tem como principal centro produtor
o município de Santo Antônio de Pádua, concentrando atualmente 154 empresas de
extração e beneficiamento.
A indústria extrativa é uma das principais fontes de renda da Região
Noroeste, respondendo por 12,5% do seu PIB, englobando 13 municípios, sendo
Itaperuna o maior e economicamente mais importante, seguido por Santo Antônio
de Pádua e Bom Jesus do Itabapoana. Pela pujança da economia da pedra, Santo
Antônio de Pádua passou a sediar, a partir de 2010, a maior Feira de Negócios do
estado, a Merconoroeste, que se realiza todo mês de junho e era antes sediada em
Itaperuna.
As rochas utilizadas para revestimento nesta região, comumente denominadas
de “Olho de Pombo”, “Pinta Rosa”, “Granito Fino”, “Pedra Carijó” e “Pedra
Madeira”, são extraídos de gnaisses miloníticos com forte foliação definida pela
orientação preferencial de fitas de quartzo e bandas de feldspatos recristalizados,
além de orientação de porfiroblastos de biotita e hornblenda. A textura milonítica e a
mineralogia metamórfica foram formadas durante a primeira fase colisional da Faixa
Ribeira, entre 595 e 560 Ma, relacionadas com o transporte oblíquo de nappes com
movimento de topo para NW, sob condições metamórficas equivalentes ao limite
entre fácies anfibolito e granulito.
Estes minérios ocorrem exclusivamente no Terreno Ocidental da Faixa
Ribeira, mais precisamente no Domínio Juiz de Fora. Os minérios acima listados são
explorados na região, sendo a extração feita manualmente com utilização de marretas
e ponteiras, separando a rocha em placas, ao longo do plano da foliação milonítica.
Assim, esta extração só é possível devido à presença de forte e contínua foliação, que
por sua vez depende das condições metamórficas em que foram geradas, da
composição das rochas parentais, da diferença reológica entre estas rochas e suas
encaixantes, da forma original das rochas parentais e da área de ocorrências destas
rochas.
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FIGURA 3
Mapa das ocorrências na Região Noroeste

Fonte: DRM-RJ.

Conforme já citado anteriormente, a partir da década de 1970, moradores
locais começam a empregá-la na construção civil como revestimento para muros e
pisos em substituição aos similares encontrados no mercado, tendo como principal
atrativo os preços mais acessíveis. A partir daí, a rocha da região penetrou no
mercado paulista e começou a ser diferenciada e comercializada, recebendo diversos
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nomes de acordo com suas características, principalmente àquelas relacionadas à cor
e a aparência: “Pedra Madeira”, nas cores rosa, amarela e branca; “Pedra Olho de
Pombo”, a mais comum e comercializada; “Pinta Rosa”; “Granito Fino”, na cor
cinza; e “Pedra Carijó”, branca com intrusões de granada com maior valor comercial.
As três últimas variedades são conhecidas como “Pedra Miracema” ou, mais
recentemente, como “Pedra Paduana”.
Até meados da década de 1990, a maioria dos mineradores atuava de forma
irregular, a maioria sem registro ou licenciamento junto aos órgãos competentes, que,
por seu lado, também desconheciam a atividade. Estatísticas do DRM-RJ à época,
davam conta que, só o município de Santo Antônio de Pádua possuía 253 empresas,
entre pedreiras e serrarias, nesta situação.
A partir de 1996, sob a orientação do DRM-RJ começou a se desenvolver o
primeiro trabalho na região – “Controle e Disciplinamento da Atividade Mineral em
Santo Antônio de Pádua” – baseado na disponibilidade e acessibilidade de
entendimento, ensinamento e acompanhamento das atividades locais, seguido de
uma série de projetos na área de regularização da atividade; licenciamento mineral;
desenvolvimento de tecnologia e apoio ao setor produtivo, envolvendo instituições
como DRM-RJ e FEEMA/INEA; DNPM, Sebrae-RJ; FIRJAN; CETEM, INT,
UFRJ e outros parceiros.

O CASO DA FORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA NO APL DE ROCHAS
ORNAMENTAIS DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – UM ESFORÇO COLETIVO515
DAS ORIGENS
A Região Noroeste do estado do Rio de Janeiro experimentou nas últimas
décadas esvaziamento de sua vocação agrícola, aos poucos substituída pela vocação
mineral, que hoje se consolida num Arranjo Produtivo Local de Base Mineral. A
existência na região de rochas com características únicas no Brasil como material de
revestimento rústico, deu um novo fôlego econômico para a área, em especial em
Santo Antônio de Pádua, cidade com 40.569 habitantes (Censo IBGE 2010) e
principal produtor do polo.
Em 1990 houve a aproximação do DRM-RJ com o setor produtivo, que
operava na clandestinidade. A migração da agropecuária para a mineração foi feita
espontaneamente, como oportunidade de emprego e renda, acelerada pela aceitação
do produto no mercado.
Em 1994 o Governo do Estado, também através do DRM-RJ, publicou os
primeiros estudos sobre a região. Em 1996 houve uma intervenção policial
paralisando a atividade, majoritariamente ainda clandestina, havendo a integração do
DRM-RJ, FEEMA e Prefeitura, com o apoio do SEBRAE, para os primeiros
movimentos de regularização da atividade.

