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ABSTRACT
A broad v~ew of m~neral issues on Indian lands both in
Brazil and the U.S. is presented. With respect to Brazil it focuses
on
its legal aspects, making reference to the Federal Constitution
and the
Civil Code, major items related to the subject. A brief historical
account of Serviço de Proteção aos !ndios (Brazilian AgencyforIndian
Affairs), later replaced by FUNAI-National
Foundation for Indian Affairs,
Estatuto do !ndio and special laws dealing with minerals located in Indian reservations
are also outlined.As
to u.s. an emphasis is given
to
the work accomplished
by the Council of Energy Resource Tribes-CERT, resulting from the coalition of 25 Western tribes, aimed to give them general advice for celebrating agreements with mining corporations related
to mineral resources existing in Indian lands.

1.

INTRODUÇÃO

Este trabalho, apresentado em Seminário no Curso
de
Mestrado em Administração
e política de Recursos Minerais do Instituto
de Geociências
da UNICAMP, tem como objetivo o levantamento da Legislação Indígena no Brasil destacando-se
os aspectos ligados diretamente
à
atividade mineral nas terras ocupadas pelos indígenas.
Abordamos, ainda, sucintamente
a Legislação
Indígena
Federal dos EUA e os acordos entre índios e empresas de mineração
para
execução de trabalhos em áreas indígenas.
A escolha da abordagem sobre os indígenas americanos se
deve à importância que os recursos minerais existentes em suas
terras,
em especial os energéticos,
como carvão, urânio e petróleo, representam
para o País. Além de que a experiência desses povos indígenas na condução atual de acordos para exploração de suas terras possa de alguma maneira, alertar-nos no estabelecimento
de uma política para exploração e
aproveitamento
mineral nas áreas indígenas.
A sobrevivência
de aproximadamente
200 mil índios brasileiros enfrenta hoje novas ameaças, com a abertura das reservas às atividades de mineração por empresas privadas, se não
forem tomadas medidas eficazes para que esta atividade não seja lesiva aos
interesses
da comunidade indígena.
~ verdade que a Constituição,
o Código Civil e o Estatuto do !ndio reconhecem e protegem os direitos indígenas. Mas a legislação indigenista tem dois problemas: não é cumprida e contém
brechas
pelas quais se podem infiltrar inúmeros abusos e tornar inócuas as mais
sólidas garantias constitucionais
(Cunha, 1984).
Há, no momento, 21 conflitos no País envolvendo
povos
indígenas. Do Rio Grande do Sul, com os Kaingang, a Roraima, com os Macuxi e Yanomami, índios, fazendeiros, garimpeiros e posseiros
disputam
a posse de terra (Moreira, 1984).
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A causa principal dos conflitos é uma só: a brusca
e
agLessiva ocupação dos territórios desses sobreviventes
que, de tempos
imemoriais, dominavam o Brasil. Estes conflitos se intensificaram
apartir de 1970, com as estradas e a infraestrutura
básica para
atrair investidores à
região Amazônica que não pouparam nenhuma nação indígena.

2.

ASPECTOS
2.1.

DA EVOLUÇÃO DA LEGISLAçAO INDíGENA NO BRASIL

CONSTITUIçAO

Constituição

FEDERAL

A matéria
Federal.

relativa

aos silvícolas

é disciplinada

pela

A Constituição
de 1934 aborda a questão nos seus artigos 59 e 129. O artigo 59 dá competência a União para legislar privativamente sobre a incorporação
dos silvícolas à comunhão nacional
(letra
m, item XIX). O artigo 129 garante a posse das terras aos silvícolas que
se achem nelas permanentemente
localizados, vedando-lhes
a alienação.
A constituição
de 1946 praticamente
não
altera
esta
situação (letra r, item XV, art. 59 e art. 216), não excluindo porém, a
competência para o estado legislar sobre a incorporação
dos
silvícolas

à comunhão nacional

-

art. 69.

de 1967 em seu artigo 49, item IV,
exA Constituição
pelos
plicita que se incluem entre os bens da União as terras ocupadas
ante~
silvícolas, o que até então não era mencionado nas constituições
riores.
A partir da referida Constituição
é reconhecido
o direito dos silvícolas ao usufruto exclusivo das riquezas naturais
e todas as utilidades das terras por eles habitadas - art. 186.
1967 referente
2.2.

A Emenda Constitucional
aos silvícolas.

CODIGO

de 1969 mantém

a legislação

de

CIVIL

De acordo com o Código Civil, o silvicola é considerado como relativamentg
capaz* a certos atos ou à maneira de os exercer,
estando sujeito ao regime tutelar estabelecido
em leis
e regulamentos
especiais que cessará à medida que se torne adaptado à civilização
do
País. O Estatuto do 1ndio, aprovado pela lei federal n9 6.001, de 15 de
dezembro de 1973, dispôs que essa tutela será exercida pelo ôrgão federal encarregado
da proteção aos indígenas. Esse órgão atualmente
é
a
Fundação Nacional do 1ndio - FUNAI, entidade ligada ao Ministério doInterior.
Segundo Dallari, 1983, a condição de tutelado não
impede o índio de ter direitos nem exige que ele seja assistido paraexercer todos os seus direitos. Do ponto de vista jurídico o índio não é incapaz. Ele pode ter direitos e só está obrigado a agir na companhia
da
FUNAI para a prática de certos atos, que a lei enumera.
Mais adiante o
mesmo autor afirma que o índio brasileiro pode ter todos os direitos que
as leis asseguram aos brasileiros.
A restrição decorrente da tutela está fixada no artigo
89 do Estatuto do 1ndio, acima referido. De acordo com esse artigo, são
nulos os atos praticados sem assistência da FUNAI, quando envolverem índio não integrado** e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena.
O parágrafo único desse artigo abre exceção à regra da
nulidade, dispondo que serão válidos os atos praticados pelo índio,desde que este revele consciência e conhecimento
do ato praticado e de seus
efeitos e desde que tal ato não lhe seja prejudicial.
* O Projeto de Lei n9 634, de 1975 (do Poder Executivo)coloca o índio na categoria absolutamente
incapaz.

Código

Civil

**Não integrado não é a mesma coisa que não emancipado. Emancipado é a
formalidade pela qual o índio comprova que não precisa mais de tulela.
Pode ocorrer que, mesmo integrado, o índio considere conveniente
não
pedir a emancipação,
ou seja, não dispensar a assistência da tutela papara prática de certos atos. Neste caso tem-se o índio integrado
e
não-emancipado.
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A tutela cria para FUNAI a obrigação de proteger
o
índio, assistindo-o na prática de certos atos e não substituindo-o, ignorando sua vontade.
A relativa

capacidade

é uma proteção,

nao é uma

res-

trição.
A condição de absolutamente
incapazes vedará a validade jurídica da vontade expressa dos silvícolas, não podendo
inclusive
exercer direitos políticos. O Estado em vez de assistí-los,
passará
a
representá-los.
A condição de emancipação
compulsória,
põe em risco o
reconhecimento
garantido na Constituição
(art. 198), do direito à posse
de suas terras, além de ser impossível que alguns índios, como os Yanomami, que nem sequer sabem falar português possam conviver
harmoniosamente com a sociedade envolvente.

2.3.

LEIS ESPECíFICAS

Nos primeiros anos de vida republicana,
afirma Ribeiro,
1982, nada se fez para regulamentar
as relações com os índios,
embora
nesse mesmo período a abertura de ferrovias através da mata, a navegação
dosrios pcr barcos a vapor, a travessia dos sertões por linhas telegráficas, houvessem aberto muitas frentes de luta contra os índios, liquidando as últimas possibilidades
de sobrevivência
autônoma de
diversos
grupos tribais atê então independentes.
Em 1910 as notícias dessas lutas ocupavam todos os jornais, eram discutidas nas assembléias
legislativas,
nas
associações
científicas e instituições
filantrópicas,
todas elas exigindo providências imediatas.
As populações das zonas pioneiras exigiam medidas
capazes de assegurar a conclusão de estradas de ferro e de garantir a vida dos sertanejos que conquistavam
novas matas para as plantações de café e dos colonos estrangeiros
a quem haviam sido entregues terras habitadas por índios hostis.
Entre os fatores que contribuiram
para a criação de um
órgão oficial incumbido de tratar do problema, cita-se as campanhas
da
imprensa, as conferências
do General Rondon e paradoxalmente,
segundo
Ribeiro, 1982, um dos pronunciamentos
mais decisivos foi um artigo
de
Hermann von Thering, Diretor do Museu Paulista, defendendo ou
justificando o extermínio dos índios hostis. Segundo Thering os índios eram um
empecilho para a colonização das regiões que habitavam e que
não havia
outro meio para se lançar mão, a não ser o seu extermínio.
Em meio aos debates que se espalharam,
o País
toma
consciência do problema, definindo-se
duas correntes opostas.
Uma, religiosa que defendia a catequese católica como a única solução compatível com a formação do povo brasileiro. Outra, leiga, argumentava
que a
assistência protetora ao índio competia privativamente
ao Estado.
Em todo o século XIX, nenhuma missão religiosa
realizara uma só pacificação de tribos hostis; no entanto, continuavam apregoando sua exclusiva capacidade para esses empreendimentos.
A nova política indigenista,
segundo Ribeir~
1982, sem
a preocupação do proselitismo
religioso, foi baseada na experiênciapessoal de Rondon que, convidado para organizar e dirigir a instituição
federal de assistência aos índios propõe:
"Ensinar em cada tribo alguns meninos a ler e a escrever, conservando-lhes
o conhecimento
da língua materna, e,
sobretudo:
não aldear nem pretender governar a tribo selvagem. Deixemo-los com seus
costumes, sua alimentação,
seu modo de vida. A mudança mais rápida é aquela que só pode ser operada com o tempo, e no decurso de mais de uma
geração, pela substituição
gradual das idéias e necessidades
que
eles
possuem no estado bárbaro, em comparação com as que hão de ter desde que
se civilizem. Limitemo-nos
a ensinar-lhes
que não devem matar aos de outras

tribos.

~

a única

coisa

em que

eles

divergem

essencialmente

de nós.

Quanto ao mais, seus costumes, suas idéias morais, sua família, seu gênero de trabalho para alimentar-se,
são muito preferíveis,
no estado de
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barbaria em que eles se acham, aos nossos costumes que eles repelem enquanto podem, e aos quais não se sujeitam senão quando enfraquecidos por
contínuas guerras, se vêm entregar a nós para evitar a morte e a
destruição"

.

o Serviço de Proteção aos lndios e Localização de Trabalhadores Nacionais vinculado
ao Ministério da Agricultura,
Indústria
e Comércio foi criado pelo Decreto n9 8.072, de 20 de junho de19l0,tendo como objetivo: 1) prestar assistência aos índios no Brasil, quer vivessem "aldeiados, reunidos em tribos, em estado nômade
ou promiscuamente com a civilização"e
2) estabelecer em zonas férteis, dotadas
de
condições de salubridade, de mananciais ou cursos de água e meios fáceis
e regulares de comunicação,
Centros Agrícolas, constituídos
por
trabalhadores nacionais que satisfizessem
as condições estabelecidas
na regulamentação
desse decreto.
Partindo-se de núcleos de atração
redios, passava-se a povoações destinadas a índios
bitos mais sedentários e, daí, a centros agrícolas
trabalho nos moldes rurais brasileiros,
receberiam
para se instalarem juntamente com os sertanejos.

de índios hotis e arjá em caminho de háonde, já afeitos ao
uma gleba de terras

Salientamos alguns aspectos da Legislação Indígena que,
talvez à primeira vista, não tenham ligação direta com o setor
mineral
mas que, a nosso ver, manifestam-se
nas leis, através dos tempos,refletindo a concepção que a nossa sociedade tem do índio.
Dallari afirma que nunca como agora a população
índia
esteve tão ameaçada. De um lado, pelos invasores de terras e por outro,
um ataque sob uma forma nova, com o uso da lei.
Figura no Regulamento,
art.29 do Decreto n9 9.214
de
15 de dezembro de 1911, como objetivo da assistência do Serviço de Proteção aos Indios:
rem aos índios
ocupados

19 - velar
e por outros

pelos direitos que as le~s vigentes
que lhes sejam outorgados;

29 - garantir
por índios...

que os cilivizados

a efetividade

da posse

dos

confe-

territórios

39 - por em prãt~ca os meios mais eficazes para evitar
invadam terras dos índios e reciprocamente:

49 - fazer respeitar a organização
~nterna
das diversas tribos, sua independência,
seus .hábitos e instituições,
não
intervindo para alterá-los senão com brandura e consultando
sempre a vontade dos respectivos chefes:
...............
79 - exercer vigilância para que não sejam
coagidos a
prestar serviços a particulares
e velar pelos contratos que forem
feitos com eles para qualquer gênero de trabalho:
...

...................................

119 - envidar esforços para melhorar suas condições materiais de vida, despertando-lhes
a atenção para os meios de modificar
a construção de suas habitações e ensinando-lhes
livremente
as artes,
ofícios e os gêneros de produção agrícola e industrial
para
os quais
revelarem aptidões:
.....
Ainda

com referência

ao decreto

acima mencionado:

Art. 39 - O Governo Federal, por intermédio do Ministério da Agricul~ura,
Indústria e Comércio, e sempre que for necessário,
entrará em acordo com os governos dos Estados ou dos Municípios:
a) para que se legalizem convenientemente
as
posses
das terras atualmente ocupadas pelos índios:
b) para que sejam confirmadas as concessões
de terras
feitas de acordo com a lei de 18 de setembro de 1860:
c) ...................................................
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Art. 49

-

RealLzado o acordo, o Governo Federal manda-

rá proceder a medição e demarcação dos terrenos, levantar a respectiva
planta com todas as indicações necessárias,
assinalando as divisas
com
marcos.
...................................................
Art. 69 - SatLsfeito o disposto nos artigos anteriores,
o governo providenciará
para que seja garantido aos índios
o usufruto
das terras demarcadas.
Art. 79 - Os indios não poderão arrendar,
alienar
ou
gravar com ónus reais as terras que lhes forem entregues
pelo
Governo
Federal.
. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

Não se pode negar que a cria~ão do Serviço de proteção
aos !ndios trouxe uma série de garantias aos ~ndios, em face da situação reinante desde o período Colonial. Por outro lado já era
explícita
a incoerência da política indigenista,
na medida em que estabelecia
como objetivo do órgão, o respeito à organização
interna,
independência,
hábitos e instituições
da comunidade indígena, etc., e por outro, estabelecia medidas legais no sentido de destruir a cultura desses
povos,
como mostra claramente o item 11 do Art. 29 do decreto, impondo-lhes
. padrões da comunidade civilizada.
Ao lado dessas contradições,
já se mencionava a determinação de legalização das terras ocupadas pelos índios bem como
a sua
demarcação que vai perdurar até os dias atuais. Faz-se
referência à garantia de usufruto pelos índios das terras demarcadas, não especificando o usufruto das riquezas nelas existentes.
Segundo Melatti, 1983, a atuação do órgão foi relevante no processo de pacificação das tribos indígenas, ficando aquém
das
expectativas
com relação a assistência aos índios pacificados,
devido,
entre outros fatores a falta de recursos financeiros e pessoal
capacitado.
O-Decreto n9 5.484 de 27 de junho de 1928, regulaasituação jurídica dos índios. Os índios de qualquer categoria não
inteiramente adaptados ficam sob a tutela do Estado, que a exercerá
segundo
o grau de adaptação de cada um, por intermédio dos inspetores do Serviço de proteção aos !ndios e Localização dos Trabalhadores
Nacionais.
No capítulo referente as terras pertencentes
aos estados, parágrafo 19 do artigo 10, há referência explícita quanto
ao usufruto das riquezas naturais existentes nas terras ocupadas pelos índios
cabendo-lhes
este direito.
O Decreto n9 24.700 de 12 de julho de 1934,
transfere
o Serviço de Proteção aoS!ndioSdo Ministério do Trabalho, Indústria
e
Comércio para o da Guerra considerando:
1) Que em grande parte as fronteiras do Brasil
estão
por enquanto habitadas apenas por índios, não tendo sobre elas o Governo Brasileiro inspeção contínua e sistemática:
2) Que o índio é aí um elemento precioso pelas
suas
qualidades morais, robustez física e adaptabilidade
ao clima, que
convém aproveitar e educar pelos métodos próprios, chamando-o à nossa
nacionalidade antes que os países limítrofes os chamem às suas:
3) Que em se tratando de problemas de fronteiras _e de
resguardo da nacionalidade,
o Ministério da Guerra é naturalmente o indicado para superintendê-10s,
não perdendo, porém de vista não só a ação especial sobre os índios, que exige pessoal especia1izad~
como também o Decreto n9 5.484 de 27/06/1928
(Regula a situação dos índios nascidos no território nacional)
.

Mais uma vez é evidente que a legislação
supostamente
criada para proteger os silvícolas, não visava os interesses
das comunidades indígenas mas o usufruto de suas qualidades físicas como
força
de trabalho.
O Decreto

n9 736 de 06 de abril de 1936, aprova

em ca-
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ráter provisório, o Regulamento do Serviço de Proteção aos índios a
se refere o Decreto n9 24.700, citado anteriormente.

que

são mantidos os princípios estabelecidos
anteriormente
a assistência aos índios incluindo assistência médica,

de proteção

Prossegue a intenção para demarcar as terras habitadas
pelos silvícolas para impedir que sejam tratados corno devo lutas e é reafirmado o direito dos índios ao produto integral de suas propriedades.
Neste decreto é regulamentada
a organização
do Serviço
de Proteção aoslnd~sque
contará com uma Chefia, Inspetorias com
sede
nos Estados e Postos Indígenas, nos sertões e nas terras
de fronteiras
onde habitam índios e Núcleos Militares.
figuram

Os princípios
decreto:

neste

Artigo

que norteavam

18: Incube

a atração

aos Postos

dos índios

de Atração,

assim
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c) não permitir qualquer violência física
contra
os
silvícolas, ainda quando partem deles as hostilidades,
observando e fazendo observar religiosamente
a divisa do Serviço de Proteção aos índios::
"Morrer se preciso for; matar nunca".
1) Aproveitar essas circunstâncias
para demonstrar
a
grandeza, a eficiência e a generosidade
de nossa civilização usando dos
amplos meios com que a ciência e a indústria moderna superiormente
nos
aparelham não para destruir povos írnbeles, desarmados e na infância social, mas sim para despertar-lhes
o desejo de compartilhar
conosco
do
progresso a que atingimos;
2) Empregar, em consequência,
instrumentos
de ferro,
uso dos fósforos e outros meios de obter facilmente
o fogo; projeções
luminosas, aparelhos sonoros ou falantes; caçadas com armas de
fogo
e
ajuda de cães; uso dos pequenos motores nas embarcações e, quando
possível vôos de aviões e autogiros ou outros recursos que atraiam
os índios e os levem a desejar nossa convivência.
.....

A Lei n9 5.371 de 05 de dezembro de 1967,
autoriza
instituição da Fundação Nacional do índio, vinculada ao Ministério
Interior, com as seguintes finalidades:

I
das comunidades
to da política
munidades

-

exercer, em nome da União, a tutela dos índios e

indígenas

ainda

não integradas

â comunhão

nacional;

11 - estabelecer as diretrizes e garantir
indigenista, baseada nos princípios a seguir

a) respeito
tribais;

à pessoa

o cumprim~
enumerados:

do índio e às instituições

b) garantia à inalienabilidade
das terras habitadas pelos índios e ao usufruto
existentes;
índio,

a
do

e

e co-

à posse permanente
das riquezas
nelas

c) preservação do equilíbrio biológico
no seu contato com a sociedade nacional;

e

cultural

do

d) resguardo à aculturação espontânea
do índio,
de
forma a que sua evolução sócio-econômica
se processe a salvo de mudanças bruscas;
vaçao,

amplicação

111 - gerir o Património
e valorização;

IV

-

Indígena,

visando

sua conser-

promover levantamentos, análises, estudos e pes-

quisas científicas sobre o índio e os grupos sociais indígenas, visando
à preservação
das culturas e à adequação dos programas assistenciais;
V

promover

a prestação

de assistência

médico-sani-

tária aos índios;
promover educação da base apropriada
VI
sando à sua progressiva
integração na sociedade nacional;
5.054

ao

índio

vi-

VII
çao, o interesse

IX

-

à proteção

reserva-

do índio;

cumprir e fazer cumprir as disposições

do Esta-

- Lei n9 6001 de 19/12/1973.

Com a criação da FUNAI,
Proteção aos !ndios, o Conselho Nacional
que Nacional do Xingu.
pelo Decreto
nente.

de divulga-

exercitar o poder de polícia nas áreas

atinentes

X
do !ndio

promover o desenvolvimento comunitário;

VIII- despertar, através dos instrumentos
coletivo para a causa indigenista;

das e nas matérias
tuto

-

ficaram extintos o Serviço
de
de Proteção aos !ndios e o Par-

A FUNAI rege-se atualmente por seu Estatuto
aprovado
n9 89.420 de 08 de março de 1984 e pela legislação
perti-

o Estatuto em vigor, em seu Artigo 39, reafirma que a
Fundação, na forma da Lei n9 6.001, de 19 de dezembro de 1983, e Decreto n9 88.118, de 23 de fevereiro de 1983, promoverá a demarcação e registro de propriedade das terras ocupadas pelos silvícolas.
pelo Governo

Há 73 anos era este um dos ítens da política
Federal: a demarcação das terras indígenas.

proposta

A Lei n9 6.001, de 19 de dezembro de 1973, dispõe
sobre o Estatuto do !ndio. Essa lei tem como objetivo a regulamentação
da
situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas,
com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los,
progressiva e
harmoniosamente,
à comunhão nacional.
Para a proteção das comunidades indígenas e a preservaçào dos seus direitos, cumpre à união, aos Estados e os
Municípios,
bem como aos órgãos das respectivas administrações
indiretas, nos limites de sua competência:

I
comum,

sempre

II
indígenas

-

ainda

-

a sua aplicação;

prestar assistência aos índios e às

não integradas

III

-

o seu desenvolvimento,

IV
colha

estender aos índios os benefícios da legislação

que possível

dos seus meios

à comunhão

respeitar, ao proporcionar aos índios meios para
as peculiaridades

-

comunidades

nacionál;
inerentes

à sua condição;

assegurar aos índios a possibilidade de livre es-

de vida e subsistência;

V
- garantir aos índios a permanência voluntá"ria
no
seu "habitat", proporcionando-lhes
ali recursos para seu desenvolvimento e progresso;
VI - respeitar, no processo de integração do índio
à
comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus
valores
culturais, tradições, usos e costumes;
VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas;
VIII- utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa
e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria
de
suas
condições de vida e a sua integração no processo de desenvolvimento;

IX

-

garantir aos índios e comunidades indígenas, nos

termos da Constituição,
a posse permanente das terras que habitam,
recOnhecendo-lhes
o direito ao usufruto exclusiv.o das riquezas naturais e
de todas as utilidades naquelas terras existentes;

X
tos civis e políticos

-

garantir aos índios o pleno exercício dos direique, em face da legislação,

Nas terras indígenas
nha aos grupos tribais ou comunidades
18.
extrativa - § 19, art.
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--

lhes couberem.

