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Resumo

O presente trabalho analisa os impactos da extração mineral no município de Pedra Lavrada-PB, identi�cando
a partir de pesquisas e com dados de campo, a importância e os danos causados pela mineração no município.
Os dados foram obtidos através de visita in loco e levantamento bibliográ�co acerca da temática em questão.
Sendo assim, observa-se que os impactos ambientais estão sendo con�rmados na atualidade, na medida em
que o processo de exploração e apropriação da natureza está se dando de maneira desordenada, sem controle
algum. Dessa forma, a proposta desse trabalho foi mostrar a problemática que o município vive, uma vez que
a base da economia local é bastante dependente da atividade de mineração. Além disso, foi analisado os danos
causados pela a aludida atividade ao meio ambiente.
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Abstract

The present work sought to analyze the impacts of mineral extraction in the municipality of Pedra Lavrada-PB,
identifying from the research and with �eld data the importance and the damages caused by the mining in
the municipality. The data were obtained through an on-site visit and a bibliographical survey about the
subject in question. For he observes that environmental impacts are becoming more and more con�rmed
today, as the process of exploration and appropriation of nature is occurring in a disorderly way, without any
control and with total disrespect. In this way the proposal of this work was to show the problematic that
the municipality lives, since its economy is very dependent on the mining activity, and yet to analyze what
damages caused by this to the environment.
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INTRODUÇÃO

Desde muito tempo, a extração mineral é uma
atividade importante para o desenvolvimento
social e econômico. Ela é a base da formação da

cadeia produtiva, do processo de transformação
de minérios até os produtos industrializados e,
na medida em que as cidades crescem, criam-se
demandas por infraestrutura e serviços, o que
induz a instalação de indústrias de transforma-
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ção (SILVA, 2014).

Ao longo do tempo, a extração de recursos
minerais no Brasil constitui um rico exemplo
de como a humanidade tem se “apoderado” das
riquezas naturais para a construção de um novo
cenário socioeconômico, pois a mineração tem
sido necessária para o desenvolvimento indus-
trial do Brasil em seus mais diversos setores
produtivos ao longo dos anos, e sempre foi um
dos sustentáculos dos poderes econômico e po-
lítico (PONTES; FILHO et al., 2012).

Atualmente, por ser uma fonte de riqueza
econômica, a extração mineral tem se expandido
rapidamente em todo o Brasil. No estado da
Paraíba ela representa uma importante atividade
socioeconômica, pois além de fornecer emprego
e renda para milhares de mineradores, também
detém para o Estado, muitos lucros a partir dos
impostos atribuídos a comercialização dos mais
diversos recursos minerais explorados em seu
território (SILVA et al., 2008).

A Paraíba merece destaque quanto ao seg-
mento da mineração, com produção e reservas
signi�cativas, por ter parte de seu território
agraciado pela Província Pegmatítica da Bor-
borema uma vez que, segundo Santos (1995) a
Borborema é uma das mais importantes provín-
cias geológicas do Nordeste, como também um
tradicional centro de produção mineral.

Porém, o setor apresenta signi�cativos desa-
�os em termos de sustentabilidade, uma vez que
as operações de mineração acarretam fortes im-
pactos ao meio ambiente, sejam eles em níveis
locais, regionais ou nacionais. Adicionalmente,
por ser um setor primário da economia e ope-
rando frequentemente em locais remotos, o de-
sempenho ambiental tem sido, há muito tempo,
precário, sendo objeto de análise por parte de
especialistas de mercado, principalmente aque-
les vinculados às agências de classi�cação de
risco (VILLAS-BÔAS et al., 2002).

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar
os impactos da extração mineral no município
de Pedra Lavrada-PB, identi�cando a partir de
pesquisas e com dados de campo a importância
e os danos causados pela mineração no municí-
pio.

METODOLOGIA

Realizou-se uma visita in loco no município de
Pedra Lavrada, especi�camente nas áreas de ex-
tração; foi feita uma revisão de literatura em que
se buscou associar e comparar as informações
adquiridas. Na Figura 1 a localização da cidade
que se situa na região centro-norte do Estado da
Paraíba, Mesorregião Borborema e Microrregião
Seridó Oriental Paraibano, limitando-se com os
municípios de Nova Palmeira, Sossego, Cubati,
Seridó e com o estado do Rio Grande do Norte
(CPRM, 2005).