5Baseado

no texto que obteve o segundo lugar no Prêmio Melhores Práticas em APLs de Base Mineral, concedido pela
RedeAPLMineral em 2011, resumindo o processo de formalização da atividade produtiva .
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Em 1997, atendendo a chamada do Programa RECOPE (FINEP/FAPERJ),
foi formada a RETECMIN (Rede Cooperativa de Pesquisa e Uso de Bens Minerais
destinados à Construção Civil), reunindo DRM-RJ, Prefeitura, CETEM, UFRJ e
INT, com os primeiros movimentos sistemáticos para formalizar a atividade e
pesquisar inovações tecnológicas para melhoria dos processos produtivos e mitigação
dos impactos ambientais negativos.
Em 2004, após procedimento aberto pelo Ministério Público Federal de
Itaperuna, em 2002, foram assinados Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental
(TACs) firmados de forma coletiva, em 2004, pelo Sindgnaisses (representando a
liderança local), com o Ministério Público Federal (MPF), o INEA, a Prefeitura
Municipal de Santo Antônio de Pádua, o DRM-RJ, o CETEM (no caso das serrarias)
e o DNPM (no caso das pedreiras).

DAS JUSTIFICATIVAS
A atividade mineral foi iniciada na região como alternativa econômica, face ao
declínio da atividade agropecuária. A mineração teve início na informalidade e, com a
penetração gradual do produto rústico (a “lajinha”) no mercado local, regional e
nacional, ampliou-se por toda a faixa de rochas gnáissicas, que tem a direção
preferencial NE-SW, mergulho subvertical e características singulares que favorecem
o seu desplacamento em lajes, que são desdobradas e serradas, para atendimento do
mercado consumidor.
Estimativas iniciais remetiam a uma mão-de-obra direta na atividade em
torno de 6 mil empregos (dados Singnaisses), que geram toda uma cadeia produtiva
de atendimento do setor (transporte, insumos, movimento financeiro, fornecimento
de máquinas, equipamentos e veículos, etc).
A cidade de Santo Antônio de Pádua, antes subordinada economicamente a
Itaperuna (pólo regional) hoje rivaliza com ela. Uma das evidências objetivas mais
concretas foi a transferência da Feira Merconoroeste, a mais importante do interior
do estado do Rio de Janeiro, e que, criada em Itaperuna em 1999, desde 2010 passou
a acontecer em Pádua.
O processo de organização do setor produtivo (a criação da Associação de
Empresas de Pedras Decorativas, em 1993, até a formalização do Sindgnaisses, em
2002) foi sempre pautado pela busca da formalidade, nos vários ciclos que
aconteceram. Os principais agentes do processo foram o DRM-RJ, por sua função
precípua de fomento à atividade produtiva e o SEBRAE/RJ, que forneceu os
principais meios de organização e financiamento das soluções.
O entendimento das autoridades, nos três níveis, da importância da atividade
produtiva mineral na região, gerando emprego, renda e desenvolvimento – além do
fato incontestável da rigidez locacional e da riqueza mineral local – foi a justificativa
preponderante para a negociação da solução e sua implementação. O TAC viabilizou
a continuidade das atividades produtivas, enquanto o setor organizado em torno do
Sindgnaisses e com o apoio das entidades públicas e privadas promoveu o processo
de ajuste à legislação.
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DOS OBJETIVOS
Promover a regularização mineral e ambiental dos empreendimentos de
extração e beneficiamento de rochas ornamentais no polo de Santo Antônio de
Pádua, por meio da assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental TAC, que garantisse os fundamentos legais para a continuidade das atividades
produtivas, enquanto se procedia aos ajustes determinados pela legislação mineral e
ambiental.

DAS VANTAGENS, MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS
Em decorrência da situação encontrada (todo um setor produtivo,
totalizando em torno de duzentas unidades, em situação de informalidade), a única
alternativa vislumbrada à época (2002) pelo DRM-RJ foi a proposta de um Termo de
Ajustamento de Conduta Ambiental, que pudesse garantir a continuidade da
atividade produtiva, sem que as unidades fossem paralisadas e interditadas, o que
traria colapso total à região.
A metodologia básica foi a de integrar ao processo os principais agentes de
apoio ao setor produtivo, para mostrar ao MPF a importância da atividade (social,
econômica e estratégica); a possibilidade de adequar a situação à legislação e que o
setor possuía, em torno de si, uma rede organizada de apoio institucional, técnico e
tecnológico.

INDICATIVO DE AÇÕES E/OU RESULTADOS INOVADORES OBSERVADOS
Os indicativos de ações ou resultados inovadores podem ser resumidos nas
diversas ações sequenciais, nas quais o setor produtivo mostrou ao MPF e ao INEA
o compromisso com as medidas propostas:
a) a solução dos resíduos finos e reuso da água;
b) o estabelecimento de patente para produção de argamassa a partir dos
finos produzidos no processo produtivo, realizada pelo CETEM e INT;
c) o licenciamento da patente e cessão dos finos para a produção de
argamassa;
d) a implantação de uma unidade de fabricação de argamassa – a Argamil, que
transforma resíduo em produto;
e) a adequação das serrarias de pedras decorativas à legislação ambiental, com
a relocação das unidades antes localizadas em Áreas de Proteção Permanente –
APPs;
f) a definição progressiva de novos produtos, novas tecnologias e novos
processos que vêm sendo desenvolvidos e aplicados no APL, como máquinas de
corte; processo para produção de pisos reconstituídos e o britador móvel, destinado
a reduzir os resíduos grosseiros;
g) a ampliação de mercado, que resulta, entre outros, no fornecimento de
material para o Porto Maravilha, na cidade do Rio de Janeiro;
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h) a mobilização em torno da solicitação ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) de reconhecimento da região com o selo de Indicação
Geográfica de Rocha.
O principal indicativo é a emissão de 41 Licenças de Operação (LO) às
serrarias (entregues em novembro de 2009) e mais 11 previstas para 2012.