é vedada a qualquer
indígenas a prática

pessoa estrade atividade

Em caráter excepcional,
a União poderá intervir
através de decreto do Presidente da RepÚblica para a exploração de riquezas
do subsolo de relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento
nacional (letra f, § 19, art. 20). Desta medida poderá resultar
inclusive_a remoção de grupos tribais de urna para outra área t~mporariamente
ou nao.
Com relação à exploração e aproveitamento
de recursos
minerais existentes no subsolo, cabe-lhes exclusivamente
somente o exercício da garimpagem,
faiscação e cata das áreas referidas, processandose a atividade mineral de acordo com os termos da legislação
vigente,
observando o disposto nos artigos 44e
45 reproduzidos
a seguir:
Art. 44* - As riquezas do solo, nas áreas
indígenas,
somente pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes
com
exclusividade o exercício da garimpagem,
faiscação e cata das áreas
referidas.
Art. 45* - A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes
aos índios, ou do domínio da União, mas na posse
de
comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legislação vigente,observando o disposto nesta Lei.
§ 19 - O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistência
aos índios, representará os interesses da Uniã~
como proprietária
do solo, mas a participação
no resultado da exploração, as indenizações
e a renda devida pela ocupação do terreno,
reverterão em benefício dos índios e constituirão
fontes de renda indígena.
§ 29 - Na salvaguarda dos interesses do Património Indígena e do bem-estar dos silvícola~, a autorização de pesquisa ou
lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará condicionada
a prévio
entendimento com o órgão de assistência ao índio.
O que se pode verificar é que apesar desta
lei propiciar urna série de garantias ao índio, ela legitima dispositivos
que
se
não forem adequadamente
utilizados, colocarão em risco os direitos
que
lhes são garantidos.
O Decreto n9 65.202 de 22 de setembro de 1969,
regula
a pesquisa e a exploração de recursos minerais em terras habitadas
pelos silvícolas.
As autorizações para pesquisa mineral em terras presumivelmente habitadas por silvícolas dependerão, em cada caso,
da
audiência da Fundação Nacional do índio (FNI) nos termos do art. 19.
Se exmfiJ:rnada
a presença de silvícolas
pesquisa, a outorga da autorização ficará subordinada
prévio entendimento
do requerente com a FNI.

na área objeto
à comprovação

de
do

A Portaria Interministerial
(MINTER/MME) n9 006, de 15
de janeiro de 1981, especifica que as autorizações
de pesquisa e
concessões de lavra em terras indígenas e/ou presumivelmente
habitadas por
silvícolas,
ficarão restritas a empresas estatais a nível federal e somente serão concedidas quando se tratar de minérios estratégicos
necessários à segurança e ao desenvolvimento
nacional, como tal definido pelo
Departamento
Nacional da Produção Mineral.
O Decreto n9 88.985, de 10 de dezembro de 1983,
regulamenta os artigos 44 e 45 da Lei n9 6001 de 19 de dezembro de 1973,
e
dá outras providências.
A exploração de riquezas minerais, em terras indígenas, observará as normas estatuídas pela
Lei n9 6001, de 19 de dezembro de 1973, a legislação sobre atividades minerais e as disposições
deste Decreto. A alteração marcante introduzida por esse decreto é que
a autorização de pesquisa e concessão de lavra, não mais são restritas a
empresas estatais a nível federal.
*

Há imprecisão quanto aos termos riquezas do solo e subsolo, o legislador aparentemente
supõe que o objeto da garimpagem encontra-se
no
solo e portanto somente podem ser explotados pelos silvícolas enquanto as riquezas do subsolo, far-se-á nos termos da legislação vigente.
O termo exploração é também utilizado para designar explotação.

5.056

Em casos excepcionais,
considerado,
cada caso,pela Fundação Nacional do Indio e pelo Departamento
Nacional da Produção Mineral,
DNPM, poderão ser concedidas autorizações
de pesquisa e concessões de lavras a empresas privadas nacionais, habilitadas
a funcionar como empresa
de mineração.
Além da mudança introduzida por este decreto que
é
a
permissão para as empresas privadas exercerem atividades minerais em terras indÍgenas, salientamos alguns pontos deste decreto:
1) A FUNAI deverá adotar providências
para garantir aos
indígenas o exercício exclusivo das atividades de garimpagem previstas no
decreto em referência, cabendo-lhe orientar a comercialização
do resultado da exploração:
2) Somente será permitida a explotação dos recursos minerais a terceiros mediante título de concessão de lavra.
3) A FUNAI, como representante
da União, fará reverter,
em benefício dos índios e comunidades indígenas, os resultados da atividade mineral:
4) ~ assegurado à FUNAI o direito de exigir a adoção de
medidas que objetivem a preservação da cultura, costumes e tradições indígenas, cabendo-lhe suspender os trabalhos de pesquisa e lavra,
quando
forem constatados prejuízos aos interesses dos tutelados não cabendo indenização às empresas;
5) As empresas beneficiárias
de autorização de pesquisa ou concessão de lavra, deverão sempre que possível e com a necessária
autorização,
utilizar mão de obra indígena, levando em conta a capacidade de trabalho e o grau de aculturação do silvícola.
A sociedade manifestou-se
contrária à medida introduzida por este decreto. Questiona-se
a falta de demos tração de alternativas
à abertura das áreas indígenas à mineração, assim como a comprovação
de
que se tratam de minérios essenciais ã segurança e ao desenvolvimento.
Nunca se fez a prova de que não existem alternativas
e as áreas
indígenas parecem ser sistematicamente
a alternativa preferida. Os índios como
o resto da população, são submetidos aos imperativos de um desenvolvimento que os expulsa para substituí-los por bois ou energia elétrica
(Cunha,

1984)

.

A Comissão Pró-Indio de são Paulo considera a presença
de empresas de mineração e o garimpo em áreas indígenas como uma invasão
que provocará a dizimação de grupos isolados, por doenças.
3.

A QUESTÃO
3.1.
.

MINERAL

SITUAÇÃO

NAS TERRAS

ATUAL

INDIGENAS

NOS EUA.

DO INDIO NOS EUA.

De acordo com Durham*, 1979, a população indígena

reduzida a pouco mais de um milhão (bem abaixo
de índios antes de Colombo). A maioria vive em
servas, ocupando menos que 1% da área total do
Maine até Flórida e Califórnia falando mais de

está

de no mínimo 20
milhões
trezentos e sessenta
repaís, espalhadas
desde
300 línguas diferentes.

No país mais rico do mundo as condições de vida,
incluindo educação, saúde, habitação e emprego das populações
indígenas,
são comparáveis às da população em geral do Terceiro Mundo: nas escolas
não se permite que falem ou aprendem suas línguas, o percentual
de desemprego dos índios é cerca de 70% e a maioria sofre de tuberculose.

O Bureau of Indian Affairs
suntos Indígenas) tem sido bastante
populações indígenas.

-

criticado

BIA (Departamento

de

As-

por não atuar em defesa das

Durham afirma que "quaisquer planos para o desenvolvimente da nossa própria terra pelo nosso próprio povo, tais como projetos
agrícolas, são logo vetados
pelo BIA. No entanto, as companhias
das minas e energia arrendam a nossa terra através do BIA por preços tão baixos que equivalem a roubo".
*

Presidente do International
Indian Treaty Council, fundado
1974 com o caráter de "Organização de Consulta", na ONU.
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em junho de

3.2.

CONSIDERAÇOES
SOBRE A LEGISLAÇÃO
çÃO E APROVEITAMENTO
MINERAL

E OS CONTRATOS

PARA EXPLORA-

A Proclamação de 1763 imposta pelo rei George da Inglaterra, reconheceu a soberania e o status político das tribos indígenas e
especificou que a colonização do Novo Mundo pelas na2ões
européias
deveria ser empreendida
com o consentimento
e cooperaçao das tribos
nativas.
dadeira
índios.

guerra

Apesar desse reconhecimento
o que se seguiu foi uma vercontra as nações indígenas na tentatiya de acabar com os

De 1850 em diante, a guerra dos Estados Unidos contra os
índios era, nas palavras de Durham, total e implacável. Naquele período,
a tática oficial dos Estados Unidos era destruir as reservas alimentares
dos índios, não apenas o búfalo, mas as colheitas, as árvores
frutíferas, e qualquer outra coisa que pudesse alimentar uma população indígena.
Em 1884, o governo aprovou a Lei de
índios. Esta lei estabelecia que as nações indígenas
a posse de terras em comunidades,
a cada índio chefe
do um lote de terra como sua propriedade particular.
do restante de suas terras.
como sendo

Em 1924 um outro ato do Congresso
cidadãos dos Estados Unidos.

Loteamento
para os
não podiam ter mais
de família seria daA lei tirou-lhes 3/4

declarava

os

índios

O "Indian Reorganization
Act"" aprovado pelo
Congresso
em 1934 permitiu as tribos indígenas
('não mais chamadas de nações) a posse de suas terras em comunidade e a administração
de alguns de seus assuntos internos desde que se organizassem
através do Bureau
Indian
Affairs (BIA).
reservas
assuntos

Conforme salienta Durham o BIA assumiu o poder sobre as
indígenas por decreto, tornando-se o administrador
chefe
dos
indígenas.

As tribos não fizeram bons negócios no passado
através
do BIA. A indústria encontrou facilidades para passar pelas tribos e negociar co~ o BIA.
A situação mudou em 1975 com a cria2ão do
IICouncil of
Energy Resource Tribes" - CERT, resultante da coalizao de 25 tribos
do
Oeste, tendo come representante
Peter Mac Donald, líder dos 160.000 membros da tribo Navajo.
A política do CERT se baseia em três objetivos
fundamentais: 1) desenvolvimento
dos recursos energéticos
como
forma
de alcançar uma economia estável; 2) proteção ao meio social e ambiente
das
tribos à medida que o desenvolvimento
vai se realizando e 3) aprimoramento técnico dos tribos de maneira que contribua para sua capacidade de tomar decisões concernentes
ao desenvolvimento
dos recursos energéticos.
termos básicos
aproveitamento

O CERT estabeleceu em dezembro de 1979, as condições
nos quais deverão se basear os acordos para exploração
de seus recursos naturais (Anexo I).

e
e

As tribos indígenas são proprietárias
de uma parte considerável de terras no Oeste dos EUA, onde se localizam reservas de carvão, gás, urânio e folhelho pirobetuminoso.
Entre as maiores minas em operação nestas terras, estão
as de urânio e carvão na Reserva Navajo, as de urânio na Reserva de Laguna e Spokane, cobre na Reserva de Papago e carvão na Reserva de Hopi.
Um órgão do Ministério de Energia (GrandJunction,Colo.)
afirma que as reservas de urânio dos EUA produzíveis
a 50 dólares/libra
são de 105.000 toneladas nas terras indígenas e isto representa .11,4% do
total do país. O CERT afirma que seus membros detém 40% das reservas
de
urânio do país.
Também os Governadores
dos Estados aliaram-se à política de desenvolvimento
energético do Oeste através da WESTPO (Western Govern's Policy Office), juntamente com os presidentes das tribos
do CERT
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estabelecendo
itens essenciais para unir os interesses do Oeste
em resposta às iniciativas
federais no campo da energia. Esta iniciativa
baseia-se nos seguintes pontos:
1) Os rendimentos dos estados e das tribos devem ser isentos dos impostos que recaem sobre o petróleo sem destinação
ou restrições de uso.
2) Aos estados e a tribo deveriam ser dados um aumento
na assistência
federal para diminuir o impacto ambiental e sócio económico decorrente do desenvolvimento
energético. Tal assistência
deveria
incluir subvenções para os estados e tribos que as aplicariam
conforme
suas prioridades.
3) O Governo Federal deveria desenvolver
um
programa
para administração
federal do carvão que resultaria em uma
medida favorável para o povo americano.
4) Os esforços para acelerar os projetos energéticosmediante a criação de um "Comitê de Mobilização Energética"
não
deverá anular ou interferir nas leis e nas práticas administrativas
dos estados
e das tribos. Ademais, a criação de tal Comitê só terá sucesso se contar
com a participação
dos estados e das tribos.
5) Quando a política energética nacional for discutida,
os interesses dos estados do Oeste e das tribos deverão ser
representados nos Comitês de "Synthetic Fuel Corp.", "Energy Mobilization
Board" e
"president's Energy Advisory Committee".
Os preços internacionais
do petróleo, algumas políticas
federais e a atuação das tribos, têm contribui do para a criação
de novas oportunidades
no desenvolvimento
de projetos energéticos nas
reservas.

Os EUA responderam à OPEP com o estabelecimento de um
programa de auto suficiência energética como meta nacional em 1980.
Através do "Energy Security Act" de 1979, o Congresso
colocou 20 bilhões de dólares para os próximos cinco anos e 80 bilhões
para os anos posteriores para o desenvolvimento de projetos de gás
doméstico, petróleo e produtos derivados de carvão e folhelho pirobetuminoso.
O Ministério de Energia e quatro outros Ministérios
anunciaram, em dezembro de 1979, que estão destinando através do CERT 24
milhões de dólares para avaliar os recursos energéticos
tribais
nos seguintes projetos:
BIA e US Geological
.

ra estudos
vimento
projetos

Inventário dos recursos das terras indígenas
com
Survey fornecendo pelo menos 7 milhões de dólares.

o

O Ministério de Energia fornecerá 750 mil dólares pa-

de viabilidade

piloto

de projetos

do CERT.

-. O Ministério de Comércio e Administração
de DesenvolEconómico destinará 10 milhões de dólares a fundo perdido
para
energéticos no ano de 1980.

. O Ministério de Interior e o Ministério
destinarão mais 4 milhões de dólares para aperfeiçoamento
da tribo para administrar os seus recursos.
.

de Energia,
da capacidade

150 mil dólares serão destinados para o

mento de um Instituto
Institute")

de Educação

Energética

desenvolvi-

("Indian Energy

Education

.

çando

a planejar

Usando estes recursos federais,
o desenvolvimento
dos seguintes
.

em Montana

as tribos estão
comeprojetos de energia:

Planta de energia gerada a carvão na Reserva de Crow

com capacidade

para 800-900

MW.

. Planta de liquefação e/ou gaseificação que poderá
duzir petróleo bruto também na Reserva de Crow com capacidade
de
m3/d de petróleo.
. Refinaria

de gás natural

Novo México.
5.059
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na reserva

Jicarilla

pro7950

Apache,

Projeto

energia

geotermal

na Reserva

Fort Peck

para hidrelétrica

na Reserva

de Nez

Indian

em Montana.
. Projeto

Pence

em

Idaho.
4.

CONCLUSÔES

Com relação ã Legislação Indígena Brasileira,
observase que, a despeito da afirmação de que o Brasil possue, dentre todos
os
países, a legislação indígena mais avançada, ela contém
brechas
pelas
quais se podem infiltrar inúmeras atividades lesivas aos interesses
dos
indígenas.
seu tutor,
regem.

Uma outra questão fundamental refere-se ã atuação
a FUNAI, que não tem agido de acordo com os princípios

do
que a

De positivo no momento atual observa-se o índio
falando por si, tentando preservar o seu espaço e com isto a sua cultura.
O ponto de partida de uma nova política indigenista tem
que partir da demarcação das. terras indígenas e do levantamento
de seus
recursos naturais executado pelo Estado.
O aproveitamento
dos recursos naturais
teriosamente
estudado envolvendo os aspectos relevantes
ça, o desenvolvimento
nacional e a comunidade indígena.
O :imediatisnonão deverá guiar
sob pena de desaparecerem
os ainda restantes

deverá ser
cripara a seguran-

a ação nas áreas
227 mil índios.

indígenas

Nos EUA a política indigenista é baseada desde 1763, ou
seja 271 anos após o descobrimento
da América, na soberania indígena amparada pela atuação do Estado que em 1934 concedeu-lhe o direito de criar
sociedades para que pudessem participar acionariamente
em contratos
envolvendo a exploração de recursos naturais.
Constata-se,
com relação aos índios americanos, a
sua
preocupação
com o aprimoramento
técnico, de modo a" contribuir para
melhorar a sua capacidade de negociação para exploração de seus
recursos
naturais.
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ANEXO I
CONDIÇÕES PARA ACORDOS DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO MINERAL EM TERRAS
INDíGENAS
1.

Período de tempo limitado: nos acordos de~erá ser fixado
um tempo
limitado, preferivelmente
20-25 anos, e nao por tanto tempo quanto o
minério possa ser explotado economicamente.

2. Programa

do trabalho de exploração: um programa de trabalho
ser estabelecido,
detalhando o que deve ser feito e quando,
indo sondagens e gastos -mínimos.

deverá
inclu-

3. Disponibilidade

de todos os dados: a tribo deverá ter acesso
a todas as informaçoes resultantes da exploração,
incluindo a interpretação. A tribo deverá ter o direito de propriedade
da informação,

sujeita a confidencialidade
ao uso do operador*

-

por um período de tempo

com o propósito

de efetuar

-

e

sujeita

o Acordo.

4. Tamanho da área e cláusula de abandono:

os contratos de arrendamento limitam uma area para prospecçao em 1037 hectares; se justificadas, áreas maiores poderão ser concedidas. Se uma área maior for sujei ta ao acordo deverá ser incluída uma cláusula de abandono que sujeita o operador a renunciar uma porcentagem da área de exploração
por um período de tempo. Isto não deve impedir a divisão da área em
um número de lotes e a reserva de alguns destes para futuro
desenvolvimento.

5. Divisão dos lucros: o regime fiscal deverá ser baseado

na participaçao da tribo no lucro real, incluindo créditos de impostos e concessões e outros subsídios diretos ou indiretos,
preferencialmente
numa escala móvel, crescendo progressivamente
com receitas ou
lucros, ou após o operador ter recuperado seus gastos originais.
As
tribos sujeitas a um acordo devem se assegurar de que o operador associado a companhias
integradas
não elevará ou baixará preços com
intuito de obter lucros.

6. Limitação

das taxas de recupera~ão:
Quando a tribo tiver uma participaçao nos lucros, a recuperaçao dos gastos originais do operador
pode ser distribuida em um dado período, ou limitado a cada ano por
uma porcentagem específica do valor da produção.

7.

Royalty: A tribo deve fazer jus a um royalty equivalente
a porcentagem do valor de mercado da produçaõ anual, independente
da lucratividade e, preferivelmente
em escala ascendente com o preço ourenda.

8.

Pagamento mínimo em moeda: a tribo deve se assegurar
mínima
anual, sob forma de aluguel ou royalty.

de uma

renda

9. Pa amento

elo direito de usufruto da á ua e das terras: taxas
de
mercado
evem ser est
elecidas pelo direito ao uso da água
e das
terras (superfície). Quando for estabelecida
uma taxa anual
fixa,
o reajuste deve ser automático mediante o índice de preços
baseado
no custo de vida.

10. Dividendos:

dividendos em moeda devem ser considerados
na assinatura, na descoberta e talvez em níveis diferentes de produção, baseado no valor e não na quantidade ou produção. A tribo não deverá, entratanto, trocar uma participação
nos lucros ou um alto royalty,por
pagamento imediato em moeda, se isto não for vantajoso a longo prazo.

11. Preferências

empregatícias:
aos membros da tribo deverão ~er asseguradas preferencias
no recrutamento
profissional
e promoçao em todas categorias
(supervisão, administração,
técnica e gerência),
acopIando com o compromisso de propiciar C?portunidades
educacionais
e treina~ento profissional
visando a qualificá-los
para os empregos
e promoçoes.

12. Preferências

*

para os empreendimento
tribais: empresas de tribo ou de
seus membros devem ter preferência no fornecimento de bens e serviços mediante pré-qualificação,
notificação antecipada e uma margem
de 15% em licitações.
Entidade com quem a tribo faz negociações.
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13. Aprovação das tribos em decisões que afetem as reservas
e seus recursos: a tribo deverá ser assegurada de que tomará parte nas
decisoes que determinam como a terra será usada e o valor efetivo
de
seus recursos. Esta participação
implica em participar na tomada
de
decisões, como:
a) localização das perfurações,
plantas, equipamentos,
infra-estrutura e vias de acesso~
b) escala,

método

e valor

c) impacto das operações
munidade;

das operações~
no ar, superfície,

d) Programas

de conservação

e) orçamento

anual,

f) encargos

quando

água subterránea

e na co-

e restauração;
a tribo é acionista~

de comercialização.

14. Indenizações:
a tribo, seus membros, funcionários,
empregados
e agentes, deverão ser totalmente indenizados
contra todos os riscos decorrentes das operações.
15. Manutenção de registros e relatórios: todas as informações pertinentes deverao ser registradas regularmente
com informações
financeiras
registradas sob os princípios assentidos previamente
(e não
somente
aqueles "geralmente aceitos") e os relatórios devem ser apresentados,
no mínimo, trimestralmente.
16. Inspeção e procedimentos
de monitoria: aos funcionários da tribo
e
seus conselheiros
deve ser assegurado o direito de inspecionar
todas
as operações, livros e relatórios a qualquer momento.
17. Alterações:
é necessário o consentimento
teraçao relevante no acordo.

da tribo

para qualquer

al-

18. Se uro,
arantias e arantia
ara
resta ão de servi o: deve ser exigido
o operador a efetivaçao de seguros em quantias adequadas
para
todas as operações. Garantia de prestação de serviços devem ser
exigidas a menos que a "performance"
do operador seja garantida por companhias matrizes com bens adequados, incluindo reservas monetárias.
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ABSTRACT
prospecting
(garimpo) is the
subject
of this
paper,
especially those of cassiterite in Goiás.
Studies were
based on field
work and pointed out relationships
between
natural and human resources,
taking into account productive forces and production relations.
Stress
was made
on the low degree
of mechanization,
production is based fundamentally
ou human labor,
with few machinery,
adapted to natural conditions.
The production relations make up a chain
in which a few links are found wi thin the field itself - a non completely
capitalist portion -,
and the
last
links being
the
mining
and
metallurgical
enterprises which are clearly capitalist ones.
From this
relationship
results a subordination
of prospecting
activity (garimpo) to
capital.
The prospecting
si te is based
on the
"flashing"
and
clandestine prospecting
("garimpo") from
colonial
Brazil,
from
which
denomination,
technical traditions and a few instruments were inherited.
It still creates the illusion of a fast enrichment,
attracting squatters
and landless workers, coming frem lati fundia deminated are as. The study
of capi talist accumulation
at the prospecting
si te shows up the narrowing
of the prospectors pyramid aiming the social status.
At the site,
only
the "donos-de-serviço"
and tradesmen are able to hold the surplus value,
which will be concentrated
in the capitalist sector to which prospecting
is subordinated.
The figure referred to in the Mining
into that of the prospector
(garimpeiro), and there,
the small miner as well.
That is why the prospecting
backing up - its treatment should be changed.