Figura 1. Localização do Município de Pedra Lavrada-PB. Fonte: Ana Paula
Silva, 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade de mineração é incontestavelmente
necessária para o desenvolvimento das socieda-
des em seus mais diversos setores produtivos,
tendo sido, ao longo dos anos, um dos susten-
táculos dos poderes econômico e político (PON-
TES; FARIAS et al., 2013). Isso, levando em
conta que a mineração é, sem dúvida, um fa-
tor fundamental no desenvolvimento do Brasil,
não somente como gerador de riquezas, mas
também como mecanismo progressista para o
desenvolvimento de diversas regiões brasileiras.
O município de Pedra Lavrada, localizado no

estado da Paraíba mais precisamente na micror-
região do Seridó. É uma das áreas do estadomais
rica no quesito mineral, tendo jazidas de gra-
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nizo, quartzo, feldspato, mica, turmalina dentre
muitos outros. O estudo ocorreu na área de mi-
neração denominada Alto Feio, localizada no
município de Pedra Lavrada (Figura 2), locali-
zada no estado da Paraíba, no Nordeste brasi-
leiro e em algumas áreas dentro do município.

Figura 2. Localização da área de estudo. Fonte: Ana Paula Silva, 2016.

IMPACTOS DA EXTRAÇÃO MINERAL

As alterações ou impactos advindos da atividade
mineral podem provocar maior ou menor im-
pacto, conforme a localização, o método de lavra,
o tipo de minério extraído, e o tipo de desmonte
utilizado. Em se tratando dos moldes implemen-
tados na mineração, especialmente quando do
uso de material explosivo, observa-se a ocorrên-
cia de inúmeros impactos ou problemas, tanto
de ordem social, quanto ambiental (PONTES;
FARIAS et al., 2013).

Estudos sobre os procedimentos adotados no
desmonte de rocha com uso de explosivos evi-
denciam que os problemas ambientais gerados
pelo desmonte são incompatíveis com o pro-
cesso de regeneração do meio ambiente, apesar
de ser essencial para o ciclo da exploração mi-
neral (PONTES; FILHO et al., 2012).

A exploração de maciços rochosos com uso
de explosivos provoca inevitáveis impactos am-
bientais e desconforto para as populações do
entorno da jazida, as quais estão expostas cotidi-
anamente aos seus efeitos. Dallora Neto (2004)
destaca que os principais efeitos ambientais se
fazem sentir através do lançamento de fragmen-
tos, da geração de vibrações no terreno, sobre

pressão a atmosférica, da emissão de materiais
particulados (poeira) na atmosfera, do aumento
dos níveis de ruído, do assoreamento de áreas
e/ou de drenagens adjacentes às minerações,
além da alteração paisagística como se veri�ca
na (Figura 3).

Figura 3. Degradação da paisagem natural, pela alteração decorrente da ativi-
dade de mineração. Fonte: Ana Paula Silva, 2017.

A atividade mineral é considerada por alguns
estudiosos como uma das atividades econômi-
cas com maior potencialidade de degradação ao
ecossistema. Na região do Seridó e, desse modo,
no município de Pedra Lavrada–PB, essa pers-
pectiva não é diferente, a mineração na região
do Seridó paraibano apresenta uma série de ex-
ternalidades negativas.

Pedra Lavrada é um dos grandes responsáveis pelos
problemas ambientais na região, tais como: altera-
ção do ecossistema, alteração na qualidade do solo,
alteração na qualidade das águas superfícies, suscepti-
bilidade do terreno a erosão e assoreamento, aumento
na taxa de evaporação, perturbação a fauna terrestre,
emissão de poeiras fugitivas e gases, poluição sonora,
transporte de sedimentos, perda das características
de solo fértil, degradação da morfologia, erosão, as-
soreamento, alagamento, instabilidade entre outros
(LIMA, 2013).

Em se tratando dos impactos ambientais re-
ferentes à mineração, segundo a eles englobam
cinco categorias: poluição da água, poluição do
ar, poluição sonora, subsidência do terreno e
mudanças na paisagem.
Segundo CONAMA (1986, p. 1) é considerado

impacto ambiental: “qualquer alteração das pro-
priedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de ma-
téria ou energia resultante das atividades hu-
manas que, direta ou indiretamente, afetem a
saúde, a segurança e o bem-estar da população;
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as atividades sociais e econômicas; a fauna e
a �ora; as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente; e a quali�cação dos recursos
ambientais”.

A Mineração e os Impactos Causados a Saúde
do Trabalhador

A mineração é uma atividade que trabalha no
longo prazo, e no decorrer desse processo dinâ-
mico são geradas situações e condições em que
estão presentes as cargas, agentes, forças, entre
outros elementos patógenos, os quais consti-
tuem riscos e ao mesmo tempo perigo para a
saúde dos seus trabalhadores (ROUQUAYROL et
al., 2003).
Sabe-se que os riscos à saúde humana pre-

sentes na atividade de mineração, colocam os
trabalhadores em contato com agentes nocivos
como, poeiras, que além de causar danos ambi-
entais, provocam diversas doenças no sistema
respiratório, das quais as mais graves são, as
silicoses e pneumoconioses. As pessoas mais
afetadas são aquelas que trabalham diretamente
junto aos focos emissores de poeira, mas em
graus variáveis compromete também os mora-
dores das áreas circunvizinhas às minerações
(RODRIGUES, 2004) (RIBEIRO, 1999).
Os resíduos poluentes associados à poeira que