CRONOGRAMA FÍSICO / ETAPAS CUMPRIDAS
TABELA 6
Cronograma de ações no APL de rochas ornamentais do Noroeste Fluminense
Ano

Ações

1993

Criação da Associação de Empresas de Pedras Decorativas (AEPD), primeira iniciativa de
organização do setor produtivo

1994

Primeiros estudos sobre a atividade extrativa na região (DRM-RJ)

1996 – abril

Intervenção policial em Santo Antônio de Pádua e início do processo de formalização da
atividade produtiva

1997 – 2000

Projeto RECOPE (Finep/Faperj) reunindo DRM-RJ, CETEM, INT, UFRJ, AEPD e Prefeitura.
Mapeamento geológico; levantamento de problemas ambientais; caracterização tecnológica
das rochas de Pádua e apoio à regularização

2001 – 2005

Projeto Retecmin II (CT Mineral/Finep/CNPq), reunindo DRM-RJ, CETEM, INT, REDETEC,
Sindgnaisses e Prefeitura. Mapeamento geológico; alternativas de reutilização de resíduos;
projeto de estação de tratamento de efluentes; projeto de viabilidade de uma fábrica de
argamassa; acompanhamento do TAC

2002

Criação do Sindicato de Extração e Aparelhamento de Gnaisses do Noroeste do Estado do
Rio de Janeiro - Sindgnaisses

2002 – 2004

Intervenção do Ministério Público Federal na região e início de série reuniões que levaram à
assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC)

2004 – março

Assinatura do TAC coletivo, com duração de 24 meses

2004 – 2005

Realização dos estudos necessários (EIA/RIMA) para pedreiras e Diagnóstico Ambiental para
as serrarias), com recursos do SEBRAE (Sebraetec), Firjan, empresários e apoio da
Prefeitura local e do DRM-RJ

2005 – dezembro

Prêmio FINEP Inovação Social (2o lugar)

2006 – 2010

Análise pelo INEA e MPF (4a. Câmara Técnica em Brasília, no caso do EIA/RIMA)

2006 – agosto

Lançamento da Pedra Fundamental da Fábrica de Argamassa de Santo Antônio de Pádua
(Grupo Mil)

2006 – novembro

Prêmio Ouro Azul 2006 (2o lugar)

2007 – janeiro

Prêmio Brasil Meio Ambiente 2006 (1o lugar)

2007

Assinatura dos TACs individuais pelas serrarias

2008 – junho

Inauguração da Fábrica de Argamassa de Santo Antônio de Pádua (Grupo Mil)

2009 – novembro

Conclusão dos TACs individuais das serrarias e concessão de 41 LOs

2010– 2011

Recebimento de análise do MPF quanto ao EIA/RIMA das pedreiras e definição de novo TAC
coletivo para as pedreiras

2011 – agosto

Prêmio Melhores Práticas – APLs de Base Mineral (2o lugar)

2012 – março

Denominação de Origem (DO) das rochas da região

2012 – agosto

Assinatura de novo TAC coletivo para dar cobertura ao processo final de licenciamento

2012 – outubro

licenciamento de 8 serrarias localizadas em área industrial organizada pela Prefeitura

2012 – 2013

LOs das pedreiras e assinatura de TACs individuais para as que ainda precisem de ajuste
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PERSPECTIVAS DE GANHOS FINANCEIROS E DE MERCADO
O licenciamento dos empreendimentos é fator determinante para que as
empresas possam atingir o mercado consumidor, além de possibilitar acesso aos
mecanismos de crédito disponíveis. Esta chancela da licença (ambiental e mineral) é
base para que o APL possa ter continuidade, em moldes sustentáveis. Medidas
complementares, como o sucesso de iniciativas modelares como a reutilização de
resíduos (caso emblemático da fábrica de argamassa), conferem ao setor um caráter
inovador e compromissado com soluções sustentáveis, o que é fundamental para a
ampliação do mercado do produto local, resultando em ganhos financeiros e de
mercado para o APL de base mineral.

GANHOS AO LONGO DE SUA RESPECTIVA CADEIA PRODUTIVA
A concretização da solução permite a segurança necessária para toda a cadeia
produtiva, pois somente com as pedreiras e serrarias devidamente licenciadas, toda a
cadeia produtiva do APL pode ter garantia de sua continuidade. O fato do setor estar
licenciado (ambiental e mineral) tem efeito encadeador fundamental e que dá
segurança (clima de investimentos favorável) para que os diferentes segmentos da
cadeia produtiva possam se desenvolver como, por exemplo, a produção de insumos
básicos como serras diamantadas ou equipamentos a serem utilizados no processo
produtivo.
À luz da legislação ambiental e mineral brasileira, e em acordo com o
processo instalado no então polo mineral, fundado na informalidade, a única solução
viável foi o TAC. Portanto,o maior ganho para o APL e sua cadeia produtiva é a
formalização garantida pelo TAC.

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE DO APL
A principal contribuição é, sem dúvida, possibilitar ao setor produtivo do
APL a condição básica para sua sustentabilidade, que é o licenciamento ambiental e
mineral da atividade produtiva, acompanhada, ao longo de todo o processo, de
medidas inovadoras, como a destinação de resíduos e reuso da água utilizada no
processo produtivo (que gerou patente para o CETEM e o INT, além de royalties para
o Sindgnaisses). Além disso, a figura do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) como
licenciamento ambiental transitório é uma das principais ferramentas para que as
empresas intregrantes desse APL possam ter práticas ambientalmente sustentáveis.