Code doesn't fit
is not considered
site has no legal

1. INTRODUÇÃO
da, o garimpo

-

-

Aparentemente
secundário, diante da grande lavra mecaniza
mineração pequena, complexa e não reconhecida
legalmente

ocupava, quando da pesquisa de campo, em 1981, segundo

Guimarães

et

ali i (1982), 148 200 pessoas no Brasil, enquanto que
a grande mineração
empregava, de acordo com o Anuário Mineral
Brasileiro,
do mesmo
ano,
77 896, isto é, pouco mais da metade.
Produzia a totalidade de mica, be
rilo industrial, cristal de rocha e pedras semipreciosas;
80% do ouroT
70% dos diamantes; 60% do rutilo; 50% da columbita-tantalita
e 30% da cas

siterita, conforme salientaram Melo et alii (1980).
A área escolhida para este estudo foi a

-

dos garimpos

de

cassiterita de Goiás.
Trata-se de garimpos "abertos",
isto é, accessí
veis por terra, localizados na bacia do rio Paranã, afluente
do
Tocan
tins, no centro-leste
goiano, a cerca de 300 km ao norte de Brasília.
Analisados

vários

trabalhos,
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encontramos

em Volsky

(1972)

os elementos fundamentais para o tratamento teôrico, da questão do gari~
po, no âmbito da geografia econômica.
Relembrando
ser a geografia uma
ciência social, não se discuida do fato de que a Natureza,
independente
do grau de avanço científico e tecnolôgico,
tem sido e será sempre, para
o Homem o seu habitat e a base para a criação dos meios de subsistência
e da riqueza material.
Para ele, a geografia aborda o relacionamento
en
tre a utilização dos recursos humanos e a dos naturais,
considerados
ã
localização, combinação e interação das forças
produtivas e as relações
de produção existentes na Sociedade, em seus vários estágios de desenvo!
vimento.
Concluindo,
a geografia econômica
fundamenta-se
no estudo
do
modo de produção.
Os instrumentos de trabalho e as têcnicas utilizadas pelo
Homem constituem as forças produtivas, que, como norma geral, causam
m~
danxas nas relações de produção, sendo os instrumentos
os elementos mais
dinamicos e revolucionários.
Por este aspecto,
vê-se o rudimentarismo
da atividade garimpeira.
E ai está a sua maior fragilidade,
face a impo
sições da atividade mineradora principal
ou da atividade industrial
ã
qual está atrelada.
O garimpeiro
ê expulso para melhor aproveitamento
dos recursos, o que ê argumentação
correta, do ponto de vista capitali~
ta. Do ponto de vista legal, a fragilidade da atividade garimpeira ê a
centuada pela sua outra característica,
tantas vezes ressaltada: a ausên-

cia de pesquisa.

O problema do garimpo, nos dias atuais, envolve, na reali
dade, o da sua sobrevivência.
Ela está subordinada a duas questões básI
cas: ao problema da terra, ou, mais precisamente,
do latifúndio,
que ex
pulsa posseiros e mantêm o anacronismo do enfeudamento
fundiário, com ã
concentração
crescente da propriedade,
a que não
têm acesso os trabalha
dores; à subordinação do garimpo, sob várias formas,
à atividade mine rã
dor a principal, que ê a lavra mecanizada,
na descoberta de novas
áreas
minerais e na de mineralizações
que
facilitam
a pesquisa.
Fundamental
também ê analisar as formas de subordinação do garimpo ao capital.
2. CONDIÇOES
DAS

AMBI.;ENTAIS DA OCORRtNCIA

DOS GARIMPOS

Das condições naturais, dois
mente ao garimpo: as referentes à ocorrência
cassez - abundància de água.

E AS ~CNICAS

UTILIZA

elementos interessam direta
mineral e a alternància
es

Os garimpos de cassiterita de Goiás relacionam-se
com a o
corrência de granitos, conforme salientam Araújo & Alves
(.1979), tendõ
sido, no entanto, Barbosa et alii (1981) os primeiros que mostraram a re
lação das ocorrências de cassiterita com as intrusivas
ácidas, no trabã
lho que realizaram, em 1969, e sô mais tarde
editado.
Esta
indicaçãõ
provocou o interesse das Empresas mineradoras pelo conhecimento
da econo
micidade da exploração.
Ao mesmo tempo, garimpeiros afluíram em grandes
levas para a área e iniciaram a exploração
de cassiterita,
descobrindo
jazimentos secundários e primários.
Do ponto de vista desta pesquisa, o Projeto Canabrava
Porto Real teve o valor de salientar a presença
de corpos graníticos e
relacioná-los
com a presença de garimpos.
Tal relacionamento
ê da maior
importáncia para o esclarecimento
da área de ocorrência
de cassiterita
no centro-leste
de Goiás, por muitos já designada
Província Estanífera
de Goiás.
Isto porque os garimpeiros
são descobridores
de jazidas e seu
trabalho ê indicador para pesquisas, em nível regional,
tal a extensão
da área em que se encontram os garimpos, concentrados, mais ou menos, de
acordo com a presença desses batôlitos graníticos.
Foi fundamental

o estabelecimento

de tipos

de mineraliza

çao:
encaixadas em zonas de falhamentos greisenizados,
encai
xados nos corpos graníticos elou
no Complexo Basal (cã
so do garimpo Ingazeira);
veios
das;

pegmatôides

vênulas

e bolsões

envolvidos
em massas
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por

auréolas

de greisens,

greiseniz~

sob cúpula

gr~

.-------

nítica~
aluviões e eluviões, derivadas das mineralizações prim~
rias (caso do garimpo Areia).
A alternância das estações chuvosa e seca marca o ritmo
do trabalho: na estação seca, nos monchões~ na estação chuvosa, nos depó
sitos secundários. Conseqdentemente, o atraso ou antecipação dessas e~
tações se reflete no garimpo. Os anos excepcionais aumentam as dificul
dades.
A descarga dos rios apresenta alternância
"período
secoperíodo chuvoso", em f~nção da_precipitação.
O regime é, portan~o,
to~
rencial.
Como conseqdencia,
ha numerosos afluentes do rio Parana, inter
mitentes.
Estão incluídos nesses casos os córregos que servem o garimpõ
Ingazeira e as grotas do garimpo Areia.
O rio Atalaia, por exemplo, é atravessado a vau, na esta
1ão seca.
~ por ele que se tem acesso ao garimpo Ingazeira.
Nas águas~
e um rio caudaloso', isolando esse garimpo no auge da estação chuvosa. Em
decorréncia deste fato e pela
importância
econômica do Ingazeira,
foi
instalada uma balsa rudimentar, montada com latões, emadeiramentos,
ca
bos e roldanas, a qual serve apenas para passa~, de uma margem à outra~
minério e gêneros de primeira necessidade.
O profundo pacote de material
em decomposição,
conforme
se observa nos garimpos, na área do Complexo Basal, e os colúvios de péde-serra, embora pouco extensos, representam
importante fonte armazenado
ra d'água.
Mas, apesar disto, pela
concentração
de chuvas entre novem
bro e abril, com totais nada desprezíveis,
pode-se dizer que, nessa
épõ
ca, há perda considerável
de água por escoamento superficial,
elevando~
conseqdentemente,
as descargas dos rios.
Tal condição de armazenagem d'água dificulta
a extração
mineral, rudimentarmente
praticada, como é o garimpo, havendo
necessida
de de motores para sugar a água minada.
Igualmente é necessária a cons
trução, cada ano,de barragens pequenas e rústicas, a fim de estocar
a ã
gua ~ara na estação seca, atender aos moinhos.
Mesmo assim, no auge dõ
"verao", quando os côrregos secam coml?letamente, os moinhos precisam ser
transferidos
para as margens do Parana, a cerca de 3 km do garimpo.
O garimpo sofre as conseqdências
dos fenómenos
naturais,
de acordo com o seu tipo, mas é necessário igualmente considerar o nível
de desenvolvimento
da atividade, associado à fase de apogeu ou decadênci
a. Quando é novo e apresenta amplas possibilidades
do ponto de vista dã
economicidade
da exploração,
todos os esforços são envidados
para trans
por os óbices, contando que permaneça dentro do limite da sustentação dã
massa trabalhadora
e do da pequena acumulação no nível do garimpo.
Pela pesquisa, pode-se considerar, desde logo,
que
o de
senvolvimento
das forças produtivas ainda é muito pequeno,inclusive,
por
limitação legal, estando" portanto, a atividade muito dependente das con
dições naturais.
O nível tecnológico é rudimentar,
sendo
poucas as inova
ções introduzidas,
como o acesso, no garimpo
Ingazeira, dos
caminhões=
basculantes às catas, facilitando o escoamento, principalmente,
do esté
ril.
Antes usava-se apenas carrinho-de-mão
para retirar o estéril. Quan
do a profundidade
das catas não atingia 10 m, minério e estéril eram içã
dos por sarilho, que puxava um quadrado de couro de boi, chamado
bandeI
ra.
O beneficiamento
é feito em moinho de cereais adaptados.
Também
ã
construção de barragens primitivas procura diminuir
o número
de meses
sem possibilidade
de beneficiamento
do minério, pela
falta d'água.
No
garimpo Areia, desde o início, exploravam-se
os terraços.
Hoje trab~
lham-se, com pás, picaretas e enxadas, os colúvios,
chamados
"casquei
ros".
Para o beneficiamento,
utilizam-se
"caixas",
abertas
no própriõ
terreno, quando há declividade
suficiente.
Pode-se afirmar, concluindo,
que o sistema de exploração garimpeira exige largo
emprego
de mão-de-o
bra, pois a maior ~arte das atividades é realizada pelo homem, sendo
p~
quena a participaçao
do capital.
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3.

A ORGANIZAÇÃO ECONOMICA E SOCIAL

As relações
de produção
no garimpo
são mais
complexas
do
que mostra
a maior
parte dos estudiosos. são vários
os elos existentes,
no próprio
garimpo,
e, dele,
com o exterior,
confirmando
a assertiva
de
que o garimpo
não constitui
um conjunto
homogêneo.
Podem-se
identif~
car,
no garimpo,
as figuras
dos extratores:
meias-praças,
porcentistas,
diaristas,
trabalhadores
por conta
própria,
que
representam
as relações
de produção
não-capitalistas1
e as figuras
dos donos-de-serviço
e for~~
cedores,
que se apropriam
de parte
da mais-valia,
realizando
acumulaçao
próxima
da acumulação
primitiva.
O relacionamento
dos garimpos
estud~
dos com o setor
capitalista
se faz pela
Empresa mineradora,
que açambar
ca a maior parte da mais-valia, intermediária que é da produção
garimper ra para
as empresas metalúrgicas.
No garimpo
de material
primário decomposto, como é o Ing~
zeira,
a tendência
foi
a passagem
da diversificação
de atividades,
em
1979, para, em 1981, a concentração
da produção
entre poucos donos-deserviço, a fim de garantir a apropriação da mais-valia.
Eles, além
dis
to, ainda são comerciantes
ou o foram anteriormente,
de maneira que a ã
tividade lhes permitiu a acumulação de capital usurário.
As transformações
resultantes
levaram ao predomínio do tr~
balho do porcentista,
para que o dono-de-serviço
possa ter maior partici
pação nos ganhos e cobrir as despesas com custos mais elevados de produ
ção.
Os porcentistas,
por sua vez, vêem nessa modalidade de relação
de
trabalho a possibilidade de adquirir os instrumentos de trabalho e de tor
narem-se independentes,
se não tiverem família a sustentar, caso de mur
to poucos.
As transformações
resultam, ainda, na concentração
nas
mãos
de donos-de-serviço,
que se apossaram também do trabalho de freteiros
e
dono-de-moinho,
e de suas partes de lucro.
A diária

é encontrada

específicas, como as do moinho.
na com a atividade

na fase

da

extração

ou em tarefas

rnteressa ao garimpeiro, quando a alter

agrícola.

O garimpo de material secundário - o Areia
- permite a so
brevivéncia do trabalho garimpeiro até o nível da subsistência,
porque
aí estão as menores despesas do garimpo.
A acumulação de capital se faz
praticamente
apenas no nível do comerciante,
sob a forma de capital
usu
rário.
Apesar da afirmativa generalizada,
entre
os estudiosos,
de que os garimpos utilizam as partes mais ricas dos jazimentos minerais
- as de maior concentração
e as de mais elevados teores de minério,
não
atingindo grandes profundidades
-, não foi possível calcular a renda
di
ferencial reconhecidamente
existentes nas minas, dadas
as dificuldades
de avaliação das efetivas diferenças de riqueza entre as reservas.
Como
as relações de produxão no garimpo não eram, completamente,
relações
c~
pitalistas de produçao, consideramos
a renda territorial absoluta,
isto
ê, aquela que se obteria mesmo nas minas mais pobres.
Em alguns
garim
pos, como no Ingazeira, esta renda ê açambarcada pelo proprietário
do sõ
10, sob a forma de dizimo
sobre o Imposto Onico sobre Minerais - IUM. Nau
tros casos, ela não aparece claramente, mas está embutida
na mais-valiã
percebida pelo dono-de-serviço
ou dele
transferida
para o comerciantefornecedor.
As formas mais nítidas, no garimpo, de apropriação do tra
balho suplementar do garimpeiro-extrator,
seja" meia-praça,
porcentistã
ou diarista, são as de juro do capital usurário, pelo comerciante1
e do
lucro, pelo dono-do-servixo.
~ preciso ter em mente que, no contexto do
garimpo, predominam relaçoes de produção
não-capitalistas.
No referido
processo de apropriação,
ocorrente no garimpo, a figura do comerciantefornecedor ê básica porque, sendo aquela atividade
produtora
exclusiva
de bens minerais, depende ele do mercado para seu abastecimento.
A ven
da de alimentos, instrumentos e outros gêneros ao garimpeiro é feita
aos
preços do dia do pagamento e muito superiores aos existentes
na área1
nisto está embutido o juro sobre o capital investido pelo
fornecedor, e
que constitui uma parte da mais-valia por ele apropriada.
De outra
par
te se apossam
alguns
donos de serviço, sob a forma de lucro.
Nem
tõ

dos os donos-de-serviço, no entanto, auferem lucros1 ã
les, vendido o minério extraído, e pago o fornecedor, não

maior

lhes

parte

de

sobra

lu
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Apesar de as Empresas mineradoras
terem iniciado suas pes
quisas antes da chegada dos garLmpeiros,
foram estes que encontraram
as
primeiras ocorrências passíveis de exploração.
Há, portanto,
uma situa
ção de facto, reconhecida pelo DNPM e pelas mineradoras,
que é a presen
ç~ de garimpeiros em áreas de pesquisa, contrariando
o Código
de Minerã
çao.
Diante da alternativa:
expulsão dos garimpeiros
ou convi
véncia garLmpo-empresa
mineradora,
optou-se pela última.
Foi concebida~
então, a Portaria n9 396/77 que, se por um lado aceitava o garimpo, por
outro procurava, através do comércio da cassiterita garimpada,
capitali
zar a empresa mineradora,
ajudando-a na pesquisa.
O garimpo, além de ser
indicador de jazimentos, facilitando a pesquisa, é também uma atividade
em descenso, isto é, acabará na medida em que se esgotem
as possibilida
des de exploração por meios rudimentares.
O comércio, que inicialmente
era realizado
entre garimpo
e metalúrgicas,
passou a ter a mineradora como intermediária,
porque ela
detém o monopólio da venda de cassiterita extraída em sua área de alvará
de pesquisa.
A partir dai, diminui a produção, em função do próprio de
clínio da atividade garimpeira, e também por causa do descaminho do mine
rio.
No caso dos garimpos estudados em que há intermediação das
Empresas mineradoras,
estas ficam com a maior parte da mais-valia,
obser
vada na diferença entre o preço de compra ao garimpeiro e os preços rec~
bidos das fundidoras.
Assim, o setor nitidamente capitalista
se apropri
a da maior

parcela

do

trabalho

suplementar

portanto, ao mesmo tempo, um setor
listas, e a serviço do capital.
4. A REPRODUçjtO DO TRABALHO

com

do

garimpeiro.

relações

O garimpo

de produçãonão-capita

é~
-

GARIMPEIRO

A reprodução do trabalho garimpeiro se faz, no caso
estu
dado, numa área subpovoada, apesar de.ter sido ocupada desde o início dõ
séc. XVIII.
A exploração atual é realizada, principalmente,
por migran
tes nordestinos expulsos da terra e trabalhadores
rurais goianos que
aI
ternam o trabalho na lavoura com o garimpo.
Trazem, por
isto, algumas
contribuições
nitidamente de origem agrícola.
Os garimpeiros,
anteriormente
expulsos da terra,
do lati
fúndio, onde eram majoritariamente
posseiros ou trabalhadores
rurais sem
terra, procuram, no garimpo, a esperança de ascensão social, o que só o
corre em poucos casos.
Pode-se detectar que, por isto, o garimpo
absor
ve mão-de-obra,
uma vez que o latifúndio continua expulsando o homem
ru
ralo
Representa,
ainda, para a população rural próxLma, uma complementã
ção ao seu pequeno ganho, nas entressafras
agrícolas.
O conhecimento das técnicas, mesmo rudimentares,
da expIo
ração, decorre da transmissão por garLmpeiros,
desde os tempos coloniais:A garimpagem, no entanto, só se confunde com a lavra
colonial do ponto
de vista das técnicas empregadas, porque a organização
econômica
e so
cial é diferente.
A lavra colonial era controlada pela classe dominante
à época - os senhores de escravos; o garimpo, hoje, é atividade subalter
na, subordinada à grande mineração.
5. CONCLUSOEs
O garimpo não é, pois, atividade marginal.
~, antes, pre
cursora ou complementadora
da grande mineração e/ou abastecedora
das
in
dústrias, podendo ser estimulada ou impedida, de acordo com os interesses
dessas Empresas maiores.
Quando o garimpo não mais interessou
aos gru
pos econômicos dominantes na Província Estanífera de Rondônia,
por exem
pIo, a área foi fechada ã garimpagem, por Portaria do Ministro das Minas
e Energia.
Todos que lá se ocupavam desta pequena mineração
tiveram de
retirar-se.
Do mesmo modo, quando as metalúrgicas
necessitam
de matéri
as-primas, há estímulo ao garimpo; como é o caso da exploração
de cassr
terita em Goiás e no Pará.
Os impedLmentos
são geralmente
legais,
mas
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os estímulos são, sobretudo, comerciais;
tem criado também reservas garimpeiras.

no entanto,

recentemente,oDNPM

A partir de 1978, o Ministro das Minas e Energia, através
de Portarias, estabelece diversas
áreas
destinadas exclusivamente
aos
trabalhos de garimpagem,
faiscação e cata.
Trata-se, na realidade, da aplicação do arte 76 do Código
de Mineração, com a alteração do Decreto-lei
318, de 14 de março de 1967,
que diz: "atendendo aos interesses do setor minerário poderão, a qualquer
tempo, ser delimitadas
determinadas
áreas nas quais o aproveitamento
de
substâncias minerais far-se-á exclusi~amente
por trabalho de garimpagem,
faiscação e cata, consoante foi estabelecido
em Portaria do Ministro das
Minas e Energia, mediante proposta do Diretor Geral do DNPM".
A filosofia das reservas garimpeiras
se encontra no pró
prio texto das Portarias: todas consideram o interesse do PaIs
em apr~
veitar, através da garimpagem,
substâncias minerais, onde for tecnicamen
te viável; em todas procuram evitar conflitos entre
mineradores
e garim
peiros, resultantes da incompatibilidade
de execução de trabalhos sob os
dois regimes; todos buscam assegurar o exercício
da garimpagem,
levando
em conta a elevada concentração
de garimpeiros,
desde que não prejudique
o racional aproveitamento
dos recursos minerais.
Por isto, nessas áreas
não serão outorgados autorizações
de pesquisa ou concessões de lavra.
Willig (1979) aprofunda a questão
das
reservas garimpei
ras, referindo-se
ãs dificuldades
em tomar as necessárias
medidas
de ã
poio.
Willig analisa, ainda, a dificuldade da passagem do garimpo
parã
a pequena mina, por causa do tratamento legal diferente,
salientando
a
ausência da figura do pequeno minerador na atual legislação.
Ainda em conseqdência
da preocupação
com
a questão do
rimpo, Bascopé (1979) coordenou para a CPRM uma série de textos sobre
operativismo mineral, visando ã utilização do potencial econômico de
zimento minerais, com suportes técnicos e financeiros de organismos
vernamentais.

g~
co

j~
g~

De todo modo, torna-se necessário o aprofundamento da ques
tão do garimpo, pois a organização que hoje existe
não consta do CÕdigõ
de Mineração, onde falta a figura do pequeno minerador.
A garimpagem é atividade complementar
e, em alguns casos,
precursora da grande mineração; como assinalamos.
Tanto
que o Projeto
Estudos de Garimpo, desenvolvido
pelo DNPM, visa
principalmente
ã produ
ção, e não ã organização e legalização da pequena mina.
Não se deve tõ
mar como louvável, ou pelo menos aceitável, o conceito unilateral
de gã
rimpo como mineração sem pesquisa,
conforme
se depreende dos trabalhos
de Melo (1980) e Salomão (1982): este é o argumento para liquidá-lo, eli
miná-lo.
Há um interesse maior em melhorar a mineração, com
sentido sõ
cial, e, assim sendo, poderia ser proveitoso constituir, pelo menos na ã
tual fase histórica, inclusive legalmente, a figura da pequena mina e dõ
pequeno minerador, este representado,
provavelmente,
pelo
dono-do-servi
ço, com responsabilidades
trabalhistas.
Ele teria apoio técnico, para ã
valiação da jazida, e comercial.
Estas pequenas minas,
em área invias~
teriam papel desbravador e pesquisador,
em proveito destes
mineradores;
e, nas áreas densamente ocupadas, explorariam
ocorrências já conhecidas,
como o garimpo ora existente.
Pode-se tentar fazer um aproveitamento
racional dos recur
sos minerais com pequena aplicação de capital-dinheiro,
podendo
constI
tuir parte da atividade mineradora mais significativa
do que é hoje o gã
rimpo, e com melhores condições de vida e trabalho
para todos os que se
dedicam ã atividade em exame.
E o cooperativismo
mineral, exceto para a
obtenção de minerais nobres, não será a melhor solução?
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GARIMPOS:

LOCALIZAcAo

E ASPEC'l'OS

A proliferação geográfica e o ascendente número populacional dos
garimpos na Amazõnia,-atingiram
niveis preocupantes
na última década, evo
luindo de um estádio latente para um estádio perigosamente
epidêmico.

mais
As atividades garimpe iras no Estado do Amazonas tornaram-se
notórias a partir de 1976, cujos aglomerados
localizaram-se
na parte mais
ocidental do Estado, nas bacias dos rios Parauari, Amana e Abacaxis, inse
ridas no dominio da "Provincia Garimpeira do Médio Tapajós
li

.

Novos núcleos garimpeiros
foram surgindo, a saber: Bacia do
M~
d~ira (Carapanatuba, Tambaqui, 1982); Bacia Aripuanã-Canumã
(Acari e Sucun
duri, 1979, Gavião, 1981, Dez Dias, 1982 e Juma, 1983); Bacia do
Uatumã
(Garimpo Esperança); Bacia do Amazonas
(Jandiatuba, 1983) e Alto Rio
Ne
gro (1çana, 1982 e são Gabriel da Cachoeira, 1983). (Fig. 01).
No Território Federal de Roraima os garimpos de ouro e diamante
remontam a 1912, nas bacias dos rios Quinõ-Cotingo
e Maú e, em 1937
na
Serra de Tepequém. Os garimpos exclusivamente
de ouro surgiram nas bacias
1983) e Mucajai (Apiaú
1979 e Trairão
dos rios Uraricoera
(Santa Rosa
1983) e Rio Branco (Caracarai
1983).