�cam impregnados na pele das pessoas que tra-
balham na extração mineral causam alterações
e várias patologias de ordem dermatológicas;
afora os danos causados nas articulações por
impactos repetitivos no uso contínuo e errôneo
dos equipamentos (PONTES; FILHO et al., 2012).
Dessa forma foi observado em campo que os

trabalhadores (Figura 4) não utilizam os Equipa-
mentos de Proteção Individual - EPI, trabalham
de maneira precária, considerando o fato de que
todo material que é trabalhado naquela área, no
caso do Quartzo, que é um material muito cor-
tante, causa diversos danos à saúde. Analisando
relatos de pessoas da região, de cada dez mi-
neradores da jazida pesquisada, seis já haviam
sofrido corte por parte desse material, ou seja,
mais de 50% dos mineiros já tinham sofrido al-
gum tipo de ferimento, considerando o fato que,
se um desses fragmentos entra em contato com
os olhos acaba causando danos graves à saúde.

Figura 4. Falta de Equipamentos de segurança. Fonte: Ana Paula Silva, 2017.

Quanto aos equipamentos de trabalho, a pri-
meira característica observada é o meio semi-
mecanizado, ou seja, nem é mecanizado nem
é rudimentar é um meio termo, mas vale res-
saltar também, que nem todo este trabalho é
rudimentar, pois o mineiro não consegue reti-
rar blocos de rochas de forma manual. Nesse
caso, este processo é feito por carros que fazem
a perfuração e a instalação dos explosivos.
O surgimento do mercantilismo e, posteri-

ormente, do capitalismo, trouxeram consigo,
como consequência, uma carga excessiva de tra-
balho e maior exposição aos fatores de risco
à saúde do trabalhador. Diante deste cenário,
houve também um crescimento dos “olhares”
frente às consequências/doenças atribuídas aos
novos modos de trabalho, de modo a mitigar os
perigos e riscos à saúde do trabalhador (LIMA,
2013).
A primeira parte da mecanização é feita a

partir da utilização do “martelo pneumático”,
processo de perfuração da rocha para instalação
dos explosivos, após a explosão e com a quebra
dos grandes blocos rochosos o processo de força
braçal volta a ser utilizado, já que todo o serviço
passa a ser manual, eles utilizam equipamentos
como “a picareta, a pá (Figura 5). Dessa forma,
a rocha é fragmentada em blocos maiores logo
após a desbastação ou a lapidação ocorre, nesse
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processo, o amontoamento das rochas é reali-
zado com auxílio de carrinhos de mão, depois
todo o material é jogado, sem o devido cuidado,
em cima de caminhões, processo este que exige
muito esforço físico.

Figura 5. Ferramentas utilizadas pelos trabalhadores. Fonte: Ana Paula Silva,
2017.

A cidade de Pedra Lavrada apresenta uma
grande variedade de minerais. Essa imensa ri-
queza mineral desperta interesse nas empresas
do ramo de extração e bene�ciamento mine-
ral. O município hoje concentra empresas de
produção de cerâmica, de bene�ciamento dos
minerais para exportação dentre outros segmen-
tos. Contudo, percebe-se a extração mineral
apesar de trazer um desenvolvimento econô-
mico para cidade traz consequências ambientais
gravíssimas, já que a maioria das empresas do
segmento do garimpo é irregular, ou seja, não
tem licença ambiental para funcionar, além de
não ter nenhuma preocupação e compromisso
com a recuperação ambiental das áreas de onde
se extraem a mineração.

CONCLUSÕES

A partir do estudo de campo realizado no mu-
nicípio de Pedra Lavrada-PB e com pesquisas
bibliográ�cas, foi possível ter uma ideia da im-
portância da mineração para a população do mu-
nicípio, pois esta é uma das principais fontes de
emprego e renda do lugar, contribuindo não só
com a ampliação de recursos �nanceiros com
também a dinamização do comércio local, con-
tribuindo para o desenvolvimento do mesmo.

Dessa forma, a proposta desse trabalho foi
mostrar a problemática que o município vive,
uma vez que sua economia é bastante depen-
dente da atividade de mineração, e ainda ana-
lisar quais os danos causados por este ao meio
ambiente.
Cumprindo, dessa forma, o objetivo do traba-

lho que foi fazer uma análise da importância da
mineração para o município, como este afeta o
meio ambiente através do impacto ambiental e
quais os problemas causados pela mineração na
saúde do trabalhador, de uma forma que abor-
dasse todos os aspectos, pois consideramos estes
de total importância.
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