NÚMEROS DO APL DE ROCHAS ORNAMENTAIS DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
O APL de Rochas Ornamentais da Região Noroeste Fluminense é
reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio (MDIC) e
pela Câmara de APLs do estado do Rio de Janeiro e centra-se nas empresas de
extração e beneficiamento da rocha que constituem quase a totalidade das empresas
envolvidas no segmento. Existem ainda, em Santo Antônio de Pádua, três empresas
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metal-mecânicas que fabricam serras para o setor e prestam serviço de manutenção
das máquinas (tabela 7).
TABELA 7
Principais números do APL de rochas ornamentais da Região Noroeste
Fluminense, com destaque para o município de Santo Antônio de Pádua
Informação

APL de Rochas Ornamentais

Número de Pedreiras

78

Número de Serrarias

76

Pedreiras + Serrarias

154

Outras empresas

3

Receita Anual Bruta

R$ 64,5 milhões

Emprego Pedreiras (licenciadas)

780

Empregos Serrarias (licenciadas)

476

Empregos Diretos Total

1256

Emprego Indiretos (estimativa)

3.600

Empregos Totais (estimativa)

4.836

Custo Produção (R$/m2) - Serrarias

6,00

Custo Produção (R$/m2) - Pedreiras

4,00

Recolhimento de CFEM /ano (R$)

75.257,00

Recolhimento ICMS / Ano (R$)

290.000,00

Produção Estimada (m²/ano)

565.488

Capacidade Instalada -Fábrica de Argamassa

240 mil t/ano

Empregos gerados Fábrica de Argamassa

120

Fonte: CAM/DRM-RJ

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
De acordo com o estudo realizado pela Federação das Indústrias do Rio de
Janeiro (FIRJAN, 1999) ficou demonstrado que o estado possui vocações para se
revigorar como importante região produtora de rochas ornamentais.
À época era necessário superar vários entraves, ainda hoje existentes, tais
como: melhorias nos aspectos estratégicos, logísticos, econômicos, tributário,
financeiros, tecnológicos, competitivos e mercadológicos das empresas que atuavam
no setor de extração e beneficiamento de rochas ornamentais.
Desse estudo foi proposto um “Plano de Ação”, que resultou em poucos
procedimentos efetivos, tais como:


Criação do Fórum Empresarial de Rochas Ornamentais, no âmbito da
FIRJAN, onde se reúnem as empresas, entidades do governo estadual e
consultores (em atividade);
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“Convenção de Mármores e Granitos na Arquitetura” através do Rio
Rochas 2001 (foi realizado um segundo evento, em 2003 e depois
descontinuado);



“Catálogo de Rochas Ornamentais do Estado do Rio de Janeiro”
elaborado pelo DRM-RJ em 2003 (atualizado em 2008);



Cursos de especialização para os executivos e gerentes das empresas de
rochas ornamentais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, em parceria
com o CETEM e CETEMAG, em 2004 e 2005 (não houve reedição
desses cursos); e



Medidas de desoneração do setor produtivo tomadas pelo governo do
estado, com diversas delas tendo sido postas em prática, com cinco
decretos sucessivos.

Desde então, pouquíssimos avanços têm sido observados. No lado
empresarial, o estado possui dois sindicatos: Sindicato das Indústrias de Mármores e
Granitos e Rochas Afins (SIMAGRAN-RIO), com base territorial em todo o estado
e o Sindicato de Extração e Aparelhamento de Gnaisses no Noroeste do estado do
Rio de Janeiro (SINDGNAISSES), com base territorial na região Noroeste e criado
em 2002. Estes dois sindicatos, entretanto, ainda têm posições de conflito quanto à
atuação no setor, o que traz mais uma dificuldade para o seu desenvolvimento, por
falta de uma política alinhada de reivindicações e de ações sobre as várias instâncias
públicas.
Na área tributária, além da edição do decreto 25.666, em 1999, e dos decretos
27.068 e 27.069/2000, houve a edição do Decreto nº. 41.557/2008 (desoneração do
ICMS para importação de máquinas, equipamentos e acessórios, para o setor de
mármores e granitos adquiridos por indústrias fluminenses) e o Decreto nº
41.858/2009, onde houve o diferimento (desoneração) do ICMS nas operações com
rocha bruta de granito e mármores realizadas dentro do estado do Rio de Janeiro
(quadro 2).
QUADRO 2
Lista de iniciativas de desoneração do setor produtivo de rochas ornamentais e
equiparação a políticas dos estados vizinhos
Decreto

Objetivo

25.666/1999

Desoneração da alíquota de ICMS para o setor de rochas ornamentais para 5% (alíquota
original era de 18%), possibilitando vantagens fiscais para as empresas fluminenses na sua
concorrência com empresas de estados vizinhos, que praticam incentivos semelhantes.

Desonera do ICMS as operações de importação de máquinas e equipamentos destinados a
27.068 e 27.069/2000 indústria de extração, beneficiamento e transformação de mármores, granitos e pedras de
revestimento para uso ornamental e dá outras providências.
41.557/2008

Desoneração do ICMS para importação de máquinas, equipamentos e acessórios, para o setor
de mármores e granitos adquiridos por indústrias fluminenses.