-

--

-

A ocorrência de ouro no Estado de Rondõnia é bastante antiga. Um
dos primeiros registros foi realizado por D'Alincourt em 1826,
referindo
às aluviões do rio Madeira. A garimpagem neste rio começou a ter maior de
senvoltura a partir de 1978, ocupando atualmente grande extensão do mesmo:
Além dos garimpos do Madeira, também extrai-se ouro nos Municipios de Co
1983). Cabe aqui
destã
10rado do Oeste (1982) e Jaru (Serra Sem Calça
car que a garimpagem de cassiterita em Rondõnia teve inicio em 1952,
r~
gistrando produção sempre crescente até ser desativada por portaria minis

-

-

terial em 1970.

o notável crescimento da produção de ouro, registrada oficialmen
te nas delegacias da Receita Federal de Roraima, Rondõnia e Amazonas, com
parado ao valor insignificante
de 1UM recolhido, sugere um aumento
contI
nuo da sonegação, principalmente
quando se considera informações da prodü
ção estimada em cada frente de trabalho por técnico do DNPM. Por outro lã
do, a diferença entre a produção oficial e a estimada de diamante para
õ
Território de Roraima é gritante, e, praticamente
pode-se afirmar que mais
de 93% deste minério extraido por garimpagem é contrabandeado
e/ou sonega
do o 1UM devido, haja vista, a extrema dificuldade de controle do
comér
cio de gema devida ao baixo coeficiente vOlume/preço,
à inospitalidade
dã
região e à localização dos garimpos na faixa de fronteira, onde existe inú
meras pistas de pouso clandestinas, trampolim propicio ao contrabando parã
o exterior (Tabela 2).
Tabela

2 - Produção Oficial e estimada de diamante, para os
rimpos do Território Federal de Roraima nos anos
1982 e 1983.
PRODUCAO
ANO

1981
1982
1983
1984*

DE DIAMANTE

OFICIAL

700,00
5.971,90
2.448,9G
1.904,35

(ct)

EM RORAIMA
ESTIMADA

(ct)

50.000
60.000
70.000
*
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ga
de

até

junho

~---

Embora tenha ficado evidente nos relatórios oficiais do Governo
(Projeto Garimpo) , que a maioria dos garimpeiros não são responsáveis
di
reto pelo desvio ilegal da produção de minérios. Diante.dos
compradores
inescrupulosos,
que muitas vezes pregam uma imagem distorcida do fisco go
vernamental
com o intuito de permanecerem
fazendo negócios ilícitos
nas
regiões mineiras. Além disso, estes mesmos negociantes em concubinagem
à
pessoas com interesses politiqueiros, manobram garimpeiros,
incitando-os a
invadir áreas detentoras de Alvarás de Pesquisa e/ou com minas
consolida
das, como é o caso das minas de cassiterita em Rondõnia e áreas de pesquI
sa do alto Madeira. Para denegrir ainda mais o ambiente, parece estar
ex
plicíto o envolvimento
de negociantes com o comércio de drogas nos
garim
pos do rio Madeira, onde muitos mergulhadores
só submergem se tiverem
tõ
mado um "pico" ou fumado um "tarugo".
Os garimpos do Amazonas são muito semelhantes aos de
Rondônia,
nos quais a extração sedáemcompleta
desordem e sempre procurando
retirar
o máximo possível no menor espaço de tempo.
Em Roraima, os garimpos por força da tradição de quase um século,
não existirem bonanças de minérios e sobretudo devido ao caráter da extra
ção mineral estar associada à atividade agropecuária,
reina uma certa cal
maria no seio da comunidade garimpeira, constituindo-se
num dos
poucos
exemplos onde pessoas planejam seu trabalho para vários anos, embora ainda
empreguem métodos arcaicos. Talvolta, nos últimos anos foram
transporta
dos modelos de pequenas plantas de concentração
de origem inglesa,
viã
Venezuela, para o Territõrio, possibilitando
que em certos locais,
como
Tepequém, os trabalhos sejam executados por pequenos empresários
(desorde
nados) com "máscaras" de garimpeiros.

U
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FATORES

ENERG:IZANTES

AO GAR:IMPO

A propósito podemos enumerar como principais fatores
concorren
tes para o crescente número" de aventureiros
- a despeito da crise econõmI
fácil
ca que assola o país - que à procura ilusionista de enriquecimento
e rápido voltam-se aos garimpos:
1) O secular. panorama Qe descaso e desalento que se encontra o
Se
tor Mineral na Amazõnia, onde a maioria das áreas requeridas para
pesquI
sa - algumas já detentoras de Alvará de Pesquisa - são objetos
meramente
especulativos.
No domínio do Alto Rio Negro, a partir de 1983, grande par
te da região foi requerida para pesquisa, a maioria por pessoas tanto
fI
sicas como jurídicas, alienígenas
ao setor, que com o pretexto de pesquI
sar ouro, organizaram verdadeiras
"bandeiradas"
de garimpeiros
dirigidos
às áreas circunvizinhas
à Serra dos Porcos, alto curso do rio Içana;
2) O aspecto político imediatista hoje praticado. Particularmente no
caso do ouro, o Governo , em busca de um suporte que sirva de lastro
à
nossa moeda no sistema financeiro internacional,
estimula a produção
de
sordenada em todos os níveis, permitindo a dilapidação de nossas
irrenõ
váveis, reservas auríferas, principalmente,
pela camuflada atuação de am
biciosos capitalistas,
na retaguarda do obsoletismo medieval das
pás
picaretas dos manipulados
garimpeiros.
3) E, certamente, a pálida atuação do DNPM, que encontra-se
atual
mente numa situação de limbo existencial,
decorrente de uma estrutura
in
consistente e desconexa, dando margem que o setor mineral entre em
des
compasso.

e

IU-CORSmERAçOES

CONCLUSIVAS

O aproveitamento
dos recursos, principalmente,auriíferos
e
ada
mantinos na Amazõnia Ocidental, por processos de garimpagem, tem-se tradu
z~do em. diminutos ganhos econômicos e sociais
para a maioria da
populã
çao. Ex~ge,portanto,
premente tomada de mediãas definidas e coerentes, nõ
que se refere ao redirecionamento
e a implementação
de uma Política
Mine
ral que venha a estimular o desenvolvimento
de atividades minerárias
cal
cadas em e~tudos geo-científicos,
a fim de que primeiramente
se conheça õ
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o potencial mineral da região, para posteriormente
planejar sua
~xplot~
ção econômica. Evitando-se assim, a pressa, o desordenamento
de açoes
ig
intempestivas e a utilização irracional de nossos recursos minerais, irrenov~
veis.
Assim é que, ultimamente,
"formadores de opiniôes" e
geólogos,.
por dever de profissão, têm refletido e escrito a respeito da inexistêg
cia de uma linha de planejamento
racional, sistemático e coerente para
o
Setor Mineral, onde atualmente as atividades são embasadas em planejamen
to anti-cientifico
e na prática de um extrativismo
mineral predatório
dilapiladador
das jazidas disponlveis na região.

e
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ABSTRACT
After opening of long roads in the beginning of the 70's, Tocantins-Araguaia
region knows deep transformation
in its social-economic
structure, established
from the end of XIX Century. Estrativist economy
undergoes strong increment through wooden extraction that keeps uo with
the implantation of big cattle raising projects. Conjugating great
felling of trees with the penetration
facility, wide areas are occupied
by segments from most varied social source - big multinacional
and nacio

na.leconomic groups, big "grileiros" and crowd of small settelers

-

looking for survival alternatives,
within the economic crisis scene by
prospecting
in the region, in the middle of 70 decade, rises considerably
the irnrnigrant contingent, increasing the conflict scene and reflecting
in the salubrity patterns known in the region and showed in the present
work, through some data obtaineB in the health controle of the
cornrnunities that work in the mineral research projects developed in Cara
jás region by the company in which the author works.

ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS
DA'OCUPAÇAO DA REGIAO TOCANTINS-ARAGUAIA.
O GA
RIMPO EM CARAJAS E SUAS CONSEQUENCIAS.
A região de Carajás,
localizada
na microrregião
de Marabá, eixo do médio Tocantins, esteve, historicamen
te falando, fortemente vinculada ao setor da economia
Primário-Extrati=
vista. Nos primórdios do século XIX, a frente pecuarista, proveniente
do
norte de Goiás e do Maranhão, em busca de campos naturais para sua práti
ca extensiva, esbarrou-se com a floresta equatorial úmida, de
dificil
transposição,
passando então a fornecer mão-de-obra
às atividades de ex
travismo, incluindo-se
urna pequena produção de castanha-do~pará.
Em fins do século XIX, esse tipo de atividade tem grande incremento, com
a descoberta dos Cauchais do Itacaiúnas, que vão incorporar a região
à
febre

da

borracha

que,

até

a segunda

década

do

século

XX,

vai

exercer

a-

tração sobre forte contingente populacional,
especialmente
o
excedente
de mão-de-obra
nordestina, tangido pela decadência das atividades da mo
nocultura de sua região de origem, pelas dificuldades
de
sobrevivência
no sertão já submetido a prolongados periodos de estiagem, bem como à se

dução pelo sonho do fácil enriquecimento.

-

sede do município foi instalada em 1913, em pleno auge do ciclo econômico chamado da Borracha. Demonstrando
sua rápida ascensão como
centro
econômico regional, Marabá, ao contrário das demais regiôes
amazônicas
que começam a viver violento processo de decadência, no inicio da década
de vinte, com a queda do preço da borracha no mercado internacional,
vai
adaptar toda sua infraestrutura
à produção da castanha-do-pará,
tornan
do-se, rapidamente,
o primeiro produtor dentro de toda a região,
passa~
'do a castanha a ser o principal produto da pauta de exportação do Pará.
Até a década de 70 a economia regional manteve uma característica
sazonal, ocupando o grosso da mão-de-obra na coleta itinerante dos frutos, a
través do sistema de aviamento, num periodo compreendido,
aproximadamen=
te, entre os meses de novembro e março.
Era complementada
com alguma forma de agricultura de subsistência,
cujos
eventuais excedentes substituiam a importação de produtos primários
pro
duzidos em outras regiões, especialmente
face às dificuldades
de comunI
cação antes da chegada das rodovias à região, na década de 70, já que
;
A
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navegação pelo Tocantins apresenta dificuldades
devido à existência
de
trechos encachoeirados,
e dependente do regime de chuvas amazônico.
Ainda dentro desse período de relativo isolamento da área, desenvolve-se,
também como atividade intersticial,
a prática de uma pecuária agora
mais
sistematizada,
com a derrubada e o cercamento de pequenas áreas
dentro
dos castanhais para a implantação de pastos artificiais,
mas que não
che
garam, dentro do período, a suplantar em importãncia a atividade extrati=
vista da castanha, que moldava todo o sistema econômico, social e polít!
co da estrutura da propriedade
- uma espécie de latifúndio denominado Cas
tanhal, que, de originais concessôes feitas pelo Governo Estadual,
aindã
na primeira metade deste século, evoluíram para verdadeiras
propriedades
privadas, constituindo
uma elite regional que mantinha absoluto
controle
sobre as atividades produtivas da região e sua estrutura política.
Outro fator de fixação de mão-de-obra
na região durante esse período, ca
racterizando-se
como atividade complementar
à coleta da castanha,
foi õ
desenvolvimento
de atividades de garimpagem de diamante, bem como de cris
tal de rocha, especialmente
incrementadas
durante a II Guerra
Mundial;
quando tais elementos adquiriram importância estratégica.
Toda essa estrutura econômica de caráter sazonal começa a sofrer sensíve~
alteraçôes a partir de 1970, com a construção da Rodovia PA-70, um ramal
rodoviário ligando Marabá a Belém-Brasília,
seguida, de imediato,
pela
construção da Rodovia Transamazônica.
A partir da década de 70, começam a se traçar os grandes planos
voltados
para a ocupação econômica da região, com previsão de aporte maciço de capitais e instalação de infraestrutura,
especialmente
a geração de
energia. O sucesso obtido nos programas de exploração mineral, sistematicamen
te desenvolvidos,
definiram a área de Carajás como um distrito mineral de
importância estratégica para o país.
Assim sendo, as perspectivas
de disponibilidade
de recursos infraestruturais, tais como a geração de energia em abundância e a custo subsidiado,
com a construção da Hidrelétrica
de Tucuruí, as alternativas
de escoamen
to da produção com a construção da Ferrovia Carajás-Itaqui
e a construçãõ
do sistema de eclusas, ao longo do leito do rio Tocantins, tornando
sua
navegação possível a barcaças de tonelagem média, de forma regular ao lon
gQ do ano, ligando o Porto de Belém, o Porto de Barcarena, o estuário
dõ
Amazonas até a região de Marabá, com a possibilidade
de ligação com o Ara
guaia, tornando possível a interligação da região central do país com
õ
extremo norte, criando um corredor econômico de grande dinâmica e efeito
multiplicador,
levaram a uma revisão dos planos de exploração
econômica
para a região, incluindo-se desde as atividades tradicionais
até
programas mínero-metalúrgicos.
A implatação da malha de rodovias federais e estaduais, penetrando todo o
coração da região Tocantins-Araguaia,
vai permitir a instalação de um ci
clo intensivo de exploração do potencial madeireiro da mesma, onde
espe
cies como a Ucuuba, a Andiroba, o Mogno e a Sucupira são alvos de
largã
cobiça pelos centros importadores,
especialmente
diante da escassez
de
oferta no mercado internacional,
face à progressiva extinção de áreas
an
teriormente encobertas por extensas camadas vegetais e que, submetidas
ã
intensivos e indiscriminados
processos de ocupação e exploração, foram li
quidadas em breves décadas subsequentes,
processos esses conhecidos
den=
tro do próprio país. Segundo estimativas realizadas pela SUDAM, o
poten
cial madeireiro da região situa-se numa faixa de 42.500.000 m3. Ainda den
tro dessas estimativas realizadas, um processo de "exploração
racional";
somente com o corte de árvores com diâmetro acima de 50 cm, permitiria
a
extração de 4.250.000 m3 por ano, num ciclo de 10 anos. Isso no início dos
anos 70. Hoje, já próximo da década de 90, a exportação da madeira (em to
ras, a maior parte), na pauta comercial paraense, ocupa o 19 lugar, tendõ
representado
no ano de 1983, 24,3% da referida pauta. Quando se observam
as devastaçôes realizadas ao longo das centenas de quilômetros de
estra
das da região, ou mesmo sobrevoando-as,
tem-se a impressão que muito mais
alcançou-se,
além daquelas estimativas realizadas, mas, certamente,
com
menores resultados econômicos e sociais que os esperados.
Grande parte dessa área, localizada no medio Tocantins, não apresenta gran
des problemas de drenagem, com excessão das áreas ribeirinhas das grandes
confluências
de rios, como a própria localidade onde está instalada a se
de do município de Marabá, submetida, ciclicamente,
a grandes cheias
que
chegam a submergi-la,
como no inverno amazônico
(dezembro/março)
de 1980.
Dessa forma, conjugando com a facilidade da derrubada intensiva da flores
ta, viabilizou-se
a implantação de intensivos projetos de exploração
pe:
5.077
-------

..-

----

cuária, com a substituição de grandes
áreas florestais por pastos,
espe
cialmente através de grandes queimadas. O bem é tão abundante, que
pro=
duz, indiretamente,
o clássico "excedente", que pode ou deve ser queimado
para estabilizar,
artificialmente,
o preço.
Em função dessas situações e diretrizes, ou mesmo por pura
especulação,
extensas areas passaram a ser ocupadas por segmentos da mais variada
pro
cedência social, desde grandes grupos econõmicos multinacionais,
nacio=
nais e grandes grileiros a levas de pequenos posseiros, fugidos das adver
sidades da estrutura de onde imigraram atrás do sonho da melhoria. A es=
trutura fundiária
sofre enorme reviravolta,
vindo a superpor
conflitos
de interesses tão agudos que têm deixado páginas de violência registradas
na história da ocupação.
Esses contingentes
de pequenos posseiros, tangidos em suas origens
pela
implantação de urna nova estrutura de produção agrária, caracterizada
pela
monocultura
e com a utilização intensa de capital e tecnologia, que
não
permitem mais a convivência com o pequeno colono residente, chegam à região no rastro da abertura das grandes estradas, são utilizados como mãode-obra não qualificada
nas atividades de desmatamento,
plantio e conservação de pastos, pastoreiam o gado, sonham estabelecer-se
na terra
própria mas esbarram na feroz resistência do grileiro e acabam sendo,
progressivamente,
absorvidos na atividade garimpe ira , que já em meados da dé
cada de 70 passa a realizar grandes concentrações
humanas na extração
de
bens minerais de alto valor unitário.
A descoberta de promissoras
áreas de garimpagem de cassiterita e ouro, na
região, veio trazer um novo componente ao quadro já difícil à conciliação
dos diferentes interesses em jogo na área.
Coincidindo o agravamento da crise econõmico-social
em que o país
mergu
lhou, a intensa cobiça despertada pelo alto valor de mercado desses
bens
e a desesperada busca de alternativa de sobrevivência,
fizeram
convergir
e fluir, através da região, levas de milhares de homens, oferecendo
sua
força de trabalho, na esperança de associar-se na exploração de um barran
co, pequeno empreendimento
que pode continuar alimentando o sonho da
rI
queza. Porém, percebe-se na região a rápida transformação
do garimpo
em
médio e grande empreendimento,
com a intensiva utilização de rnaquinário e
capital e o quase total emprego de mão-de-obra
assalariada,
sem qualquer
proteção social, e não participativa
da distribuição
do lucro ali realiza
do, progressivamente
concentrado.
A contínua expulsão do homem não capitalizado
do empreendimento,
que eras
ce de porte e se organiza, faz aumentar o assédio às áreas que vinham sen
do alvo de programas de prospecção e pesquisa sistemática,
chegando mesmõ
já a adquirir características
de desafio ao direito de concessão, preconi
zado pelo código mineral em vigência. Esse assédio às áreas de pesquisa;
em Carajás, traz consigo ameaças que vão desde a dificultação
dos
trabalhos de avaliaç9.o das características
e do potencial das áreas deocorrên
cias minerais, até a gradativa deteriorizaçào
dos padrões de salubridadeda região, há dez anos atrás bastante satisfatórios.
Podemos mesmo afirmar que, se a invasão por gariméiros da área de aluvião
do igarapé do Salobo e afluentes
(dezembro/82), que circundam a jazida de
cobre 3A, (Carajás), tivesse ocorrido antes de 1979, teria dificultado
a
execução do trabalho de avaliação da mesma, concluído em 1981.
Ao longo dos trabalhos de avaliação das jazidas de cobre e zinco do Poju
ca, dada a relativa proximidade
do Salobo, e mesmo ao permanente assédiõ
de homens em retirada ou perambulação,
as equipes de trabalho
estiveram,
permanentemente,
expostas a graves riscos de contaminação
das mais
varia
das formas de enfermidades,
especialmente
a transmissão da malária,
bem
como doenças do aparelho digestivo, provocadas pela contaminação
das
fon
tes de abastecimento
de água. Pessoas procedentes
de áreas de contamina=
ção endêmica, .chegam atraídas pelo sonho do eldorado. Submetidas a condi
ções em nada profiláticas,
ampliam a cadeia de transmissão,
tornando a si
tuação quase que incontrolável.
A título de ilustração da progressiva deteriorização
das condições
médico-sanitárias
na área de Carajás, apresenta-se
em seguida a tabela
II.2,
referente ao incremento ocorrido no período entre janeiro de 1980 a maio
de 1984, para um grupo de 4 doenças selecionadas
num grupo de 22 eventos
de saúde, registrados mês a mês, junto aos projetos de exploração e pesquisa situados em Carajás. (ver Tab. II.2).
Tornando-se corno base o ano de 1980. a partir do qual se possui dados
sis
teroaticamente registrados,
podem-se ressaltar os seguintes aspectos:
1- Durante o intervalo de tempo considerado,
a média de empregados sofreu
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um incremento médio de 13%, enquanto que o total de atendimentos
de saúde
cresceu em média 107% do mesmo período.
2- Num universo de 22 eventos de saúde, relacionados
para enquadrar os atendimentos realizados nos ambulatórios
da empresa, destacam-se as quatro
ocorrências mais expressivas e seu sucessivo incremento.
3- Pode-se observar que no ano de 1982, com o pique da febre do
~ár~mpQ
atingindo toda a região de Carajás, registram-se
os maiores índices
nas
taxas de incremento do grupo de doenças selecionadas,
destaque maior para
a transmissáo da malária, com recorde de 3.166% de crescimento,
saltando
dos modestos 06 casos registrados em 1980 para os 226 casos em 1982
(ver
Fig. II.2h
4- A leischmaniose,
doença parasitária que provoca lesões ulcerosas na pe
le, transmissível
em ambiente de floresta, tendo os animais silvestres cõ
mo hospedeiros principais e o homem como hospedeiro intermediário,
sofre
grande incremento ao longo do período, alcançando um crescimento médio de
549%.
Se mesmo nos acampamentos
de pesquisa, cercados de cuidados preventivos e
profiláticos,
essas comunidades de trabalhadores
ficam expostas ao cresci
mento dos índices de contaminação
e transmissão de doenças, quais
serãõ
os padrões apresentados . nas comunidades que gravitam em torno dos
ga~1m-

pos ?

