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1. INTRODUÇÃO 

 Após a revolução industrial a mineração ganhou mais força, uma vez que a demanda por bens 

de consumo aumentou de forma intensa. Navios, trens, aviões além das grandes cidades que 

começavam a surgir, tudo isso gerou uma grande exploração mineral desde o petróleo, passando 

pela construção civil até a água. Dada à necessidade de suprir o desenvolvimento econômico e 

industrial do planeta novas técnicas de se buscar o bem mineral foram surgindo, tais estratégias 

buscavam exploração cada vez maior do bem mineral e com isso a degradação do meio ambiente 

em decorrência de tais práticas. 

 No Brasil, um país bastante privilegiado em recursos minerais a obtenção de tais bens tem 

gerado ao mesmo tempo riquezas e intensos problemas ambientais, talvez a passagem mais 

marcante dos impactos ambientais provocados pela mineração brasileira seja o antigo garimpo da 

Serra Pelada-PA. O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar um estudo de caso 

relativo aos impactos ambientais causados pela extração de argila numa determinada localidade do 

município de Jaboatão dos Guararapes-PE, averiguar as principais intervenções antrópica na área 

em estudo e apontar as possíveis soluções cabíveis para minimizar os efeitos da degradação. 



 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área está situada no município de Jaboatão dos Guararapes, na porção leste do Estado de 

Pernambuco cujas coordenadas são, UTM - N : 7.688.046, UTM - E : 285.363. A metodologia 

aplicada foi descritiva, além de contato direto do pesquisador com o ambiente analisado através de 

visita técnica. Foram aplicadas técnicas destinadas ao levantamento e coletas de dados como: 

catalogação de espécies do bioma da área de estudo, levantamento cartográfico e pesquisa 

bibliográfica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O Rio Jaboatão possui uma extensão aproximada de 75 km e uma área de drenagem com 

cerca de 1.022 km², tendo como principais afluentes, pela margem direita, o riacho Laranjeiras, os 

rios Carijó, Suassuna e Zumbi e, pela margem esquerda, o riacho Limeira, os rios Duas Unas e 

Massaíba, e o córrego Mariana. Em seu percurso, atravessa as cidades de Moreno e Jaboatão, as 

localidades de Ponte dos Carvalhos, Pontezinha e Prazeres, recebendo, portanto, despejos sanitários 

e industriais dessas áreas. Com uma superfície de drenagem da ordem de 448 km², que representa 

0,4 % da área total do Estado, abrange os municípios de Vitória de Santo Antão, Jaboatão dos 

Guararapes, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho e Recife. Ao longo do seu curso, 

pode-se identificar áreas de ocupação urbana e industrial, áreas cultivadas com cana-de-açúcar ou 

policultura, além de áreas de Mata Atlântica e manguezal (CPRH, 2014).  

 

De acordo com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM 2002), os principais 

problemas provocados pela mineração podem ser incorporados em cinco categorias poluição da 

água, poluição do ar, poluição sonora, subsidência do terreno, incêndios causados pelo carvão e 

rejeitos radioativos. 

DIAS, (2001) ressalta que os impactos da mineração em área urbana possuem grande 

relevância devido ao alto grau de ocupação urbana. Tais impactos são agravados em decorrência da 

proximidade entre as áreas mineradas e as áreas habitadas. Pode-se, ainda, destacar alguns 

desconfortos ambientais provocados no meio ambiente como poluição sonora provocada pelas 

máquinas, impactos visuais em decorrência tanto dos altos volumes de rochas e solos 

movimentados, quanto às dimensões da cava ou frente de lavra. Tais desconfortos são sentidos, 

inclusive, quando as emissões estiverem abaixo dos padrões ambientais estabelecidos.  

Conforme verificado anteriormente, pode-se afirmar que um dos grandes problemas 

ambientais causados pela mineração nos dias de hoje nas regiões urbanas, estejam esses 

empreendimentos em funcionamento ou não, constituem uma grande ameaça ao meio ambiente 

devido aos impactos ambientais estarem interagindo diretamente com a população urbana. 

 



 

Na figura 1, pode-se observar a supressão da Mata Ciliar, devido a instalação do 

empreendimento, a Mata ciliar, é uma área de Preservação Permanente, segundo o Código Florestal 

( Lei 4771/65) e deve-se manter intocada , também foi alcançada pelo desmatamento. A 

necessidade da presença da vegetação ciliar é sem dúvida inquestionável, pelas suas funções com 

efeitos que não são apenas locais, mas refletem na qualidade de vida de toda a população sob 

influência de uma bacia hidrográfica (Davide et al., 2000) .  

 

 

Figura 1. Degradação causada pela retirada da Mata Ciliar. 

A recuperação da área explorada ocorre à medida que as atividades de explotação começam 

a parar, sendo que a recuperação final da área ocorre na fase de pós-lavra. A reabilitação da área 

atingida pela atividade de mineração tem por objetivo tornar a área apta a usos futuros, diferentes 

ou não dos usos anteriores a explotação mineral.  

Neste âmbito, a recuperação de uma área ou de um ambiente pode ser entendida como sendo 

qualquer ação que possibilite a reversão de uma área degradada para a condição de não degradada, 

independente da condição original e/ou pré-existente e da sua destinação futura. Como a fase 

exploratória encerra diferentes atividades, diferentes ações são necessárias para que o objetivo de 

reversão de condição degradada para condição de não degradada seja alcançado. 

Dessa forma, pode-se apontar algumas medidas de proteção na lavra caracterizando-se por: 

Estocagem ordenada de material removido,  exposição mínima de áreas escavadas, drenagem 



 

superficial da área,  revegetação de áreas expostas já mineradas e recompostas topograficamente; 

recuperação simultânea de áreas de lavra. 

  

4. CONCLUSÃO 

Ao longo de décadas têm-se procurado minimizar os impactos ambientais causados pelas 

atividades mineradoras, não apenas pelas instituições de pesquisa, mas também, por empresas 

privadas envolvidas nas atividades de exploração mineral. 

Neste trabalho, foram caracterzadas técnicas e métodos de recuperação, dando ênfase 

principalmente, à conservação dos solos, os quais se não forem preservados, desencadeiam 

processos de degradação, levando à degradação de outros recursos naturais tais como os mananciais 

e a vegetação e, por conseguinte, a fauna do ambiente. 

 Faz-se necessário, então, que todas as recomendações de contenção de processos degradantes 

e de recuperação ambiental, indicado, sejam seguidas corretamente. Dessa forma, o objetivo maior 

que é o retorno da sustentabilidade e das condições ambientais observadas antes das atividades 

exploratórias possam ser alcançadas, criando-se condições para a existência de um ambiente 

saudável e equilibrado. 
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