41.858/2008

Diferimento (desoneração) do ICMS nas operações com rocha bruta de granito e mármores
realizadas dentro do estado do Rio de Janeiro.
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Outras medidas foram implantadas para incentivar a instalação de novas
indústrias no Norte-Noroeste Fluminense através da agência de fomento do estado –
Investe-Rio, que tem à disposição recursos com taxa de 2% ao ano (programa
FREMF – Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses).
Com tudo isto, apenas o setor de rochas para revestimento, através das
extrações das Pedras Madeira e Paduana, teve impulso com a progressiva
regularização da atividade de pedreiras e serrarias; resolução de conflitos pelo uso da
água; implantação de inédito processo de reutilização de resíduos, com a instalação
de uma fábrica de argamassa; relocação das serrarias e melhoria de instalações e
processos, em acordo com a legislação ambiental; melhoria tecnológica, com novos
produtos; conquista do selo de Indicação Geográfica de Rocha; a criação do conceito
“Rocha do Rio de Janeiro”, com a introdução de elementos de design na criação de
peças a partir das rochas fluminenses; e a entrada no mercado das grandes obras na
cidade do Rio de Janeiro, em especial o Porto Maravilha e o Maracanã.
Entretanto, para o setor de rochas ornamentais clássicas, tem havido um
movimento de entrada de empresários do Espírito Santo nas áreas de extração,
enquanto há considerável retração do empresariado fluminense, hoje mais
concentrado nas marmorarias (terceiro setor), o que se espelha na atual composição
do Fórum Empresarial de Rochas Ornamentais da FIRJAN, predominantemente
constituído de empresários de marmorarias.
Vale destacar que o Projeto de Indicação Geográfica, desenvolvido pelo
DRM-RJ em parceria com o SINDGNAISSES, com o Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) e com a Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro
(REDETEC), resultou na certificação, pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), de três tipos de rochas da região. Os selos de Indicação Geográfica
conquistados pelo Noroeste Fluminense deram origem a três Denominações de
Origem (DO) representadas pelas seguintes regiões: Pedra Carijó Rio de Janeiro,
Pedra Cinza Rio de Janeiro e Pedra Madeira Rio de Janeiro.
A certificação, a ser implantada pelo setor produtivo, diferenciará as rochas
da Região Noroeste Fluminense e poderá resultar em maior valor agregado para estas
rochas. Há estimativa que este valor possa aumentar em até 70% para os produtos
com a garantia comprovada, tanto no cenário nacional quanto mundial.
Apesar dos avanços significativos do setor de pedras de revestimento,
tecnologicamente menos intensivo, o setor de extração de blocos para
desdobramento e produção de chapas, continua retraído. Em 2011 foi definida uma
nova Instrução Técnica para a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
para rochas ornamentais, que passou a ser exigida pelo órgão ambiental, já
determinada para dois empreendimentos (um novo e outro em regularização), na
expectativa que os processos de licenciamento cheguem a bom termo, com a emissão
das licenças de operação.
Esta conclusão reforça o quadro inicial de dois cenários no estado: as rochas
de revestimento, um setor que tem se estruturado e está prestes a estar com as
licenças ambientais e minerais necessárias ao funcionamento; e o das rochas
ornamentais propriamente ditas, que ainda não conseguiu superar o gargalo do
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licenciamento ambiental e que vê a chegada de empresários de outros estados e uma
série de oportunidades locacionais, fiscais e logísticas, forçosamente levando à
necessidade de maiores investimentos privados no setor, tendo em vista a
disponibilidade de rochas, em especial nas regiões Norte e Noroeste.

236
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

2

RECURSOS MINERAIS METÁLICOS
2.1 Minerais para Uso Industrial

São minerais que por suas propriedades tem aplicação direta, tais como se
encontram ou após algum tratamento, ou se prestam como matéria-prima para a
fabricação de uma grande variedade de produtos. Os minerais industriais destacam-se
por possuírem propriedades físico-químicas elementares e/ou minerais, essenciais
como matérias primas para indústria em sentido amplo.
Os minerais metálicos fundamentaram o desenvolvimento industrial do
Século XIX, que se prolongou pelo século seguinte. Os recursos energéticos (carvão,
petróleo, etc.) foram os grandes protagonistas do século XX, e ainda o são neste
novo século. De acordo com Kuzvart citado por Calvo (2001), “as rochas e minerais
industriais (RMIs) serão as matérias-primas típicas da segunda revolução industrial, as
matérias-primas do terceiro milênio”, por serem imprescindíveis na fabricação de
produtos demandados pela sociedade pós-industrial (plástico, fibra óptica,
componentes eletrônicos, etc.).
Diversos autores sugerem a conveniência de usar a produção de RMIs como
uma medida aceitável do amadurecimento industrial de um país (Calvo, 2001).
No Brasil, com a predominância de pequenas e médias empresas e Arranjos
Produtivos Locais (APLs) na produção de rochas e minerais industriais, a atividade
mineral pode ser uma opção importante para geração de emprego e renda.

a. MONAZITA / ZIRCONITA / ILMENITA / RUTILO
A monazita é um ortofosfato com elementos de terras raras, onde
predominam os elementos leves. A fórmula estrutural da monazita é R-PO4, sendo R
o grupo dos elementos de terras raras: Ce, La, Nd, Sm e Y, associados ao radical
fosfato. A monazita apresenta teores variáveis: 40-50% de cério, 20-36% de lantânio,
8-16% de neodímio, 3-5% de praseodímio, 0,5-3% de samário e 0,1-3% de ítrio. O
latânio, cério, neodímio e praseodímio constituem aproximadamente 90% dos
elementos de terras raras presentes na monazita. Outros elementos, como o tório e o
urânio, também encontram-se no mineral, tornando-o radioativo. O conteúdo de
tório é muito variável, podendo oscilar entre 0,1% e 30%. A quantidade de urânio é
menor, podendo atingir 1,5% (Rosental, 2005). Ocorre como mineral acessório em
granitos, gnaisses, aplitos, pegmatitos e em depósitos sedimentares (areias).
Importante matéria prima para produção de compostos de terras raras, possui
aspecto granular e coloração bege escuro a marrom (figura 1).
Os denominados terras raras (conjunto de quinze elementos químicos
constituídos pela família dos lantanídeos mais o ítrio) são elementos que possuem
grande importância industrial por suas propriedades físico-químicas utilizadas em
produtos de alta-tecnologia. Destacam-se o neodímio, samário, lantânio, cério e ítrio
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para aplicações em altas tecnologias, que incluem a fabricação de supermagnetos, no
setor de eletrônica e no desenvolvimento de novos materiais e supercondutores.
A Ilmenita é um titanato de ferro, importante matéria-prima para obtenção
de dióxido de titânio (pigmento branco) e ligas de ferro e titânio. Funciona como
agente aditivo em composição de abrasivos, fabricação de esmaltes matizados, cargas
de altos fornos, para melhorar o fluxo metálico e proteger o revestimento refratário e
revestimento de eletrodos utilizados em solda elétrica. Possui o aspecto de grânulos
de cor preta (figura 1), ocorrendo como mineral acessório em rochas magmáticas e
metamórficas ou como mineral resistato em rochas sedimentares.
O rutilo é um dióxido de titânio utilizado em componentes de revestimento
de eletrodos de solda elétrica, ligas de ferro titânio e agente aditivo na colorização e
matização de materiais cerâmicos (vidros, ladrilhos e louças de mesa). Possui aspecto
de grânulos de cor preto-avermelhada (figura 1), ocorre como mineral acessório em
hornblenda dioritos, sienitos, granitos, anfibolitos, gnaisses, mica xistos, sendo
frequentemente de origem secundária pela alteração de micas titaníferas em rochas
ígneas (www.rc.unesp.br).
A zirconita é um silicato de zircônio, sendo uma importante matéria prima
para a fabricação de tintas de faceamento para fornos e moldes, opacificante para a
cerâmica industrial e louças, pigmentos para esmalte porcenalizados, isoladores
térmicos e elétricos, refratário à base de zircônio e cimento refratário. Possui aspecto
granular de cor bege (figura 1) e ocorre como mineral acessório de rochas plutônicas,
principalmente rochas ricas em sódio, em granitos, pegmatitos, nefelina-sienitos. É
um mineral acessório também em rochas sedimentares, como arenitos.
FIGURA 1
Foto dos grânulos dos minerais pesados extraídos e concentrados da areia
monazítica da unidade de BUENA