Comunidades como Curionópolis,
nas cercanias de Serra Pelada, surgida
em
1980 e contando hoje com, aproximadamente,
45.000 habitantes,
desprovida
de qualquer infraestrutura
médico-santária
e assistencial,
a
comunidade
do Rio Verde, com cerca de 10.000 habitantes,
e a comunidade do Eldorado,
estimada em 10.000 habitantes,
todas situadas no eixo da rodovia de aces
so a Serra dos Carajás e na mesma situação de carência
infraestrutural~
prosseguem em seu processo de inchamento, como depositárias
de mão-de-obra não qualificada,
expulsa do meio rural ou urbano de onde provém e que
perambula em torno de Carajás buscando ocupação. Passam a constituir
o
maior celeiro de mão-de-obra,
desprovida de qualquer vínculo ou cobertura
legal e que, a custo baixíssimo,
suprem as necessidades
dos donos de bar
ranco

ou

cata

de

garimpo,

que

passam

a constituir

verdadeiras

fortunas

ã

custa da degradação humana que os cerca.
Como encarar essa dramática situação, com um potencial de violência
tal
vez ainda não devidamente avaliado, e que manifestou-se,
a nlvel
naciõ
nal, nos recentes acontecimentos
de junho/84, quando levas dessa
populã
ção foram estimuladas a ações de violência com o objetivo de levar o pre
sidente da República a sancionar uma lei, aprovada pelo Congresso
Naciõ
nal, desmembrando
a lavra de Serra pelada da área de Concessão da Compa=
nhia Vale do Rio Doce.
Essa vitória polltica alcançada pelos investidores privados daquela
jazi
da, por sua repercussão nacional, associada a idéia de "Garimpo
Liberã
do", provocou um aumento acelerado da migração para a área, sendo
estimã
da em torno de 100 mil a população errante na região, aguardando a
horã
de "Começar a Trabalhar".
Esse imenso contingente não poderá ser absorvi
do integralmente
na reabertura dos trabalhos, e começa a assediar e ques=
tionar as .estruturas-econômicas já alí estabelecidas,
sejam grandes
proje
tos agropecuários,
madeireiros,
os antigos castanhais, áreas de pesquisã
mineral e lavra.
Grandes soluçôes terão que ser encontradas,
a curto prazo, que possam
re
presentar alternativas
reais de sobrevivência
para essa população, que jã
congrega não somente homens oriundos do meio rural, e que por isso mesmo,
talvez não relutassem em aceitar uma proposta de retorno, mas também
no
vas gerações, nascidas em periferias e guetos, já desprovidas da tradiçãõ
rural e sem alternativa de sobrevivência.
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TABELAINCREMENTO
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DE MOLÉSTIAS
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*
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ABSTRACT

Concernig to the sector of mining coopera tive of Lages
(COOLAGES)
Besides those, in an initial stage there are the cooperatives
of Par~
lhas, Equador, Tenente Ananias, Jucurutu and low Açu.
After
Being
founded the cooperatives
become independent with the rigth
of
free
comercialization,
being supervised by INCRA and CDM/RN. The proposition
of Garimpo-project
by CDM/RN, existed since 1978 but only in 1983
it
was accepted by SUDENE. It is mainly based in using the "Emergency work
front" hand labor in traditional mining areas where the exploration of
minerals such as tantalite, columbite, scheelite, beryl, aqua marine .
feldspar, etc. is done throug a prospecting way.
I-

IIITRODUÇÃO

A vocação mineral do Estado do Rio Grande do Norte tem suas origens an
tes da II!~ Grande Guerra, quando "curiosos" da época mandaram analisar
algumas "pedras pesadas". que eram frequentes na região Seridó,
dando
como resultado minérios de Tungstênio e Tântalo.
Com o esforço de Guerra e a necessidade de obtenção de matéria
prima
por parte dos aliados, houve um grande investimento
e incremento
na
produção que passou a ser semi-mecanizada
e até mecanizada em algumas
"minas" .
A presença de geólogos e técnicos especializados orientando e realiza~
do mapeamento e trabalhos mineiros, contribuiu para dotar o homem. ini
cialmente do Seridó, de conhecimentos
práticos e técnicas de
minera
ção, encaminhando-o
para uma nova atividade na região: a mineira.
Tal
atividade expandiu-se pelo Estado e atualmente faz parte da vida
de
diversos núcleos populacionais
com vocação e tradição mineira.
Diante deste quadro, o Governo do Estado, através da Companhia de
De
senvolvimento de Recursos Minerais do Rio Grande do Norte, a CDM/RN
visando um maior apoio e incentivo àquele tão significativo
segmento
da população, criou, em uma iniciativa pioneira, as Cooperativas
de Mi
neradores e o Projeto Garimpo do RN.
II-

COOPERATIVAS
APRESENTAÇÃO

As Cooperativas
de Mineradores
foram criadas no Rio Grande do Norte
à
partir d~ 1979. em uma iniciativa pioneira do Governo do Estado,
atra
vés da CDM/RN.
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Atualmente, existem três Cooperativas
em funcionamento:
A primeira
im
plantada foi a Cooperativa dos Mineradores
de são Tomé, (COOMINAS); lõ
go após a Cooperativa dos Mineradores de Cerro Corá (COOMINC),
ambas
em 1979; finalmente a Cooperativa dos Mineradores de Lages (COOLAGES),
iniciada em 1982. Além destas, estão em vias de implantação as Coopera
tivas de Parelhas e Equador, já com processos em tramitação no INCRA~
Em fase de estudo, estão as Cooperativas
de Tenente Ananias, a do Bai
xo Açu e a de Jucurutu.
IIETODOLOGIA APLICADA liA cRIAÇÃo
Inicialmente
a CDM/RN fez um levantamento
de todo o potencial de cada
região onde seriam implantadas as Cooperativas.
Com este documento foi
solicitada ao DNPM a reserva de áreas, destinadas ao trabalho de peque
nos mineradores,
ou aos associados de Cooperativa,
como no caso de sãõ
Tomé. Documento semelhante foi encaminhado
solicitando áreas para ação
das Cooperativas
de Equador, Parelhas e Lages. Com a aprovação
deste
documento, foram feitas palestras e reuniões com os futuros
associ~
dos, mostrando quais as vantagens do sistema cooperativista.
Posterior
mente foram realizadas assembléias gerais para indicação e votação das
diretorias e providenciada
a documentação
seguindo o modelo do INCRA.
Nesi (1981) trata deste aspecto de criação das cooperativas,
em traba
lho especifico sobre o assunto.
EQUIPAMElI"l'OS

E PESSOAL

Para o imediato funcionamento
das Cooperativas,
era necessário a aqui
sição de equipamentos,
tais corno compressores,
martelos, veiculos, cai
xas de concentração
de minério, etc. Para este fim, a CDM/RN
cedeu
através de contrato de comodato, todo equipamento necessário, além
de
colocar um técnico de nivel médio residente em cada Cooperativa
implan
tada e à ser implantada. A orientação é feita através do quadro de geo
logos da CDM/RN. Para capital de giro, a CDM fez um empréstimo através
d~ FUNDEM~NAS do Estado, para posterior devolução, sem juros nem corre
çao monetaria.
Foram também construidos
paiós para cada Cooperativa,
todos
seguindo
normas e lei especificas.
ADIIDfISTRAÇÃO

Está sendo montada uma equipe de tecnólogos em cooperativismo,
ligados
ao setor de Cooperativismo
Mineiro da CDM/RN. Esta equipe ficará
res
ponsável pela parte administrativa
e legal, assim como o controle
de
produção e comercialização
das cooperativas.
PRODUÇÃO/cmlDCIALIZAÇÃO
As Cooperativas,
que seguem o modelo do INCRA, são entidades autônomas
com diretoria eleita pelo voto dos associados em assembleias gerais
portanto a comercialização
é livre, tendo que apresentar prestação
de
contas ao Conselho Fiscal (também eleito). Sofre ainda
fiscalização
por parte do INCRA e da CDM/RN.
Segue-se os dados da produção da COOMINAS.
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Ano

Cr$ de
COMERCIALIZAÇÃO P/ANO

1980/81
PRODUÇÃO

PRODUTO
TANTALITA
BERILO
SCHEELITA

Ano

500 kg
4650 kg

2.36$.000,00

1100
10000
1000
19000
1

kg
kg
kg
kg
kg

20.000.000,00

1900
6790
1500
8000

kg
kg
kg
kg

60.000.000,00

1983

TANTALITA
BERILO
SCHEELITA
MICA
OURO
Ano

1.570.000,00

1982

TANTALITA
BERILO
SCHEELITA
Ano

530 kg
595 kg
1200 kg

1984

TANTALITA
BERILO
SCHEELITA
MICA

III

-

PROJETO

GAJlDIPO

DO

D

APRESEllTAÇÃO

o projeto Garimpo é baseado em uma idéia desde 1978, já tendo sido apre
sentado em vários órgãos e entidades, até ter sido aprovado pela SUDENE
em junho de 1983. O princípio fundamental é a utilização da mão-de-obra
das "frentes de emergência" em áreas tradicionalmente
mineiras. Para
is
to, foi utilizada uma equipe de apoio e orientação técnicas e foram
mon
.
tados escritórios e adquiridos os equipamentos
necessarios ao
desemp~
nho das atividades.
METODOLOGIA

DE DIPLA1ITAÇÃO

Logo apos a aprovação do Projeto, foram realizadas viagens de campo
p~
ra cadastramento
e escolha dos alvos ou futuras frentes de trabalho
Esta escolha foi baseada em critérios tais como acesso, proximidades
de
fontes de água, proximidade de povoados ou vilarejos, produtividade
co~
provada do garimpo, possança do mesmo, caracter1sticas
tecnicas.
grau
de obstrução dos mesmos, etc.
Após a escolha dos alvos foram locados poços para abastecimento
de água
próximo dos locais onde não existia e realizadas palestras para divulg~
ção e concientização
do que vem a ser o "Projeto Garimpo do RN".
Com o início das atividades foram escolhidos os grupos de trabalhos com
respectivos chefes e o capataz de cada garimpo, tudo isso feito
pelos
próprios garimpeiros.
Foram também abertas e melhoradas as vias de aces
so aos locais.
Para a realização do trabalho, a CDM/RN dá todo o material necessário
,
desde compressor, veiculo, explosivos (foram legalizados paiós onde não
existia), caixas, batéias, capacetes, etc., além de assistência técnica
e controle de pessoal.
5.083
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RElmNERAÇAO

o garimpeiro recebe uma ajuda fixa mensal de Cr$ 15.000,00 (remuneração
da época), e mais 50% da produção, enquanto 40% é destinado a um fundo
rotativo (para ser posteriormente
reaplicado no projeto) e 10% vai para
o proprietário
da terra.
Foi também colocado à disposição do trabalhador cadastrado,
gêneros
alimentícios
a preços subsidiados, tais como feijão, farinha e milho.
A parte da produção que cabe ao garimpeiro é comercializada
livremente,
apenas com a orientação da equipe da CDM/RN.
LOCALIZAÇÃO

o Projeto Garimpo foi implantado

em seis municípios do Rio Grande
do
Norte e produzem principalmente
tantalita-columbita,
berilo, scheelita,
água-marinha,
além de caulim, feldspato, mica, ambligonita,
etc.

NÚCLEOS

PRODUTO

DATA DE IN!CIO

PARELHAS

TANTALITA/COLUMBITA
BERILO
FELDSPATO
MICA

JULHO

EQUADOR

TANTALITA/COLUMBITA
BERILO
CAULIM
QUARTZO

OUTUBRO

DE 1983

TENENTE
ANANIAS

ÁGUA-MARINHA
BERILO

OUTUBRO

DE 1983

SÃO

TANTALITA/COLUMBITA

OUTUBRO

DE 1983

TANTALITA/COLUMBITA
BERILO
SCHEELITA

OUTUBRO

DE 1983

TANTALITA/COLUMBITA
BERILO
SCHEELITA

OUTUBRO

DE 1983

TOM~

DE 1983

BERILO
SCHEELITA
MICA
FELDSPATO
CERRO

LAGES

coRA

Nos locais onde haviam cooperativas
já implantadas,
foi utilizada a e~
trutura da cooperativa,
onde não havia foi criada uma estrutura
com
equipes de apoio. Estas equipes, juntamente com todos os
equipamentos
permaneceram
nos locais.
PllODUÇAO

Até março de 1984 (data do início do período das chuvas e
consequent~
mente diminuição do ritmo de trabalho, o Projeto havia aplicado uma
50
ma total de Cr$ 195.000.000,00,
gerando uma receita de Cr$ 291.000.OÕO,oo~
assim distribuidos:
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CUSTO M~DIO

DA tpOCA

TOTAL

(Cr$ 1,00)

PRODUTO

QUANT.

TANTALITA/COLUM
BITA

5000 kg

30.000,00/kg

150.000,00

30000 kg

700,00/kg

21. 000,00

4000 kg

5.000,00/kg

20.000,00

BERILO
SCHEELITA
ÀGUA-MARINHA

-

100.000,00

-

,
,

291. 000,00

TOTAL
* Não estão

aqui computadas

as produções

de caulim,

*

feldspato

e mica
IV- OBJETIVOS

DAS IBICIATIVAS

1- Dar emprego ao homem do campo.
2- Aumentar os vencimentos dos flagelados, melhorando os padrões de vi
da e sustento da família.
3- Fixar o homem à terra.
4- Tornar as "frentes de emergência" produtivas e com retorno do
caPl
tal investido.
5- Melhorar os conhecimentos
técnicos da região, dotando o
garimpeiro
destes conhecimentos.
6- Incrementar a produção mineral da região, aumentando a
arrecadação
IUM.
7- Reativar antigos garimpos e descobrir novas opções de trabalho.
8- Desenvolver
técnicas de exploração (pois trata-se principalmente
de
explotação de pegmatitos).
9- Circulação de dinheiro na região (efeitos indiretos).
lQ-Desenvolver
uma mentalidade comunitária e concientização
do que
são
e do que virão à ser as Cooperativas
dos Mineradores.
11- Apoio às Cooperativas.

l2-Primeiro passo para a criação de Cooperativas nos municípios
ainda não existiam.
V- RESULTADOS

onde

E PESPECTIVAS

Com os resultados e objetivos alcançados com relativo sucesso,
prete~
de-se dar continuidade
aos referidos programas, pois as equipes
de
apoio e equipamentos
adquiridos permanecerão
nas áreas trabalhadas. Con
ta-se também com a experiência adquirida e uma mentalidade
formada,
ou
em formação, o que juntos darão grande subsídio na continuação e perp~
tuação de ambas as iniciativas.
VI-

COIIICLUSAO

Diante do exposto conclui-se da viabilidade de ambas as iniciativas, va
lorizada pelas idéias pioneiras.
Houve uma perfeita sintonia entre cooperativas
e o Projeto Garimpo
do
RN, caracterizada
pelos resultados obtidos, onde funcionaram em conju~

to.
Todos os objetivos foram alcançados alguns com resultados
teso
5.085

surpreende~

-~--~-

-

Mesmo considerando
o Projeto Garimpo como uma medida temporária,
este
terá efeito contínuo, através das cooperativas
por ele fortificadas
e
pelas experiências
adquiridas, além de formar uma mentalidade mais
téc
nica e comunitária
entre os participantes.
BIBLIOGRAFIA
NESI, J. R. - 1981 - A Implantação do Cooperativismo
Mineiro
atuação no Estado do Rio Grande do Norte.
X Simpósio de
do Nordeste - Recife. 5: 162-166.
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ABSTRACT

Authors are presenting results of a study carried on the feasibilityin
implanting mirling-claimer cooperatives
in the state of Ceará. Workes were
upholder by the Superintendência
do Desenvolvimento
do Nordeste-SUDENE.
The most important pegmatitic province is Solonópole area, located
in
the central part of the state of Ceará, where dozens of prospectorsare
concentrated
exploit beryl, tantalite and gems from pegmatites of the
province.
This study consisted of an analysis on the social-economic
behavior of
a comunity composed by individual prospectors of this province
and its
relationship
to their work, as well as the potencial
inorganizing
a
cooperative.
Some suggestions are given as guide so whon are intending, based on this
study to set up mining-claimers
cooperative,
as a way to improve mining
activities for rural people.
1. INTRODUçAo

Estudo da Viabilidade de I~plantação de Cooperativas de
Garimpeiros
do
Cearã foi um projeto executado pela Companhia Cearense de Minera
ção - CEMINAS, em Convênio com a Superintendência do Desenvolvimentodõ

-

Nordeste
SUDENE, durante.o ano de 1982 e que teve por objetivo estudar a viabilidade
de implantação de cooperativas
no Ceará.
Na realidade o projeto restringiu-se
ao estudo das possibilidades
de
criação de uma cooperativa
de garimpeiros', já que na época do estudo,
compunha os mesmos, um segmento social abandonado, quase marginal à so
ciedade, e que participava ativamente na economia do Estado, através da
produção de bens minerais, especialmente
tantalita, berilo e gemas.
O estudo desenvolveu-se,
inicialmente,
através de consultas à bibliografia existente sobre o tema, posterior visita de campo, quando foram
cadastrados praticamente
todos os garimpeiros
em atividade no Estado,
integração e análise dos dados, sendo que, nesta fase, é importanteres
saltar, muito contribuiu para as conclusões finais a experiência
vivI
da pelas cooperativas
de garimpeiros do Rio Grande do Norte e da pa=
raiba.
A seguir, são abordados aspectos gerais sobre a atividade garimpe ira na
provincia pegmatitica de Solonópole, Região Central do Ceará, e tecidas algumas considerações
sobre as potencial idades associativas
dos ga
rimpeiros, bem como, ao f~nal do trabalho, apresentadas
algumas conclu
sões sobre a viabilidade de 'implantação de cooperativa
de garimpeiros
nessa região do Estado.
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2.

2.1.

GENERALIDADES

Aspectos

A metodologia

Metodológicos
empregada para levantamento dos dados envolveu, além

da

pesquisa bibliográfica:
a. Realização de uma primeira visita
às áreas pegmatíticas
localizadas nos municípios de Russas, Quixerabomim,
Solonópole, SenadorPompeu,
Pacoti e Morada Nova, com dois objetivos específicos:
coleta de informações a fim de se definir a área de atuação do Proje
to; a área a ser escolhida, deveria apresentar significativa
concentrã
ção da atividade garimpeira e de pegmatitos potencialmente
econômicos;
e,
-testar o questionário
piloto.
b. Após a realização da primeira visita, decidiu-se que a operacionali
zação do Projeto deveria ser realizada na Província Pegmatítica de Sõ
lonópole, em face da potencial idade de seus corpos pegmatiticos,
além
da razoável concentração
de mão-de-obra,
ligada ao garimpo. A amostragem limitou-se a 54 garimpeiros,
dos 260 cadastrados.
Entre os 54 garimpeiros amostrados,
foram aplicados questionários,
que reuniam infor
mações relacionadas
com a identificação
do garimpeiro e da área explo=
rada, o perfil de sua atividade com dados sobre produção e relaçôes de
produção, processo produtivo, condições de trabalho, entre
outros aspectos.
c. Além dessas atividades, a equipe do Projeto manteve contatos com Pre
feitos, Vereadores, entidades de classe, órgãos do governo,
fazendei=
ros, empresários,
mineradores e público em geral, com o objetivodetor
nar ainda mais abrangente as informações a respeito dos
garimpeiros
de suas atividades. Neste aspecto, igualmente preocupada em
levantar
mais subsidios que servissem de suporte às conclusões extraídas do tra
balho, a equipe visitou as cooperativas
de garimpeiros de são Tomá, nõ
Rio de Grande do Norte e de Junco do Seridô, na paraiba; e,
d. Compilação,
integração e confecção do relatório final conclusivo.

-

e

2.2.

Aspectos

Geolóqi.cos

Solonópole situa-se na micro região Sertões de Senador Pompeu
(Sertão
Central) distando, por estrada, 350 Km de Fortaleza. A Província pegma
títica de Solonópole engloba os municípios de Quixadá, Quixeramobim, Sõ
lonópole, Jaguaribe e Senador Pompeu. Na sua porção noroeste
(regiàõ
de Beri+ãndia),
os pegmatitos apresentam-se
com maior tendência
econô
mica aos elementos berilo e niôbio. são de textura homogênea,
discor=
dantes da rocha encaixante, no caso gnaisses e migmatitos,
geralmente
mineralizados
em quartzo, feldspato, mica, columbita-tantalita,
berilo
e pedras coradas (água-marinha, granada e turmalinas verde, rosa e bi.

colores.

Na parte Centro -Oeste da Província, representada
geograficamente
pelo
próprio município de Solonópole, os pegmatitos sãopredominantementelí
tio-berilo-tantallferos.
Apresentando-se
discordantes,
com relação ãrõ
cha encaixante,
suas formas são tabulares, com mergulhos de verticais
a sub-verticais,
mineralizados
em quartzo, feldspato, mica, ambligonita, berilo e tantalita-columbita.
Nesta área, identificam-se
em alguns
corpos, zoneamentos,
com uma zona externa representada
por um pegmatito homogêneo, formado por quartzo, feldspato e mica, uma zona intermedi
ária apresentando
cristais desenvolvidos
de feldspato, associados atan
talita-columbita,
berilo e ambligonita e uma zona de núcleo,
estéril~
composta de quartzo
leitoso.
Na porção sudeste da província, são distribuidos
pegmatitos homogêneo~
com forma tabular, de pequena extensão, portadores de cassiterita,
onde a cassiterita encontra-se bordejando-os
no contato com a rocha
encaixante.
3.

CARACTERIZAcAo

DA ATIVIDADE

GARIMPEIRA

Em face de diferentes vocações minerais, a Província Pegmatítica de So
lonópole, pode ser dividida em duas sub-provlncias:
1) da região do mu
nicípio de Solonópole e, 2) de Berilândia.
Na sub-província
de Solonópole, os minerais de interesse são:
berilo,
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tantalita-columbita,
ambligonita e feldspato. Embora o volume da provín
cia de feldspato seja razoável, este mineral não se constitui um produ=
to corrente nas transações comerciais locais.
Na sub-província
de Berilãndia, onde constata-se uma grande vocação gemológica, além da água marinha e turmalina
(rubelita), produzem-se
também o berilo industrial e a turmalina-columbita,
sendo que a
produção
deste último se dá em pequena escala.
De acordo com os dados levantados em campo, constatou-se
que_a produção
cai drasticamente
no inverno, tomando-se por base dois dos
principais
bens minerais produzidos na região, o berilo e a columbita - tantalita.
Assim, observa-se que, enquanto até o inverno a produção média mensal de
berilo foi de 6.354 Kg em Solonópole e de 546 Kg em Berilãndia, no inver
no ela cai verticalmente
para 1.443 Kg e 184 Kg, respectivamente.
Dames
ma forma, a produção de columbita-tantalita
no verão foi 500,8 Kg em Sõ
lonópole e 25 Kg em Berilãndia,
caindo no inverno para 62,5 Kg e 15 Kg
respectivamente.
Estes dados indicam O caráter sazonal da produção dare
gião - (dados do ano de 1982).
Por outro lado,
somente 22,2 % dos garimpeiros da região são registrados. Alguns fatores podem concorrer para o baixo índice de garimpeiros
registrados,
tais como:
- Ausência deuma política institucional
que estimule e crie facilidades
ao registro do garimpo;
-

As formalidades legais inerentes à condição de cidadão que os

impede

de atender às exigências mínimas para o registro, como sejam, a apresen
tação do CPF e da carteira de identidade; e,
- Sua precária condição financeira,
fator impeditivo para que
atendam,
até mesmo, as mais simples exigências,
como, por exemplo fotografia para identificação
e pagamento da contribuição
sindical.
Na extração dos bens minerais, dois processos produtivos são observados
na região:
O primeiro, é o tradicional método de banque tas em rochas duras, consti
tuído do desmonte da rocha com o uso de explosivos e instrumentos de trã
balho rudimentares.
Esse desmonte é realizado de forma predatória obje=
tivando sempre as zonas mais ricas do pegmatito.
O segundo processo é o da lavagem e concentração
do material
coluvial,
com certo teor de tantalita-columbita,
em caixas concentradoras,
onde o
concentrado
final deste mineral é apurado com o auxílio de batéias.