Fonte: INB/Buena, 2012.

238
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

OCORRÊNCIA
Os minerais pesados estão contidos em areias de antigas praias distribuídas ao
longo da costa brasileira, principalmente nos litorais do Norte Fluminense, do
Espírito Santo e do Sul da Bahia.
O Brasil tem enorme potencial geológico para produzir elementos de terrasraras (ETR). Existem três depósitos (recursos identificados, medidos e
caracterizados): Catalão I (GO), Araxá (MG) e Poços de Caldas (MG), além 36
ocorrências como exemplo na região de São João Del Rei (MG) em pegmatitos e
Formações Elúvio-Aluvionares. Os ETR estão associados a minerais pesados no
litoral brasileiro como Rio de Janeiro, Espirito Santo, Pauí e Maranhão, relacionados
a “Placers” Fluviais. Ocorrem também Terras Raras Pesadas (ETRP) associados a
rochas graníticas como minérios de Sn,Nb-Ta e Zr em Pitinga (AM), Granitos
Rondonianos (RO); além de ocorrências mal definidas. Com base nas amplas
ocorrências e depósitos supracitados, a afirmação da primeira frase do parágrafo
possui maior peso de veracidade, visto que só nos depósitos de Lagoa Seca Norte e
Córrego do Garimpo, em Catalão I, os recursos identificados são de 120 Mt, muito
superior as reservas medidas de 27 Mt e reservas base de 89 Mt, da China, maior
produtora deste minério.
No litoral norte do estado do Rio de Janeiro, no município de São Francisco
de Itabapoana, está localizada a unidade INB Buena das Indústrias Nucleares do
Brasill (INB), responsável pelas atividades de extração e beneficiamento das areias
que contém os minerais pesados (figura 2).
FIGURA 2
Foto aérea da unidade INB-Buena em São Francisco de Itabapoana – RJ. Pode-se
observar no canto superior esquerdo a frente de lavra

Fonte: INB/Buena, 2012.

A geologia da região de Buena é caracterizada pela Formação Barreiras,
constituída basicamente por arenitos, provindos de sedimentos clásticos continentais
em cores variadas, em geral friáveis, predominantemente arenosos, com marcante
alternância de depósitos pelíticos e psamopelíticos. A história das terras raras no
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Brasil confunde-se com a utilização da monazita. Este mineral é normalmente
encontrado em placers marinhos, tais como areias de praia, paleopraias (sob a forma
de cordões, paralelos às praias há milhões de anos) e deltas de rios. Vem associado a
outros minerais pesados, sendo os de valor comercial a ilmenita, a zirconita e o rutilo,
os quais, juntamente com a monazita, são chamados minerais pesados úteis, sendo
encontradas de Guaxindiba a Itabapoana e no Delta do rio Paraíba do Sul.
A principal forma de extração é mecânica por escavadeiras hidráulicas, devido
à facilidade de extração dos cordões de areias monazíticas que são bastante friáveis
(figura 3). A INB Buena (Unidade de Minerais Pesados - UMP) é a responsável pela
exploração desta atividade, a de extração e beneficiamento destes bens minerais que
geram produtos para o parque industrial brasileiro e são conhecidos popularmente
como areias monazíticas. Essa unidade encontra-se em fase de descomissionamento
(execução do plano de fechamento da mina).
FIGURA 3
Processo de extração mecânica da areia monazítica

Fonte: INB/Buena, 2012.

Das areias ricas em minerais pesados, os chamados minerais úteis, a INB
retira monazita, ilmenita, rutilo e zirconita, encontrados em jazidas a poucos metros
de profundidade.
A história do aproveitamento dessas areias registra, em 1935, a formalização
dessa atividade pelo então Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),
com a expedição do Manifesto de Mina 195/35, que é uma concessão para a
exploração de minérios que ainda hoje vigora, e pertence à INB.
Na década de 40, um grupo de imigrantes alemães e austríacos montou na
cidade de São Paulo a empresa Orquima S/A. Nesta mesma época, foram criadas a
Mineradora Brasileira S.A (MIBRA) e a Sociedade Comercial de Minérios Ltda.
(SULBA). Estas foram as responsáveis pelo aproveitamento e pelos tratamentos
químico das areais até o início dos anos 60, quando foram estatizadas e deram origem
à Nuclemon, posteriormente extinta e cujas atividades foram absorvida pela INB.
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ECONOMIA MINERAL
As reservas mundiais são de 99.000.000t, destacando-se a China com
36.000.000t, Estados Unidos com 13.000.000t, Rússia e Cazaquistão com
11.000.000t, Austrália com 5.000.000t, Índia com 3.000.000t e o Brasil com 50.000t
(USGS, 2010). Se formos analisar as Reservas Bases, a China passa a ter 89.000.000t
e o Brasil com 84.000t, sendo o total mundial de 150.000.000t (USGS, 2010).
O estado do Rio de Janeiro possui uma reserva mineral medida de monazita,
principal fornecedora de ETR, estimada em 697 toneladas, sendo 627 toneladas
lavráveis. A produção bruta de minério é de 362.234 toneladas em quantidade ROM
(Run Off Mine), sendo o minério contido em 303 toneladas, com teor médio de 0,08%
de ETR. Esse valor de reserva é o menor dentre os minerais pesados, não
representando nem 0,1% da reserva total de minerais pesados, que é de 6.039.797
toneladas, sendo a Zirconita com 99% da reserva, a Ilmenita com 9.555 toneladas,
seguida do rutilo com 1.145 toneladas.
Atualmente, a monazita não é aberta para retirar o concentrado de terras
raras, abaixando o valor agregado do mineral. A tabela 1 ilustra o quanto de reserva
de monazita medida é totalmente lavrável.
TABELA 1
Dados de reserva para os minerais pesados no estado Rio de Janeiro
Classe/Substância
Monazita

TR

Medida
697

RESERVAS (t)
Indicada
Inferida
-

Lavrável
627

Titânio (Ilmenita) TiO2

9.555

-

-

8.600

Titânio (Rutilo) TiO2

1.545

-

-

1.391

Zircão (Primário) ZrSIO4

6.028

-

-

5.425

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010.

A diferença de produção está na produção bruta de minério contido que
soma um total de 5.149,625t, no qual a ilmenita tem melhor aproveitamento, com
4.171t, representando 81% do produto bruto da areia monazítica, onde o teor médio
é de 1,15% Ti02, como mostra a tabela 2. A produção de minério bruto contido de
rutilo é 13% do total, com teor médio de 0,19% TiO2, onde a monazita representa
apenas 5% da produção como mostra a tabela 2.
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TABELA 2
Produção bruta do minério no estado Rio de Janeiro
Classe/Substância

Quantidade (ROM)

Contido

Teor Médio

Monazita

362.234t

303,00t

0,08% TR

Titânio (Ilmenita)

362.234t

4.171,00t

1,15% TiO2

Titânio (Rutilo)

362.234t

673,00t

0,19% TiO2

Zircão (Primário)

362.234t

2,63t

0,001% ZrSiO4

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010.

Após a extração na frente de lavra por escavadeiras, a areia monazítica é
levada para o processo de separação dos minerais pesados, passando pelo pátio de
concentração primária para remoção de argila e posteriormente para separação
hidrogravimétrica nas Espirais de Humphrey (figura 4) por diferença de densidade.
Desta forma, é isolada a fração leve, denominada material estéril, da fração pesada,
denominado Concentrado de Minerais Pesados (CMP). Após a utilização do minério,
o material estéril é devolvido à cava para a recomposição do perfil do terreno
minerado.
FIGURA 4
Processo de concentração primária da areia monazítica por meio das Espirais de
Humphrey (a). Em (b) observa-se o contraste de cor mostrando a separação
hidrogravimétrica.

(b)

(a)

Fonte: DRM-RJ.

Após a retirada do minério bruto inicia-se o processo de beneficiamento
secundário de concentração dos minerais pesados. Aproveitando que os minerais
possuem propriedades magnéticas, de condutibilidade elétrica e de densidade
diferente entre si, são utilizados métodos de separação magnética, elestrostática e
gravimétrica.
A produção beneficiada de minério pesado em quantidade é de 11.325
toneladas, em relação a produção contida de monazita é 100%, assim como no rutilo
onde se tem 100 % do teor médio TiO2. Já a ilmenita possui apenas 54% de titânio
de teor médio, enquanto o teor de zircão no concentrado de zirconita é de 64%,
como mostra a tabela 3.
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TABELA 3
Produção beneficiada de minerais pesados no estado do Rio de Janeiro – AMB
2010
Classe/Substância

Quantidade

Contido

Teor Médio

Monazita

303t

303,00t

100,00 % TR

Titânio (Ilmenita)

7.724t

4.171,00t

54,00 % TiO2

Titânio (Rutilo)

673t

673,00t

100,00 % TiO2

Zircão (Primário)

2.625t

1.680,00t

64,00 % ZrSiO4

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010.