4. CONCEPÇAQ
MELHORIA

DOS GARIMPEIROS
DE VIDA

SOBRE

SEUS PROBLEIIAS E SOLUçOES

PARA

SUA

Reconhecidamente,
os garimpeiros da região estão incapacitados
de assegurarem à família o mínimo necessário à sua sobrevivência,
cujas
condi
ções de alimentação,
saúde, educação e habitação, entre outras, são pre
cárias. Além do mais, estão a mercê de frágeis condições de
trabalho~
que vão desde a falta de instrumentos básicos até o controle do que pro
duzem, pelo intermediário.
Um outro problema enfrentado pelos garimpeiros é a falta de capital
de
giro para a compra de gêneros alimentícios
de primeira necessidade,
como condição fundamental para lhes assegurar uma maior permanência
nas
frentes de lavra.
A ração semanal constitui-se
basicamente de feijão, arroz, farinha, rapadura, óleo e alguns temperos. Todavia, nem todos têm condição de adposquirir esse tipo de ração, pois segundo a pesquisa, 53,7% só têm
sibilidade de consumir arroz, feijão e sal.
A falta de capital de giro, cria-lhes, também, dificuldades
para
fazer
face a despesas com componentes da produção, como explosivos, corda e o
óleo lubrificante,
no caso daqueles que possuem guincho de madeira, além
de pequenas despesas com afiação dos instrumentos
de trabalho.
Os garimpeiros
extraem os minérios por processos rudimentares,
onde
os
instrumentos mais usados são: a picareta, a pá, o carro de mão, amarre
ta e o pixote. Para muitos, estes instrumentos
são de difícil aquisiçãõ
ou reposição. Para todos, fazem falta, principalmente,
compressores, com
o que seria aumentada consideravelmente
a capacidade produtiva dos
garimpos da região.
Por outro lado, não existe, entre os garimpeiros,
nenhum tipo de organas atividades
nização formal. ~ baixíssimo o seu nível de participação
comunitárias
locais. Alguns recorrem ao Sindicato Rural, valendo-se de
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suas condições de trabalhadores
agricolas, como única saida para a obtenção de assistencia social gratuita. A pesquisa revela que 40.7%
do
total do universo analisado são associadosd~
Sindicato Rural.
Diante das condições reconhecidamente
dificeis em que vivem, foram pou
cos os que se declararam céticos e resignados. Aqueles que trabalhamcõ
mo diaristas, remunerados por salários fixos, demonstraram
desejo
de~
criadas as condições necessárias,
voltarem a trabalhar por conta
prõpria.
Estes dados monstram qualquer programa de apoio à produção mineral,des
de que fundamentado na realidade especifica da região, tem todas ascon
dições de obter o apoio e a adesão dos garimpeiros.
No que se relaciona com o posicionamento
sobre a criaçáo, na região,de
uma cooperativa mineira, parte de 79,6% tem posição favorável.
Quando
instados a justificarem o seu posicionamento
favorável à cooperativa,
a maioria chegou a afirmar que a cooperativa deveria exercer duas funções principais, com vistas à solução de seus problemas básicos:
de equipamentos
e instrumentos
de trabalho: e,
- fornecimento
de explosivos
- suprir a demanda de capital de giro para fornecimento
e outros componentes da atividade produtiva, além de mantimentos
neces

sários à sua sobrevivência e a de sua familia.

",-

Essas duas questões tiveram objetivos especificos e bem distintos.
A
primeira procurou detectar alguns indicios de iniciativa prõpria entre
os garimpeiros,
na busca de soluçáo para os seus prõprios problemas. A
segunda visou descobrir idéias e sugestões dos garimpeiros com relação
ao que deve ser feito pelas instituições governamentais.
Observa-se que os garimpeiros da região não foram capazes, até hoje,de
tomar, coletivamente,
qualquer iniciativa no sentido de encaminhar soluções para os seus problemas. Como segmento social economicamente
mar
ginalizado, numa região onde as instâncias estruturais cristalizam
re=
lações de dependência,
que vão desde as econõmicas até as psico-sociais,os garimpeiros não poderiam, naturalmente,
revelar quaisquer
condições de autonomia de ação. .Ademais, é forte
entre eles, um certo es
tado de espirito de descrença, de desconfiança
em relação a iniciativã
partida de autoridades e poderes instituidos,
com vistas a equacionar
os problemas de garimpo.
Se,por,um
lado, p grau de dependência e de desconfiança
pode, de algu
ma maneira, alimentar um certo sentimento de conformismo
entre os ga=
rimpeiros, por outro lado, a própria natureza do trabalho, ao estimular
o espiritode
aventura, da busca, da descoberta e do risco, parece incutir-lhes um forte desejo de mudança.
Assim,
há, entre os garimpeiros,
certas condições subjetivas
básicas
ao desenvolvimento
de um trabalho associativo.
Essas condições sã~ fu~
damentalmente,
tres:
a. o desejo de mqdança:
b. a existencia de objetivos mais ou menos comuns: e,
c. a tendência a sugerir soluções para o aqui e agora, visando o melho
ramento de sua atividade produtiva.
Pode-se observar, a partir da pesquisa, que os garimpeiros
sugerem medidas que solucionem seus problemas em quatro principais direções:
a. capital de giro:
b. financiamento
para compra de instrumentos de trabalho:
c. liberação de áreas para a garimpagem:
e,
d. eliminação daintermediação.
5. POTENCIALIDADES

ASSOCIATIVAS

Constata-se que existem, entre os garimpeiros,
algumas condições
que
poderiam embasar o desenvolvimento
de um trabalho do tipo associativo.
Dentre essas condições, apontam-se aquelas que se relacionam a proble
mas de ordem estrutural como, por exemplo, a falta de equipamentos,
cõ
mo o compressor e a motobomba,
indispensáveis
à realização de uma pro=
dução mais racional. Para a solução desse problema somente umapolitica
de atendimento grupal, onde tais instrumentos possam ser utilizados co
letivamente,
apresenta-se
como solução mais indicada. Outro fator
es=
trutural de importância é a reduzida capacidade financeira dos
garimpeiros locais para adquirir, muitos deles, ou renovar, a grande
maioria, seus equipamentos
de trabalho, mesmo os mais rudirrentares
e básicos.

Essas poucas condições materiais criam, de certa forma,
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entre

os

garimpeiros,
um acentuado espírito de ajuda mútua e, até mesmo, uma cer
ta organização
elementar nas frentes de lavra, que se constituememcon
dições subjetivas favoráveis ao desenvolvimento
de um trabalho associa
tivo de nível elevado. Essa organização,
ainda que elementar, pode ser
transformada
em embrião de uma organização maior.
Para o estabelcimento
de níveis de cooperação' entre os garimpeiros,
fo
ram levados em conta três indicadores:
(1) uso coletivo de instrumentos
de trabalho,
(2) vendas em comum do minério e, (3) organização
de lotes coletivos nas frentes de lavra.
A esmagadora maioria dos garimpeiros
(92,6%) disse praticar ou conhecer a prática do uso coletivo de instrumentos
de trabalho. Essa prática se efetiva nas frentes de lavra através do empréstimo de ferramentas
ou pela contribuição
de cada um para a formação do grupo de instrumentos necessários,
levando para as banque tas ou frentes de lavra o
seu
próprio instrumento.
A razão disso está em que a maioria não possui
o
equipamento
completo para o exercício do seu trabalho.
Por outro lado, é significativo
o percentual dos que responderam afirmativamente
em relação ã prática de venda comum de minério,
ou seja
29.6% do total agrupado. Para a prática de organização de lotes de minérios em comum, o valor global é de 40,7%.
Pode se afirmar, com bastante margem de segurança, que o setor mais di
fícil e mais refratário ao desenvolvimento
do trabalho de tipo associ=
ativo é o da comercialização.
t pela venda do produto de seu
trabalho
que o ga
- quando este não é totalmente controlado pelo atravessador,
rimpeiro revela seu lado individualista.
Em contrapartida,
é o proces
so produtivo que oferece maiores possibilidades
para que se desenvolva
uma cooperação em grau maior entre os garimpeiros.
Todavia, levadas em
consideração
as ressalvas no tocante à comercialização,
pode-se
dizer
que a existência de urna certa prática cooperativista
nessa área é o su
ficiente para que se estudem alternativas
viáveis para o maior
desen=
vol vimento, extensão e cc:nsolidacão dessa prática. Ademais, os garimpeiros entrevistados
revelaram enorme desejo de reunir condições para
a
estocagem da produção como meio de aumentar o seu poder debarganhajun
to ao comprador. E isto só serã possível através de urna organização cõ
mum a nível de controle da produção.
A importãncia dos dados acima referidos está em que eles poderão balizar a decisão dos órgãos governamentais
competentes,
com vistas ao es
tabelecimento
de urna política de associativismo
consentânea com a rea=
lidade ora em estudo. Da mesma forma, a análise da referida realidade,
onde está patente a experiência
associativa entre os garimpeiros,
desa
conselha, por certo, decisões que conduzam à implantação de urna coope=
rativa, a curto prazo.
Por outro lado, essa mesma realidade traz à luz indicadores da potencialidade associativa dos garimpeiros,
que justificam ações, a
curto
prazo, menos ousadas e que levem em conta o nível atual de vivência co
munitária da categoria social em referência.
6. CONCLOSOES
Analisando a realidade específica da Província pegmatítica de Solonópole, conclui-se que ela reúne os pressupostos
básicos que justificariam a criação de uma cooperativa
de mineradores.
Esses
pressupostos
são os seguinte (LIMAVERDE, 1982):
a. os corpos mineralizados
conhecidos são portadores de minerais
de
valor econômico, necessários ao fornecimento
dqs insurnos básicos requ~
ridos pelo atual processo de desenvolvimento
do país;
b. o incremento da produção e reserva minerais pode ser realizado pelo emprego da mão-de-obra
intensiva, através da lavra
semimecanizada
de jazidas de baixo teor relativo, que não teriam viabilidade
econômi
ca se submetidas a processos produtivos de elevada densidade de capi=
tal e com alto grau de mecanização;
c. a região tem comprovada vocação mineral, possuindo corpos pegmatíticos mineralizados
em quartzo, feldspato, mica, ambligonita,
espodumênio, lepidolita, columbita-tantalita,
cassiterita
e pedras coradas;
e,
d. persiste na região, com tendência ao agravamento,
a carência de ofertas de emprego.
Para a implantação efetiva da cooperativa mineira, a existência
dos
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press~postos
acima mencionados,
embora necessária, não é, contudo, sufi
ciente. Duas outras importantes condições devem ser preenchidas
para
que tenha viabilidade
um projeto dessa natureza:
a. a possibilidade
de
que a cooperativa,
depois de organizada,
te
nha acesso ao crédito suosidiado para a formação de capital de giro
de recursos para o desenvolvimento
da lavra; e,
b. o público beneficiado deve estar apto a assumir as responsabilidades advindas desse novo tipo de organização
social, que requer
ade~ão
voluntária com base no desejo de mudança, preparação para a convivência
democrática e uma certa educação cooperativista.
Quanto ã primeira condição, reconhece-se
que, atualmente, apolíticade
subsídios colide com as estratégias
fixadas pelo Governo para a política econõmica do País. Todavia, o crédito subsidiado, no caso da mine
ração, justifica-se plenamente. Em pr:iI.eixo
lugar, porque é uma atividã
de de alto risco financeiro; e, em segundo, porque a produção
mineral
é fonte de benefício social. Na verdade, a política de incentivo à pequena mineração tende a interiorizar o desenvolvimento,
por
envolver
uma população rural, induz à geração de renda, por ser uma atividade de
elevada absorção de mão-de-obra,
conduz à aceleração do desenvolvimento, por produzir insumos básicos para a indústria e tornar real recursos potenciais, e, finalmente, reduz a imigração, porque fixa o traba(LIMAVERDE, op.cit.).
lhador na zona rural
O crédito teria vital importãncia para a promoção de investimentos
em
imobilização
técnica
e para a formação de capital de giro que venha a
assegurar ao garimpeiro o ressarcimento
imediato pelo produto,
antes
que entre no circuito de mercado. Sabe-se que as dificuldades
são gr~
des para a obtenção de crédito subsidiado, mormente nas condições
atuais de aperto econõmico. Contudo, com algumas acomodações
às exigências formais, pode-se recorrer a fontes oficiais tais como o Banco Nacional de Crédito Cooperativo,
FUNDEMINAS, BNDE, FURENE, etc.
Pode-se prever, ainda, como saída para resolver o problema da falta de
capital, a adaptação à realidade da região em estudo de uma nova
mod~
lidade de crédito à pesquisa que tem sido ventilada, chamada de "moeda
mineral". Aliás, contida neste trabalho está a sugestão de garimpeiros
no sentido de que pudessem realizar as amortizações
de suas
dívidas,
oriundas do crédito, com minerais produzidos, os quais, por sua vez, se
riam comercializados
pela cooperativa.
LIMAVERDE
(op.cit.) explica, de
maneira bastante clara, o conteúdo que assumiria essa nova
modalidade
de crédito que, além de reduzir o montante de crédito subsidiado neces
sário, pode ser adaptada às condições de produção da Província pegmatI
tica de Solonópole;
"O seu funcionamento
se baseia num
relacionamentõ
da amortização do financiamento
com a receita obtida. A amortização,~
será indicada quando a lavra começar,- se realizará, não em dinheiro,
mas, em minêrio, seguindo critérios flexíveis". Dessa forma, o Governo
poderia entrar no processo de comercialização,
vendendo a terceiros
o
bem mineral produzido pelo garimpeiro, recebendo-o com o objetivo
de
formar estoques reguladores ou, ainda, possibilitando,
à própria socie
dade dos garimpeiros,
a transação com terceiros.
Ora, uma cooperativa com crédito facilitado a seu dispor poderia,
de
acordo com a sugestão de LIMAVERDE
(op.cit.), prestar serviços de venda de gêneros alimentícios
e demais bens de consumo, como
assistência
técnica, aluguel de equipamentos
ou fornecimento de implementos de mineração. Além disso, a coopertiva poderia estender sua ação para
esco
las e postos médicos a serviço das famílias dos garimpeiros.
Essas su=
gestões, aliás, constam do rol de reivindicações
levantadas pelos
garimpeiros entrevistados.
Quanto à segunda condição, isto é, a condução subjetiva no que se rela
ciona com a preparação dos garimpeiros para a assunção de responsabill
dades na condução do processo de organização
e viabilização
de uma coõ
perativa, constata-se que ela enexiste atualmente. Há, entre os garim=
peiros, como bem demonstrou
a análise feita até aqui, o espírito
de
ajuda mútua no difícil trabalho das frentes de lavra. A escassez de re
cursos induz à prática cooperativista,
materializada
no empréstimo
de
instrumentos de trabalho, assim como no processo produtivo da extração
do minério, quer em sistema de banque tas ou de colúvios, favorecendo u
ma certa divisão social do trabalho. Outro fator que pode facilitar
ã
organização dos garimpeiros é a necessidade vital, do ponto de
vista
produtivo, da introdução do compressor como única
forma de aumentar a

e
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produção. Pelo seu alto custo unitário, este instrumento detr~o
não
pode ser adquirido individualmente
pelo garimpeiro,
fator que induz
à
necessidade da organização grupal.
O ftanimusftpercebido entre os garimpeiros,
no sentido de verem solucio
nados seus problemas, constitui-se
em outro dado importante.
Todavia~
se todos os fatores acima mencionados
são necessãrios
à implantação de
uma cooperativa,
não são, porém, suficientes. A organização de uma coa
perativa, pela complexidade
administrativa
e financeira que ela impor=
ta, estã muito mais dependente de um processo educativo do que de
um
simples momento de decisão técnica e/ou política. Requer, por isso mes
mo, que a população passe por experiéncias
de organização e de coopera

ção menos complexas. Os garimpeiros da região estudada encontram-se

jus

tamente nesse caso. Como já foi constatado, não há, entre eles, o me=
nor indício de organização
formal. Sua prática cooperativista,
embora
válida e importante, é ainda muito elementar. Para que uma cooperativa
funcione efetivamente,
faz-se necessário que haja entre os cooperativa
dos lideranças autênticas, capazes de conduzirem o processo sem criar
onerosos vínculos de dependências
com os órgãos ou instituições
governamentais.
Os dados conhecidos do perfil sócio-econõmico
do garimpeiro e da estru
tura produtiva em que está inserido sugerem, sem deixar dúvidas,
duas
premissas básicas que deverão ser levadas em consideração
na implementação de um projeto dessa natureza:
- o desenvolvimento
da produção mineral da região e sua melhor raciona
lização passam pela participação
ativa da comunidade mais
diretamente
interessada - os garimpeiros:
e,
da produção mineral e pa- as soluções para uma melhor racionalização
ra a melhoria das condições de vida dos trabalhadores
do garimpo
passam pela grupalização
desse segmento social, quer sob a forma de peque
nos grupos beneficiários
de assistência técnica, quer através de orga
nizações mais abrangentes,
como uma associação ou uma cooperativa.
A organização dos garimpeiros,
com base na relação de cooperação,
não
é simples. E, não o é mais ainda, quando essa organizaçáo assume a for
ma de cooperativa.
Pelas razões já expostas neste trabalho, torna-se te
merário partir, a curto prazo, para a organizaçáo de uma cooperativa:
Uma organização desse tipo exige uma preparação anterior, um processo
que contemple a experiência,
pelo segmento social em apreço, de
forma
mais simples de organização.
A continuidade
desse processo só
estará
garantida desde que:
a. haja a adesão crescente dos garimpeiros:
b. a população beneficiada
adquira real poder de decisão,
tornando-se
apta a assumir o planejamento
e a execução das ações: e,
c. Haja um diálogo constante entre técnicos e a comunidade,
levando as
decisões a nível mais amplo (no caso, a equipe técnica responsável pelo trabalho, outros mineradores,
garimpeiros e autoridades governamentais). De outra forma, estará a continuidade
do processo
comprometida
diante de restrições tais como:
) em
( os garimpeiros
interessada
- rejeição da comunidade diretamente
relação ao projeto, por razões tais como descrédito da equipe
técnica
e/ou dos objetivos a que o projeto se propõe:
e,
- oposição por parte de grupos com interesses contrários ao~jeto:
- falta de recursos financeiros para as ações que deverão vir a ser ~
plementadas.
Embora a organização dos garimpeiros,
com vistas a melhoria de suasco~
dições de vida e ao aumento e racionalização
da produção mineral,possa
ser induzida pela equipe técnica - e, no presente caso., certamente será -, ela deve ser processada de modo a não perpetuar" situações de dependência. Não há nada mais oneroso para uma instituição,
do ponto
de
vista de recursos financeiros e humanos, do que a sustentação permanen
te de uma organização comunitária.
O papel que compete à equipe técni=
ca é o assessoramento,
e à instituição responsável pela
implementação
do projeto, o de alocar recursos e meios que possibilitem
o êxito
do
empreendimento.
Dessa forma, pode-se dar um tratamento à organização de uma cooperativa, entendida como um processo a ser vivenciado e conduzido
pelos pr~
prios interessados,
que comtemple inicialmente:
a. a organização de pequenos grupos, que receberiam assistência técnica,
empréstimo de instrumentos
de trabalho, treinamentos
específicos
com
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vistas à exploração mais racional dos pegmatitos, etc. Esse processo te
ria a vantagem de revelar lideranças e de levar o grupamento a viven=
ciar experiências
organizativas.
Essa organização
inicial seria orientada pela anãlise da realidade local que a pesquisa de campo
mostrou,
especialmente
no que diz respeito à própria história de trabalho e cooperação dos garimpeiros e sua identidade cultural: e,
b. a organização de uma associação de garimpeiros,
a partir dos
interesses e desejos dos grupos acima referidos, assumida pelas lideranças
reveladas desde o inicio do processo, com objetivos e principios definidos pelos garimpeiros e com a assessoria da equipe técnica responsável pelo projeto.
A associação teria não só a função de tornar os garimpeiros um grupamento melhor organizado e mais independente
das interferências
institu
cionais, corno de criar bases seguras para a formação de urna cooperati=
va de baixo para cima.
importante ressaltar, pois, que um processo participativo
procurará
agregar o maior número possivel de membros do segmento social alvo,
e
que haverá, corno consequência
natural a existência de conflitos de interesses. Desde que a confrontação
destes conduza ã uma visão pluralis
ta, com o predominio dos interesses da maioria, serão diminuidos os ris
cos de descontinuidade.
Posto que o processo organizativo
dos trabalhadores
do garimpo,
corno
está sugerido, compõe-se de três momentos centrais e sequenciados
(1.
Organização de pequenos grupos; 2. Associação;
e; 3. Cooperativa),
sugere-se, corno melhor forma de garantir sua continuidade,
a seguinte me
todologia de abordagem grupal:
a. Informação e sensibilização:
o agrupamento ê colocado a par do assunto em discussão e das variáveis em questão (o projeto institucional,
o motivo da reunião, etc), através de reuniões, palestras, etc;
b. Discussão: deverão ser promovidas reuniões com os membros do próprio
agrupamento,
de forma a possibilitar
o levantamento
de suas opiniões e
desejos; e,
c. viabilização:
a par dos desejos do grupamento, os técnicos
deverão
estudar suas alternativas
de viabilização,
adequando-as
ãs possibilida
des de ordem institucional.
Estas serão propostas ao segmento, voltan=
do-se, assim, ao inIcio deste ciclo, até a decisão final.
As condições favoráveis ao desenvolvimento
do projeto, acima
analisadas, e as sugestões de ordem operacional a elas condicionadas
tornar
-se-ão estéreis se persistir a tendência, existente na região, da redu
ção gradativa das áreas disponiveis para a garimpagem individual e II
vre.
Um projeto que visa a racionalização
da produção mineral e a elevação
da taxa de emprego e renda da população garimpeira deve ter assegurad~
corno condição necessária à consecução dos objetivos a que se propõe,pe
10 menos urna ãrea de razoável dimensão, onde o público beneficiário
ve
nha a exercer sua atividade de garimpagem,
sem riscos de
impedimentos
legais.
Finalmente, vale salientar que as orientações
técnicas contidas
neste
relatório estão consubstanciadas
nos dados levantados pela pesquisa de
campo, na análise de trabalhos elaborados sobre o tema, assim corno pelo estudo de experiências
no campo do associativismo
de garimpeiros, es
pecialmente a da Associação de Mineradores
de Junco do Seridó, na Parã
iba, e da Cooperativa dos Mineradores
de são Tomê, no Rio Grande doNor
te.

e
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The big Amazonian region has been always considered
as a vast mineral deposi t but
after
the 70 decade it was possible
to realize
the old Brazilians
dream.
At the beggining
of 70's years,
the Federal Govemnent
invested
in a radar survey
project
(Radan), geologic,
geophysical,
and geochemical
surveys.
Private
ccmpanies also
contributed
and the region developed very ÍII;)Ortant mineral deposits.
Today the Amazonian region produces fioore tIJan 6,3% of the total Brazilian
mining
output.
This production
in over half a billion
dolar, with eight ores, featuring
gold,
tin, bauxite
and manganese.
However, it in necessary
to solve sane ÍII;)Ortant problems in the region,
as
to
continue
the geological
mapping, the invasion
of pick and shovel miners and tre question
of indian and forest
reservation.
only

INTRoDUÇÃO

Hoje a palavra. de ordem em toda a imensa região

anazônica

é sem dÚvida a

minera

çao.
Há alguns anos, se entendia por recursos naturais da Amazônia as "riquezas fabul~
sas" do "Eldorado" dos colonizadores e a Manoa de mil lendas. Desde cs 1:arp:s coloniais,
a AmazÔnia era tida cano o repositório
de minerais intocáveis,
protegidos pela agress~
vidade da hiléia e até há. pouco menos de vinte anos, nenhum jazimento de
irrportância
tinha sido descoberto, excessão feita ao manganês do Amapá.
Semente apÓs a liberação das primeiras imagens de radar no inicio da década de se
tenta, devidas ao Projeto RADAM
do DNPMe aos trabalhos de mapeamento sistemático
d;
DNPM/CPRM,
é que a pesquisa geológica passou a mostrar, nas entranhas amazônicas, os ja
zimentos dos mais diferentes
mil'1erais. O sensoriamento remoto é que permitiu realment;
mostrar a amazônia pois, desconhedamos até mesmo sua fisiografia
real. Rios desconhec~
dos que não eram assinalados nas melhores cartas, feições de relevo totalmente novas e
a extensa cobertura vegetal foram revelados em sua verdadeira magnitude com nitidez nU!!
ca antes vista.
Agora, a meados da década de oitenta,
este continente verde caminha a passos lB!:
gos no rumo da emancipação econômica, tendo cano um dos barcos chefes a explotação min~
ralo Em 1983 a produção mineral da região, num salto de gigante, atingiu 541 milhões de
dólares com apenas oito bens minerais, destacando-se o ouro, o estanho, a bauxita
e o
manganês. No contexto nacional essa ÍII;)Ortância equivale a 6,3% do valor da produção mi
neral brasileira
estimada, em 1983, em 8,5 bilhões de dÓlares.
O extrativismo vegetal, que durante séculos foi o setor polarizador da
economia
amazônica, está hoje cedendo lugar à atividade minerária que, embora ainda nos
prime~
ros passos, já se constitui hoje no principal ccmponente do produto bruto da região.
MINÉRIos

ATUAlMENTE

Os minérios

EM LAVRA NA AMAZÔNIA

em lavra.

constituem

apenas

8 i tens,

abaixo

descriminados:

Ouro
No edif1cio
da economia dos bens minerais
produzidos
na região amazônica
sobres
sai o ouro, em 1983, com valor superior
a 377 bilhões
de cruzeiros,
totalizando
37 t.
Somente Serra Pelada produziu 14 t nesse ano embora, pelo menos, 11 t tenham sido
des
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perdiçadas,
face ao 1ndice de recuperação
de 40 - 50',.6devido aos métodos
inadequados
de extração,
os mesmos usados na época colonial
brasileira.
As demais regiões
produto
ras, Tapajós,
Andorinhas,
Ma.nJpá, parauari/Amana,
Acari, Sucunciuri,
Santa Rosa em Roraf
ma, rio Roosevel t, rio Madeira e Vagalune em RondÔnia, contribuíram
com as 13 t rest~
teso
Na Amazônia Ocidental
há. duas lavras em fase experimental:
igarapé Vagalume
em
Rondônia e cargo da Mineração Oriente Novo e Parauari
no Amazônas, da Companhia de Min~
ração e Participação.
Os demais projetos
em implantação
estão localizados
no Estado
do
pará, em Sen. José Porf1rio,
capacidade
para 25.00an3/mês;
Mebrasinor,
Altamira,
capaci
dade para 3O.000n3/mês;
CVRD
no igarapé Salobro,
Marabá, capacidade
para 2O.000n3/mês
Prepará em Vizeu, 2O.0C0n3/mês e Ouronorte
em são Felix do Xingu, capacidade
para
20. 000n3 /mês.
A despeito
das celébres
e corriqueiras
"corridas"
de ouro nestes Últiroos anos, c~
pi taneada pelo garimpo de Serra Pelada,
ainda não houve retração
doempresariado
na rn!
neração mecanizada,
comprovada pelo grande número de projetos
em implantação,
conforme
mostrado acima.
Entretanto,
ao perdurar
as invasões
de áreas titulares,
isso pode
le
var ao malogro da mineração mecanizada cqmo se entende hoje.
Reconhece-se
o garimpo c~
mo um movimento de grandes proporções
que se descaracteriza
no cÓdigo de mineração para
assim desestabilizar
as empresas,
e é intensão do Governo, ao enfOGar tamanho problema
social,
colocar o garimpo na sua devida dimensão, para evitar
um confronto
sem sentido,
no âmbito da lavra mineral.
O rio Madeira,
onde tradicionalmente
a atividade
econânica
era o extrati vismo de
corte,
hoje em dia produz ouro dos aluviões
em toda a extensão
do seu lei to.
Trata-se
de um garimpo de grandes proporções
onde, em 1983, foram garimpadas
oficialmente
3,5 t
de ouro, ent>ora a produção real,
baseada no número de garimpeiros
e de balsas,
deve ter
alcançado
as 10 t. Ali operam equipamentos
com certa sofisticação
técnica
e devido a as
sistência
dada pelo DNPMaos garimpeiros,
procurando
adaptar equipamentos
que dispensam
o uso do mergulhador,
COlTK>
é o caso do sino de imersão em estudos, houve um grande
in
cremento na produção que passou de 202 quilos em 1980, para 3,7 toneladas
em 1983.
As perspectivas
futuras
para a produção de ouro na Amazônia podem ser dimensionadas pelo número de lavras experimentais
em funcionamento,
pelo número de pedidos de pes
quisa e também pela poss1vel
liberação,
com restrições,
das áreas inct:igenas onde conf1
gura-se um grande potencial.

;-

Estanho
No contexto
dos minerais
em lavra,
a cassi teri ta desponta na história
mineral
da
por haver sido a que deu inicio
as atividades
mecanizadas
na Amazônia Ocidental.
Graças a um condicionamento
geológico
favorável,
a região é hoje responsável
por
cerca de 80',.6da produção de estanho do pais,
sendo este o primeiro
não-ferroso
que
o
Brasil
deixou de depender do subsolo alheio.
O Estado do Amazonas, nos primeiros
meses
do ano de 1983, posicionou-se
COlTK>
o maior produtor
brasileiro
de estanho,
havendo
Pr;?
cessado até maio do corrente
3.000 t. Isto foi devido a entrada em produção dos jazimen
tos estan1feros
da região do Pitinga,
Amàzonas, descobertos
pelo DNPM/CPRMem
1978-:quando da execução do Projeto
Sulfetos
de Uatunã. O restante
da produção de estanho Pr;?
vém das jazidas
localizadas
na Prov1ncia
Estan:1.fera de RondÔnia (segundo maior produtor)
e são Felix do Xingu, no pará.
Vale aqui salientar
o esforço da Cia. de Mineração
J~
cundá, pertencente
ao Grupo Brascan/BP,
que apÓs sucessivos
trabalhos
de
investigação
geológica,
surpreendeu
a todos com a descoberta
do maior jazimento
primário
de estanho
da região rondoniana:
o Morro do Potosi que sc:xnente em 1983, produziu
3.000 t de conce!2
trado de estanho.
O total produzido
durante 1983 na AmazÔnica, foi de 13.300 t de
Sn,
com um valor global de 72 bilhões
de cruzeiros
(valor histórico).
A partir
de 15/04/70 com a Portaria
Ministerial
n2 195, que definiu
a
Provincia
Estan:1.fera de Rondônia e proibiu
a atividade
de garimpagem de cassiterita,
estabeleceuse a era da produção estável
dimensionada
por pesquisas
geológicas
e rompeu-se assirn, o
primarismo
da produção manual para introduzir
pela primeira
vez na Amazônia Ocidental, a
mineração em moldes econômicos econômicos ortodoxos.
Esse exemplo de Rondônia
frutif!
cou, e sob a inspiração
do 82 Distri to-DNPM, foi criada a provincia
Mineral do Mapuera
em 1982, numa área compreendida
entre os meridianos
67000',
e 62000',
e o
parslelo
de
2000' e a fronteira
brasileira
ao norte.
Nesse po11gono estão proibidas
quaisquer
ativi
região
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dades de garimpagem o que o que tem assegurado,
as minerações,
tranquilidade
que nece§.
si tam para que seus investimentos
frutifiquem
sem a temeridade
de uma invasão por gar~
peiros.
Ali já foram assinaladas
inúmeras ocorrências
de ouro, cassiterita,
ta.ltalita,
zirconi ta, bauxi ta e outros minerais.
Precisamente
nessa provincia
mineral
é que se en
contram os jazimentos
dos igarapés,
Queixada e Madeira pertencentes
ao Complexo PitiI19a~
no Amazonas. Hoje, concentra-se
nessa região uma febril
atividade
de pesquisas
geológ.!.
cas, só comparável àquela do inicio
das descobertas
na Serra dos Carajás.
Bauxita
A Amazônia é particularmente
!II.lito rica em bauxi ta e suas reservas
potenciais
são
estimadas
em pelo menos 4,6 bilhões
de toneladas.
Wase
pode ser dada às jazidas
de
Trombetas,
Paraganinas,
Nharrunctá, JatapÚ, Almeirim, Carajás,
Mazagão e ocorrências
p~
missoras
localizadas
ao norte de Manaus, sendo que sanente em Trombetas é que
existe
produção

.

Na região do Trombetas os depÓsitos se localizam em platôs bem definidos, que ap~
sentem, em média um desn1vel de 20011cem a cota do rio Amazonas. são classificados
como
do tipo "de cobertura ou pouco profundas" (surface blanket deposi ts) e a camada minera
lizada apresenta espessura média de 5,an,cem um teor em Al2Ü3 de SCI%e 4,0% de silicã
reativa apÓs beneficiamento.
A reserva estimada pela Mineração Rio do Norte nas
suas
áreas de concessão, é de cerca de 600 milhões de toneladas de bauxita lavada e seca. O
método de lavra utilizado pela empresa na concessão saracá é o "stripping mine",
que
compreende desmatamento, decapeamento para reroc>çãodo estéril,
perfuração e desroonte, e~
cavação, transporte e restauração das áreas lavradas. Este Últime ponto é digno de
n~
ta, pois a empresa
(uma associação
da CVRD, Alcan,
CBA e outros)
é extremamente
preoc~
pada cem a reposição
da paisagem,
serq:>re cem espécies
vegetais
nativas,
como se observ~
nas frentes de lavra. A capacidade de produção anual é de 3.500.000 t de bauxi ta lavada
e seca, e em 1983 foran produzidas
3.416.000
t, no valor de 60,5 bilhões
de cruzeiros,
totalmente
exportada.
A mina é servida por uma estrada-de-ferro
de 30 km de extensão,
além de
rodovia
paralela,
a partir
das instalações
de beneficiamento
próximas ao porto,
à margem dire.!.
ta do rio Trombetas.
O porto em si, tem capacidade
para receber navios-graneleiros
de
até 50.000 TDW., e a operação de carregamento
é totalmente
mecanizada.

Manganês

-

vários são os depÓsitos
e ocorrências
de manganês na Amazônia. As reservas
poten
ultrapassam
os 100 milhões de toneladas,
cem teor de 38
45% de minério.
As principais
jazidas
são: Serra do Navio, no Amapá; Butirana,
Sereno e Azul na
Serra dos Carajás;
rio Aripuanã no Amazonas e Serra da Providência,
em Rondônia.
Vale
notar que as jazidas
Cotovelo e Beneficente
no rio Aripuanã chegaram a produzir,
nos
anos 50, algumas milhares
de toneladas
de manganês para exportação.
Contudo, as dificu!
dades financeiras
aliadas
à localização
das jazidas
e a qualidade
do minério,
inviabil.!.
zaram a continuidade
da lavra.
Os depÓsitos
de manganês da Serra dos Carajás estão inseridos
no
aprovei tamento
integrado
daquele complexo mineral,
podendo-se
destacar
a jazida do Azul estimada em 60
milhões de toneladas
de manganês já tendo pequeno aproveitamento
cem o transporte
feito
por caminhões.
Em 1983 foram produzidas
1.617 t de manganês metalÚI'gico
e 4.115 t
do
tipo eletrolitico
reduzindo,
assim, a dependência
de manganês elet:ra1.itioo importado e ba
rateando
em 60 dólares
a tonelada
produzida
(240 dólares no merçado internacional,
c0!2
tra 180 dólares no Brasil).
Para o corrente
ano se estima que, pelo menos, 60% do con
sumo nacional
de manganês eletrolitico
seja suprido por Carajás.
Convem notar que a j~
zida do Azul se. encontra
a apenas 20 km do futuro terminal
ferroviário
da serra.

-

ciais

Manganês do Amapá

- Serra

do Navio

As ocorrências
de minério de manganês na Serra do Navio, foram descoberta.;;
em
1946. O Governo Federal,
apÓs a avaliação
e constatação
da importância
do minério,
de
clarou a área reserva nacional,
incumbindo a administração
do Território
a proceder
e~
tudos de aproveitamento.
Após concorrência
pÚblica,
a Ind. e Com. de Minérios S.A-ICOMI
foi declarada
vencedora e até hoje detém os direitos
de lavra.
Somente após 10 anos de
trabalhos,
inclusive
constnlindo
uma ferrovia
de 193 km, é que foram concluídos
os tra
5.099
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balhos das instalações
industriais
q..E permitiram
o escoamento do minério para os centros
consumidores.
e
O minério do Amapá cem teor em Mn de 41%, Fe = 7, 5%,Al2 03=9,5% e Si02= 6,4%
totalmente
exportado
para os Estados Unidos, canadá
e paises da Europa.
Em 1983 a ICOMI produziu
881.558 t de manganês, por um valor de 21,5 bilhões
de
cruzeiros.
Diamante
As ocorrências
canerciais
de diamante na Amazônia pareceram estar circunscritas
ao
Terri tório Federal de Roraima.
É interessante
notar que a extração
de diamantes
é
ali
realizada
quase exclusivamente
por pessoas radicadas
no Território,
geralmente
habitan
tes permanentes
de pequenos povoados próximos às frentes
de trabalho,
como
Uiramutang-:
futum, Tepequém, Quinô e Caju, dedicando-se
também a outras atividades
no
comércio,
na
agricultura
e na pecuária.
Em sua maior parte a garimpagem de diamantes, ou de ouro
e
diamantes,
ainda é exercida em sua fonna tradicional,
cem alguns progressos técnicos, corno a utilização
da máquina denaninada
resumidora.
A população
garimpeira
do Terriório
Federal de Roraima. é estimada em pouC0
mais
de 2 mil pessoas.
Nos Últimos anos tem havido uma grande tendência
para
semi-mecaniza
ção das frentes
de trabalho
e ali já podem ser observadas
lavras efetuadas
cem desmonte
hidráulico
ou mecânico o também cem o emprego de jigs,
à semelhança das máquinas resumidoras.
Quanto à produção diamant1fera
de Roraima., estudos realizados
pelos ccmponentes do
Projeto
Garimpo DNPM/CPRM,permitem avaliar
a produção,
em 1983, em 60.CXJO quilates,
cem
um valor real superior
a 2 bilhões
de cruzeiros.
Essa produção foi calculada
cem
base
na média de produção para cada pessoa ou equipamento nos diversos
locais
de trabalho.
A
média mensal da produção por garimpo foi mantida em 3,2 qt, bastante
coerente
cem a realidade.
O preço médio de janeiro
a dezembro de 1983, situou-se
entre CR$ 10.614,00
e
CR$ 51.172,00
o quilate.
Calcário
Na avaliação
das reservas
potenciais
de calcário
da região amazônica,
é previsivel
um núnero superior
a alguns bilhões
de toneladas.
As jazidas
de Monte Aleg.."'e, Capanema
e Curuatinga,
no Pará são cB ordem de 300 milhões de toneladas,
enquanto q..EPedra do Barco (rio Parauari)
e NhamJnclá no Amazonas, somam 400 milhões de toneladas.
Em Terra
Preta no rio Sucunduri,
Amazonas, encontram-se
afloramentos
cem mais de 100 km de extensão
e espessura
da ordem de 100m. Em Pimenta Bueno, Rondônia, a CPRM cubou cerca de 270 milhões de toneladas.
Os empreendimentos
m1nero-metalÚI'gicos
pertencem tanto ~ Governo quanto à iniati va
privada.
A jazida de Pimenta Bueno será aproveitada
como corretivo
de solos dadas
as
caracter1sticas
magnesianas
do calcário,
e para uso como bri ta em construções
rodoviá
rias.
O grupo industrial
João Santos processa
o calcário
de Capanema em unidade
indus
trial
de fabricação
de cimento, na cidade homônima do Estado do pará. A mesma. empresa,
que detém os direi tos de lavra da jazida de calcário
de NharIunclá, no Amazonas, usará
es
sa matéria-prima
em Manaus a partir
de dezerrt>ro próximo, cem a inauguração
de moderna
brica de cimento cem capacidade
inicial
de produção de 17.CXJO sacos/dia.

ia

Wolframita
Convém lembrar outro bem mineral que vem despontando
cem economicidade
na
Amaz~
nia: a wolframita,
de valor muito significativo,
e cem recente
descoberta
na região
de
são Felix do Xingu, no pará. A produção desse minério atingiu
as 515 t em 1982 e em 1983
foi de somente 100 t, devido a desaceleração
da produção,
para melhorar o controle
e di
mensionamento
do empreendimento
em á.."'eas anteriormente
garimpadas.
No primeiro
trimestre
de 1984 a produção de wolframita
atingiu
30 toneladas.
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Outros
trução
veis.

Minérios
Outros
civil,

PERSPECTIVAS

minérios
de menor monta poderiam ser citados,
como os empregados
entretanto,
deixamos de fazer aqui por não existirem
estat1sticas
FUTURAS

DA MINERAÇÃO

na

cons
confi~

NA AMAZÔNIA

Comuma.participação
superior a 6,0% da produção mineral brasileira
e
inÚmeros
projetos minero-industriais
em fase de implantação, inclusive com inicio a curto prazo,
a exemplo de Carajás, as possibilidades
de um grande aumento nas atividades minerais na
AmazÔnia, já são uma.realidade palpável. Para que se tenha idéia da grandeza dos proj~
tos em implantação na região, somente o ferro de Carajás, nos contratos fechados alo!!
go prazo pela CVRD,proporcionará ao pais divisas de quase 8 bilhões de dÓlares.
Essa
receita é duas vezes maior que o investimento do Projeto Ferro Carajás, orçado em 3,1
bilhões de dólares onde, sanente o investimento na ferrovia é de 861 milhões ~dólares.
Outro projeto de grande magnitude a ser implantado no proxiloo ano é o potássio de
Fazendinha, no MJnic1pio de Nova Olinda do Norte, rio Madeira, Amazonas.
Por sua vez, a hidrelétrica
de Tucurui representa também um marco no
desenvol~
mento mineral da AmazÔnia Oriental pois, proporcionará,
à região, energia elétrica
b~
ta e abundante, possibilitando
entre outras coisas a imediata consecução de
inÚmeros
projetos minero-metalúrgicos,
inclusive garantindo os projetos Albrás e Alunorte.
Essa
hidrelétrica
garantirá também, ao cc:xqx>ro tripé com a mineração e a agricultura,
merca
dos naqueles paises que perdem c~titividade
por carecerem de energia e matérias-prI
mas.
Projeto

Carajás

A espinha dorsal do Projeto
Grande Carajás é a estrada-de-ferro
Carajás -s9J luis.
que ficará
pronta em abril de 1985, quinze meses antes do previsto.
Os trilhos
estão
sendo assentados
à razão de dois quilânetros
por dia, e até agora quase cro quilânetros,
dos 890 previstos,
já foram construidos.
Encravada em plena AmazÔnia, a rica Provincia
Mineral de Carajás,
foi durante rnt.1!
tos anos vista como um sonho intangi ve 1, devido a distância
dos grandes centros,
as di
ficuldades
de acesso e as vultosas
sanas de dinheiro
necessárias
à viabilização
do Pr;:?
jeto.
Os tropeços
foram nuitos,
principalmente
em 1982, quando houve uma retração
na d~
manda externa por minério de ferro.
A CVRDchegou inclusive
a desacelerar
a construção
da ferrovia,
para mais tarde retomar as obras em ri timo acelerado.
Os primeiros
vagões
deverão transportar,
em abril de 1983, ferro de Carajás para o porto de Itaqui
com de~
tino ao Japão e Europa, onde o Brasil
saldará
os corrpromissos
contratuais
de venda
do
minério de ferro.
Entre abril de 1985 e julho de 1986 serão produzidos
1 milhão 300 mil
toneladas
de minério de ferro e 200 mil toneladas
de manganês, que serão escoadas pelo porto
de
Itaqui,
no Maranhão, onde está o terminal
da Ponta da Madeira, que a CVRDestá
const~
indo para receber navios graneleiros
de até 280 mil toneladas.
A partir
da conclusão
do
terminal
mari timo da Ponta da Madeira, Carajás
ficará
apto a operações
comerciais
de
grande porte e deverá passar a exportar
15 milhões de toneladas
de ferro por ano,
com
aumentos progressivos.
Os contratos
a longo prazo assinados
pela CVRD, principalmente
com
importadores
japoneses
e europeus,
prevêem a entrega de 360 milhões de toneladas
de ferro entre lSffi1999, quatorze
anos portanto.
O pais terá divisas
de quase 8 milhões de dÓlares
nesse
periodo,
somente com exportações
de minérios
para essas áreas.
6(),~ da mina
As obras do projeto
estão muito avançadas,
ou sejam, 70% da ferrovia,
A CVRD, inclusive,
já encomendou a construção
de
de ferro e 6(),~ do porto estão prontos.
dois supernavios
minero-petroleiros
no valor de 77 milhões de dÓlares,
que serão
ent~
gues em 1986, a tempo do inicio
das exportações
contratuais.
Os japoneses,
principais
clientes
do projeto,
igualmente
se preparam com outros navios de grande porte.
A Serra dos Carajás é um corrplexo mul ti-mineral
de possibilidades
realmente
fab~
losas,
não só pela arrpla gama de minérios
que ali se encontra,
mas pelas
quantidades
imensas de suas reservas.
Senão vejamos:
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Ferro
Manganês
Cobre
ta
~i
Nique 1
Estanho

18 bilhões

de toneladas
com teor de 66% de
de toneladas
com teor de 47% de
1,2 bilhões
de toneladas
com teor de 1% de
48 milhõ:s de toneladas
com teor de 48",{,de
123 milhoes de toneladas
com teor de 2% de
100 mil toneladas
com teor de 66% de Snj
235 toneladas.