Os dados do Cadastro de Atividade Mineral do DRM-RJ (CAM/DRM-RJ)
nos mostram uma queda de 1/3 da produção de minerais pesados do ano de
2011/2010 com 3.420 toneladas, visto que a produção declarada nos anos de
2010/2009 foi de 10.823 toneladas. Isso se deve ao esgotamento/exaustão da jazida,
ou seja, a vida útil da mina com base na produção em relação a reserva é de
aproximadamente oito anos com essa taxa de produção. Mas, sabe-se que boa parte
da reserva está exaurida e muitas áreas encontram-se em áreas de proteção ambiental.
Há perspectiva de investimento em pesquisa para retirar areia monazítica onshore.
A quantidade de produção de ilmenita comercializada no período de 2009 foi
de 6.146 toneladas, gerando um valor de R$ 1.633.914, com um valor unitário de
265,85 R$/t. A quantidade de zirconita comercializada foi de 2.155 toneladas,
obtendo um valor de R$ 4.533.796, com uma valor unitário de 2.103,85 R$/t, e
apenas 660 toneladas de rutilo comercializada, obtendo um valor de R$ 1.337.463 e
preço unitário de 2.026,46 R$/t (CAM/DRM-RJ).
No período de 2010 a produção comercializada de ilmentia foi de 9.373t,
mostrando uma aumento em relação ao ano anterior, o que se deve a alta do
mercado consumidor específico para ilmenita em indústrias de São Paulo,
principalmente nesse período posterior a crise econômica de 2008, gerando um valor
de R$ 2.465.099, sob um preço unitário de 263 R$/t.
A produção de zirconita diminuiu para 1.159 toneladas, gerando uma valor
comercial de R$ 3.022.099, sob um preço unitário de 1.951 R$/t, assim como de
rutilo que caiu para 438 toneladas, com um valor comercial de R$ 884.760, e um
valor unitário de 2.020 R$/t (CAM/DRM-RJ).
Os dados de produção e valor comercial descritos nos parágrafos acima
confirmam o exaurimento da jazida. O principal produto comercializado e que
mostrou crescimento em produção e valor foi a ilmenita, sendo uma exceção de
mercado. A capacidade instalada da mina é de 35.000 m3 de ROM.
Os dados do CAM/DRM-RJ condizem com os dados do AMB/DNPM de
2010, que nos fornece a quantidade de produção comercializada de 6.630t, gerando
um valor de RS 1.929.147, lembrando que os dados do DNPM são sempre referentes
ao ano anterior, ou seja, 2009. A quantidade de zirconita comercializada foi de 2.361t,
gerando um valor de R$ 4.962.322, e por último foram comercializadas 632t de
rutilo, obtendo um faturamento de R$ 1.277.765, como pode ser visto na tabela 4.
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TABELA 4
Quantidade e valor da produção mineral comercializada
Classe/Substância

Quantidade

Bruta
Valor (R$)

Rio de Janeiro

Beneficiada
Quantidade
Valor (R$)

223.297.520

Valor Total (R$)

-

493.452.204

716.749.724

Metálicos

-

-

-

8.169.234

8.169.234

Titânio (Ilmenita)

-

-

6.630t TiO2

1.929.147

1.929.147

Titânio (Rutilo)

-

-

632t TiO2

1.277.765

1.277.765

Zircão (Primário)

-

-

2.361t ZrSiO4

4.962.322

4.962.322

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010.

O porte da lavra de minerais pesados de Buena é considerado médio,
segundo a classificação do DNPM que considera as minas com produção ROM
maior que 100.000t até 1.000.000t, sendo sua modalidade de exploração a céu aberto.
O porte da usina de beneficiamento é considerado médio também.
Os valores de investimento realizados em 2009, segundo AMB/DNPM
(2010), foi de R$ 265.000 na mina e R$ 137.000 na usina. Os valores previstos para
investimentos entre 2010 e 2013 são de R$ 1.160.000 na mina e R$ 600.000 na usina.
O mercado consumidor principal para o titânio extraído da ilmenita e rutilo é
o estado de São Paulo com 87,84% do consumo, sendo 91,30% para ferro-ligas e o
restante para produção de soldas e anodos para galvanoplastia. O zircônio extraído
da zirconita tem o estado de São Paulo como principal consumidor com 85%, sendo
utilizado na indústria de cerâmica como mostram os quadros 1 e 2.
QUADRO 1
Consumidor - produtos beneficiados - distribuição setorial da quantidade
consumida por substâncias - 2009
Classe/Substância

Setores de Consumo / Uso

Titânio

Ferro-ligas (91,30%), Produção de soldas e anodos para galvanoplastia (8,70%)

Zircônio

Cerâmica Branca (85,00%), Não Informado (15,00%)

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010.

QUADRO 2
Consumidor - produtos beneficiados - distribuição regional da quantidade
consumida por UF - 2009
Classe/Substância

UF

Titânio

SP (87,84%),Não Informado (12,16%)

Zircônio

SP (92,42%),Não Informado (7,58%)

Fonte dos dados: AMB/DNPM, 2010.

A mão de obra utilizada na unidade de Buena é de um total de 61
empregados, 103 terceirizados, somando um total de 164 pessoas envolvidas de
244
SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.drm.rj.gov.br / drm@drm.rj.gov.br

PANORAMA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2012

forma direta. A mina de Buena tem impacto econômico e social forte na comunidade
com geração de emprego, riqueza, oportunidade e desenvolvimento para a região.

PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS
A ilmenita é o principal mineral e o maior em quantidade de produção da
unidade. A ilmenita economicamente viável para exploração encontra-se, em sua
maioria, em depósitos secundários, ou seja, de origem sedimentar de rochas de alta
concentração desse mineral. A geologia do ERJ possui uma limitada faixa de
sedimentos terciários da Formação Barreiras, localizada em sua Região Norte
Fluminense, limitando a ocorrência de jazidas e possíveis jazidas a essa faixa
Tericária.
Para que o Brasil retome o lugar de destaque na produção de ETR, não deve
limitar-se à extração, mas, principalmente, à implantação de um amplo programa de
pesquisa para extração de ETR com metodologia que leve ao desenvolvimento, em
cadeias produtivas de processos e produtos de alto valor agregado, como
especificado no PNM 2030, do MME.
A monazita não tem sua estrutura aberta na unidade para formação de
concentrado de ETR devido à inviabilidade econômica do processo em relação a
preço de mercado e concentração pequena desse mineral no concentrado de minerais
pesados. Soma-se o fato de que, quando aberto, há liberação de Th-U, os quais são
elementos radioativos.
A lavra do minério encontra-se paralisada em virtude do esgotamento e
exaustão da jazida, fato que contribui substancialmente para a diminuição da
quantidade de material (mineral) produzido, afetando de forma direta toda a cadeia,
inclusive os próprios empregos gerados, que são de importância significativa para a
economia local, carente de ofertas de trabalho. Hoje, como se pode confirmar após a
visita técnica na unidade, todo o material produzido advêm do retrabalhamento do
rejeito com alta concentração de minério, depositado no pátio da empresa
especificamente para tal fim, mas ainda possui uma pequena reserva na frente de
lavra.
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