75 milhões

Fej
Mnj
eu e recuperação
Al203;
Ni j

de Auj

Ouro
manganês já começou a
ser a
Chunbo e o zinco ainda estão sendo pesquisados.
°
°
proveitado,
embora em pequenas quantidades,
porém com vantagens
para os
consumidores
brasileiros.
Confonne já assinalarros,
foram produzidas
1717 t de manganês grau metalÚ!:
gico e 4.115 t Mn grau eletrol.1tico.
A entrada da Última espécie no mercado
nacional
baixou em 60 dólares
seu preço com relação
ao similar
importado,
cotado a 240
dólares
a tonelada.
Para o presente
ano, se estima que mais de dois terços do mercado
inteIT10
de manganês eletrolitico
sejam supridos
por Carajás.
A jazida de manganês localiza-se
a
escassps
20 km do terminal
da ferrovia
na serra e por enquanto p minério está
sendo
transportados
em caminhões.
Para o ouro, a CVRD já começou igualmente seu aproveitamento,
com a
instalação
de l.I!1a usina de beneficiamento
com produção inicial
prevista
para 200 kg/ano.
Os demais minérios
existentes
em Carajás estão em fase de pesquisa
ou de
lavra
experimental.
Nos prox.iIros três anos, sanando-se
as produções
de Carajás e os alimentos
produzl
dos no Cerrado,
as exportações
brasileiras,
segundo fontes da CACEX, tenderão
a dobrar,
elevando-as
para 40 bilhões
de dÓlares.
prevê-se
UTIsuperavit
de 15 bilhões
de dólares
anuais em nossa balança com relação
as inportações.
Desses 15 bilhões,
11 serão dest~
dos a cobrir as despesas
de juros da divida externa e os outros 4 bilhões
destinados
a
outros serviços
da balança de pagamentos.
Potássio
Mais de 95% da produção nundial
de potássio
é consunido na agricultura
consti 'tui!!
Brasil
é o 22 maior
import~
do-se pois, no principal
elemento rnltriente
das plantas.
°
dor nundial
de potássio
e para fugir a essa situação,
investe
em dois projetos
de SI.I!1a
importância:
Taquari-Vassouras
em Sergipe e Fazendinha,
Nova Olinda do Norte, no Amaz~
nas. Para suprir nossas atuais necessidades
agricolas
em fertilizantes
potássicos
o
pais dispende grande quantidade
de preciosas
divisas,
em \.JTlmercado concentrado
no CaI1!:
dá e União Soviética,
os maiores produtores
nundiais.
Nos prox.iIros anos essa situação
nundará,
com a pronta entrada em produção da jazl
da de Taquari-Vassouras,
a 40km de Aracaju,
Sergipe,
onde a Petromisa
está
investindo
cerca ãe 300 milhões de dólares
para imediata produção de 500 mil toneladas
anuais
de
potássio
fertilizante.
Assim o Brasil
se tornará,
em fins de 1984 o único produtor
de
cloreto
potássico
do hemisfério
sul.
Potássio

no Amazonas

As reservas
potenciais
de haloides
no Amazonas são praticamente
inesgotáveis.
Na
do baixo rio Madeira, em Fazendinha,
M.Jnic1pio de Nova Olinda do Norte,ÁlIaZOnas,
a Petromisa, em trabalhos
de prospecção
iniciados
em 1979 cubou 500.000.000
de
tonel~
das de silvinita,
isto é, cloreto
de potássio
utilizado
como fertilizante.
A área
de
ocorrência
em torne de Fazendinha é de 134 kIn2, e as camadas de sil vini ta se encontram
à profundidade média de 980 m, com espessura média de 2, 7m. Na atualidade a Petromisa
continua
sondando na região de Fazendinha
Arari, runo ao rio Amazonas, com excelentes
perspectivas
de novas descobertas.
No presente
exerci cio a erqJresa está dispendendo
5,7
bilhões
de cruzeiros
nas pesquisas
e no prox.iIro ano serão 30 bilhões,
com a contratação
de serviços
especializados
de engenharia
para a abertura
do "shaft"
de 10C0n de pro~
didade e 5m de diâmetro,
com inicio
previsto
para meados de 1985. A perfuração
demanda
rá cerca de 3 anos com tecnologia
altamente
sofisticada.
A plena capacidade,
a jazida de Fazendinha
deverá produzir
1.500.000
t de cloreto
de potássio
fertilizante,
detenninando,
assim, a auto-suficiência
nesse insuoo para
o
Brasil.
Vale deixar claro que, com esse passo, o Brasil
se tornará,
em futuro bem
p~
ximo, não apenas auto-suficiente
em potássio,
mas o único produtor
e exportador
desse
indispensável
.insurro agricola,
em todo o hemisfério
sul.
região

-
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Complexo Carbonático

de Seis Lagos

Em 1975, o Projeto
RADAM,durante o rnapeamento geológico
ao milhonésimo,
identif.!.
cou uma estrutura
circular
localizada
a 70 l<m a NE de são Gabriel da Cachoeira, alto rio
Negro, no Amazonas. Em abril daquele ano, o DNPM, através
da CPRM, realizou
quatro
fu
ros de sondagem na estrutura
carbonat1 tica,
além de levantamentos
geológicos
e cintilo
métrico,
identificando
anomalias passiveis
de merecer uma pesquisa
detalhada.
O complexo de Seis Lagos mostra apreciáveis
quajtidades
de ferro,
manganês, terras
raras (cério,
lantânio,
1trio,
europio,
praseodimio,
neoclimio) fosfato,
bário,
nióbio e
zirconio.

-

Gás
As áreas pesquisadas
pela Petrobrás
para gás natural
se estendem por mais de 250
Km, em ambos os lados do rio Juruá., à altura
de Carauari,
em uma bacia paleozóica
de
600.000 l<m2.
A primeira
fase exploratória
foi consti tuida por poços estratigráficos
e gravime
tria terrestre.
Cem a evolução tecnológica
da sismica de reflexão
e o transporte
aéreo-:
em condições
amazônicas,
de equipamentos
de prospecção,
a empresa identificou
um al~
mento estrutural
IIIlito expressivo,
cem feições
dômicas, na direção NE-SW.
A partir
de 1976, cem o sucesso da perfUração
do poço Juruá. n!! 1, que
localizou
hidrocarbonetos
nos reservatórios
arenosos
da FIn. Monte Alegre (Eo-CarbonÍ.fero),
a ati
vidade exploratória
foi i tensificada,
e até fins de 1981, 14 poços foram perfurados,
re
sultando
na descoberta
de 4 carrpos de gás. Ao final de 1983 eram 8 (oito)
os caIJ;)Os de;
cobertos,
cem a perfUração. de 27 poços exploratórios
nun gigantesco
trabalho
de
sondã
gem cem equipamento
aero-transportado.
Na fase atual do conhecimento
tem-se 38 bilhões
de m3 provados nas áreas do Jur1.É,
além de um volume possivel
e provável
de mais de 20 bilhões
de m3.
Até fins de 1983 havian sido perfurados
27 poços cem dispêndio
de 135 milhões
de
dÓlares.
.

O levantamento

sismico importou em 35 milhões de dÓlares,

totalizando

assim,

170

milhões em pesquisa.
Prevê-se
ainda, até 1986, perfurar
mais 15 poços e realizar
levan
tamentos sismicos
e aeranagnéticos,
no valor previsto
de 83 milhões de dÓlares,
objeti
vando detectar
um volume recuperável
de 120 bilhões
de m3 de gás natural.
Os catrpOs de gás até agora descobertos
são: Juruá., Nordeste do Juruá., Jaraqui,
S!::
doeste do Juruá., 19arapé Pucá, Rio Barauna, Ipixuna e Igarapé lpocá, distribuidos
numa
área de 30.000 Km2, portanto
maior que o Recôncavo Baiano.
Somente apÓs identificar
reservas
que justifiquem
os investimentos
em um gasoduto

é

que

a Petrobrás

poderá

decidir

sobre

a utilização

do gás

do Juruá..

As pesquisas

para

essa definição
demandarão ainda um minimo de 3 anos. Contudo, parece previsivel
que
o
seu destino
seja abastecer,
através
de gasoduto,
os centros urbanos do sul da Amazônia,
como Rio Branco e Porto Velho, e em seguida,
rumo a Cuiabá, para alcançar
o noroeste
de
são Paulo onde um novo centro industrial
poderá surgir,
graças a aliznça
natural
que em
tese implicará
na abundância
de energia elétrica
e água subterrânea
inesgotável,
no are
ni to Botucutu.
POLÍTICA

dutores
outros,

PARA A MANUTENÇÃo

DO DESENVOLVIMENTO

MINERAL

DA REGIÃO

Como pode ser visto a região amazônica há muito ingressou
bo rol dos grandes
p~
minerais
do pais e em breve, com a conclusão
dos Projetos
Carajás,
Fazendinha
e
galgará posições
invejáveis
no cenário rmJI1.dial. Esta região é um rmJI1.dode hor.!.

zontes
surpeendentes
e ilimitados,
que está
infelizmente,
é ainda um lugar de incertezas

sendo revelada
à sociedade brasileira,
e mesmo de crescente
tensão

Atualmente,
apesar do esforço do Governo e da iniciativa
mineração na Amazônia está sendo fustigada
por três elementos
os mais variados
receios
nos investidores.

A Descontinuidade

dos Mapeamentos

Básicos

mas,

~.

privada,
mesmo assim
a
indesejáveis
que incutem

e Geofisicos

Com a recessão
generalizada
em todos os setores
da vida nacional,
a mineração
res
sentiu-se,
na Amazônia, de trabalhos
do DNPMde pesquisas
geológicas
e geofisicas
que
possam indicar
novas situações
propicias
ao investimento
privado.
Regiões como o Norte
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da Amazônia onde, diariamente
se anunciam descobertas
de ouro, cassi teri ta,
diamente,
tantalita,
nióbio,
terras
raras e muitos outros,
carecem de trabalhos
básicos
de mapea
mento geológico
e geofisico.
Nos mapas geológicos
hoje disponiveis,
apenas se vê, naqu~
Ia região,
áreas de rochas Pre-{;ambrianas
sem qualquer
detalhe,
a não ser raros
traços
estruturais
delineados
pelas análises
de imagens de radar e de satélites,
ou
feições
mostradas
por trabalhos
esparços
de pesquisadores
os mais variados.
A grande
arrancada
da década de 70, iniciada
pelo Projeto
RADAMdo DNPMe corqJlementada
pelos inÚmeros pro
jetos

de mapeamento

básico,

de levantamentos

geofisicos

e geoquimicos,

foi

50freada

;-

paralisada
pela recessão
que correu as verbas,
impedindo a continuidade
da pesquisa.
Hoje na Amazônia necessi tam-se rever conceitos,
mapear inÚmeras áreas
geologic~
mente 1Il.1das, buscar novos valores
para os parâmetros
condicionadores
de mineralizações,
provocando,
assim, o investimento
privado cem elementos mais atraentes
e atualizados.
Não é possivel
ficar 50 pisando o tema da grandiosidade
AmazÔnica sem oferecer
meios,
critérios
e conceitos
que permitam revelar
nuances geológicas
com um bem grau de cert~.
za, para atrair
investimentos
na área da mineração.
A Agressão

do G~

Procura-se
hoje em dia, corqJarar produções
de minas mecanizadas
com a
atividade
manual do garÍIl;)O, sem a preocupação
de posicionar
as coisas no seu devido lugar.
O g~
rimpo, por se constituir
em um sistema ou m::xjelo econômico insensivel
aos investimentos
não apresenta
qualquer
tipo de prejuizo.
Nele, o capital
é apenas o homem que ao morrer
ou ao abandonar o serviço,
apenas passa a ser substituído
por outro,
sem qualquer
tipo
de registro
ou pre juizo.
Dai não se registrarem
os défici ts por que a vida não corqJut~
da, isto é, não se pode aferir
um valor.
O homem não se contabiliza
nos balanços
ou b~
lancetes
do gar1Jr;>o, seja o seu trabalho
produtivo
ou não.
A mineração,
ao contrário,
envolve toda lIIIa. corqJlexidade
de tratanento
e os seus
livros
contábeis
registram
défici ts de toda a ordem. A jazida como capital
é dimensiona
da cem investimentos
pesados e se. não for bem lavrada,
condenará o errpreendimento
a aI
tos prejuizos
e até mesmo a falência.
É ban que se diga, por sua vez, que o garimpeiro
existe
e não se deve descurar
um
tratamento
digno no ânt>ito da legislação
minerária.
O que não é possivel
permitir
é de!
xar o errpreendimento
mineiro entregue
à sanha de inescrupulo5Os
que instigam
e fomentam
a invasão de áreas tituladas
cem pre juizo total para as mineradoras,.
como são os epi~
dios de Serra Sem Calça e mais recentemente
Nova Vida, no Estado de RondÔnia. As áreas
oficiais
de garinpagem,
protegidas
pelo DNPM, existem e devem existir
serr;>re que se fi
zerem necessárias,
mas nunca à custa daqueles que tem o seu direito
garantido
pelo
Co
digo de Mineração.
Na Amazônia o problema Garimpeiro
versus Mineração,
tem se tomado crucial
no p~
rã e Rondônia, onde até minas, em plena operação,
foram invadidas,
obrigando,
dessa fo,!:
ma, aos mineradores
a buscar meios, baseados em segurança
annada, para proteção
do seu
patr1m3nio
ameaçado. Estaoos convictos
de que vivemos o manento para a tanada de
pos!
ção por parte da cat1.Jl1idade mineral,
antes que o mal se alastre
por toda a
AmazÔnia
transformando
a região,
não em um garin;>ão, mas nlllla. verdadeira
"Societa
Sceleris".
COI'IU!1gamosa idéia de que a lei maior da sociedade
e do homem é aperfeiçoar
o seu
re lacionamento
individual
buscando a prosperidade
pela expansão da produção.
Ao
ni ve 1
da mineração mecanizada,
essa lei deve ser baseada na ciência,
na tecnologia
e na
~
lhoria
dos padrões de vida do indi v1duo, como lJIIa. tendência
que se torna, via de regra,
ainda mais
irresistivel
se dela participa
lJIIa. catlJnidade
unificada.
Não podemos
e~
rar do garimpeiro
un padrão cultural
técnico,
e material
invejável,
capaz de corqJor com
a mineração uma fusão ou unificação.
Na realidade
o quadro do garimpo nivela-se
a
uma
sociedade
atrasada
que procura canpensar
sua fraqueza
técnica
e existencial
através
do
trabalho
individual
insano e de medidas poli ticas alicerçadas
num pseudo - hunani tari~
mo. Assim não vemos como antever uma corqJOsição que poderia emergir dessa confusão, ise!:!
tas de fricção.
De uma forma ou de outra estamos vivendo a modificação
dos padrões da mineração,
com os errpresários
apenas como expectadores
das profundas
transformações
por que passa
o setor mineral,
sem haver a contrapartida
de posições
firmes que regulamentem
o
rela
cionamento Garimpo versus Mineração.
A tendência
atual é para o confronto
com a inevi t~
vel queda da produção e mesmo o colapso em certos
segmentos do setor mineral.
Urge po,!:
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tanto,
para evitar
o uso de métodos brutais
que adviriam de um confronto,
mobilizar
sociedade
como um todo para esclarecê-la
sobre os inconvenientes
da prática
danosa
lavra inconseqüente,
criando assim a base para a opção que a nação haverá de fazer.
Reservas

IndÍgenas

a
da

e Florestais

Essas reservas
se cO!!p)rtam como um território
negado ao Brasil e aos
brasile!.
ros. Tratam-se
de nichos de vazios demográricos
mantidos sob o regime de independência
vigiada
onde é proibida
a entrada de brasileiros
sob a alegação de que estariamos
in
fluindo,
no caso dos indÍgenas,
na preservação
da cultura
e costumes dos povos
indÍg~
nas que habitam ou "perambulam" em extensas
áreas do território
nacional.
Na Amazônia
50}6 do
Terri tó
Ocidental
essas áreas perfazem 360. (X)().(X)() ha, sendo que praticamente
rio Federal de Roraima foi titulada
como reservas
indÍgenas.
No caso da mineração,
esses vazios deroográricos
são as chamadas "regiões
geolog.!.
camente rrudas" carecendo,
portanto,
de trabalhos
intensivos
de mapeamento geológico
e
geofisico.
Com o Decreto n!! 88.985, de 10/11/83,
ficou estabelecido
de que seriam
forneci
dos titulo
mineiros
às en;>resas de capital
nacional,
desde que fosse ouvida a FUNAI.
Essa abertura
ainda não resultou
em qualquer beneficio
para a mineração,
por não haver
resposta
da FUNAI, que atualmente
ultima seus estudos,
visando solucionar
o
problema
mediante a garantia
de um rendimento
para as cOO'lJI1i.dades indÍgenas.
Este problema encontra-se
estacionário,
aguardando a regulamentação
da lei, pela
Fundação Nacional do Índio.
DIREI'RIZES
Conhecidos os três principais
óbices ao aproveitamento
dos recursos
minerais
na
Amazônia resta dizer que, para a manutenção e incremento
do atual n1vel de desenvolv.!.
mento da mineração,
são necessários:

-

1
Retomada dos mapeamentos básicos, geofisicos e geoqu:imi.cos,
primeiramente
nas "áreas geologicanente
ntJdas" e posteriormente
sistematizando
as pesquisas
nas
re
giões necessitando
de detalhanento
geológico;

-

Evitar o confronto
g~/mineração
2
de Mineração e criando legislação
especifica
pre juizo das áreas tituladas;

-

3
Aplicação
do disposto
no Decreto
de da mineração em reservas
indÍgenas;

equacionando
que justifique
n!! 88.985

-

dades

4
Revisão da Lei n!! 4771, de 15/09/65,
minerárias
em Reservas Florestais;
5

- Abertura

de linhas

de credito

o garin'q:)o perante
o Código
as Reservas Ga.riIq:)eira, sem

de 10/11/83

(CÓdigo Florestal),

em todas

as fases

que permite

a ativi~

que impede as ativi

de mineração.
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ABSTRACT

The several problems arose by mining activities at urban centers
like
the
Região
Metropolitana
do Rio de Janeiro
RMRJ (Rio de Jane~
ro metropolitan
region, at Rio de Janeiro State), especially
urbaniza
tion conflicts and environmental
damage concerning quarries
operation~
are described in this paper, based in works of Departamento
de Recursos
Minerais
DRM-RJ. Also is proposed discussion about
the
Government
policy to preserve mining activities nearby the urban areas to maintain
the production of aggregates used in civil engineering
close
to
the
consumption areas.

-

I.

INTRODUÇÃO

O acelerado processo de concentração
urbana verificado no Brasil nos úl
times 30 anos causou problemas, antes inexistentes,
para a
mineraçãõ
que se desenvolve próxima ou dentro das áreas urbanas brasileiras.

Condicionada essencialmente pelas características da crescentedemandade mate
riais de construção
(areia, argila para cerâmica vermelha e brita) ,
ã
mineração em áreas urbanas foi levada a desenvolver-se
para suprir
as
necessidades
destas matérias-primas,
indispensáveis
a qualquer tipo
de
o~ra, seja ela pUblica ou privada.
As minas existentes há 20-30 anos, de pequeno porte, consideradas
ativ~
dades marginais e operadas sem qualquer técnica, foram levadas a atende
rem as necessidades
de crescimento de grandes cidades, de repente trans
formadas em metrópoles descomunais e vorazes consumidoras -de materiais
de construção, seja para a construção de moradias e demais edificações,
seja para o provimento dos equipamentos
urbanos que devem ser
gerados
para atenderem a população, cada vez mais preocupada com a sua qualid~
de de vida, deteriorada nas cidades/metrópoles.
A história mostra o contraste existente entre a carência da matéria-pri
ma mineral, vital para o crescimento urbano, e o progressivo
mal-estar
provocado pela atividade industrial localizada próxima ou dentro da áre
a urbana, fatalmente execrada pela população, órgãos pUblicos, etc.
Os benefícios resultantes da atividade mineral, fornecendo os
insumos
indispensáveis
para a satisfação das necessidades
do desenvolvi~ento
r~
cente (pode-se questionar o desenvolvimento,
mas tal proceder nao
alte
ra a situação existente hoje e sim, certamente, as soluções a serem pos
tas em prática), são contra~ostos
aos custos gerados, muito altos, pe~ã
proximidade
com a urbanizaçao,
principalmente
no que diz respeito
as
providências que visem a redução de incômodos.
As soluções para o impasse, aparentemente,
estão enfeixadas nas mãos do
Estado. ~ ao Estado que compete regular a atividade mineral, como as de
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mais, harmonizando
os interesses. t
ais de construção para atender seus
meta a melhoria da qualidade de vida
dia, infra-estrutura básica, escolas,

o Estado*que
necessita dos materi
programas. t o Estado que tem comõ
de seus cidadãos, propiciando
mora
etc.

-

As afirmações anteriores, que deveriam ser amplamente discutidas no di
recionamento
da ação do Estado, se deparam com a realidade
encontradã
nas nossas grandes áreas urbanas (e, por semelhança, nas menores),
fru
to direto da omissão do poder público ao longo de anos e anos de
inã
ção, de legislações inócuas ou não aplicadas, de um abanàono constante:
O que se pretende neste trabalho é colocar em discussão o quadro
hoje
encontrado, mostrar de forma sucinta a experiência
acumulada ao
longo
de anos de trabalho na área e tentar propor soluções que possam ser
a
plicadas, levando-se em conta, principalmente,
o papel social do técnI
co, mormente o técnico de governo, no atendimento das necessidades
dã
população como um todo.
A situação do Rio de Janeiro é das mais graves, se não for a mais
gra
ve do Pais. A crise económica atual propicia a condução dos
problemas
.
provi
em banho-maria
(mercado em retração) e faz com que as possíveis
dências sejam ad~adas. O ponto central da discussão é o que pode
(ain
da) ser feito, dentro do quadro apresentado.
II. MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO

NO RIO DE JANEIRO

-

RÂPIDO

PANORAMA

Produção
de construção na composição da
PMF é notória. Conhecido como estado sem tradição
só ultimamente vem adquirindo expressão nacional pela produção

A predomináncia

dos materiais

Mineral Fluminense
mineral,
de energéticos

-

(petróleo

e gás natural)

.

Com o gradual crescimento das necessidades
dos materiais de construção
para abastecimeato
dos centros urbanos, acompanhado do surgimento
de
grandes empresas, as pedreiras, o setor passou a melhor ser representado
no contexto económico do Estado.
Os dados disponíveis
mostram que cerca de 65 % da PMF (exceto petróleo e
gás natural) .são representados
pelas substâncias minerais de uso imedia
to na construção civil (areia, argila para cerâmica vermelha e brita) .No nosso Estado, à excessão das lavras cativas para produção de calcári
o para cimento, as grandes minerações são representadas
pelas pedreiras
de brita.
O recente

perfil

das "100 Maiores

Empresas

com base na Produção Mineral Brasileira

-

do Setor Mineral",

elaborado

PMB de 1982, mostra as

gra~

des empresas que operam no Estado no setor: Pedreira Anhanguera S/A
Em
presa de Mineração
(519), que tem duas pedreiras no RJ (Rio de Janeirõ
e são Gonçalo); Pedreiras Cantareira S/A (649); Materiais de Construção
Santa Luzia Ltda (969); Indústria Brasileira de Granito, Brita e Deriva
dos - IBRATA (979), as três últimas com pedreiras na cidade do Rio
de
Janeiro; Empresa Santo António de Mineração Ltda ~ ESAM (989), com _uma
pedreira em Nova Iguaçu. Todas as unidades aqui citadas, sem excessao ,
situam-se na Região Metropolitana
do Rio de Janeiro (RMRJ).
Conforme ressalta o autor no trabalho citado, "nos setores de
insumos
minerais para construção civil, a cobertura estatística
do DNPM
ainda
deixa muito a desejar, muito embora o órgão tenha adotado melhorias se~
síveis nos últimos anos". Só recentemente
o DNPM passou a preocupar-se
com..as substáncias minerais da Classe II, com a instituição do Relatór!
o Anual de Lavra Simplificado
e um início de controle da estatística m~
neral no setor. Das seis pedreiras citadas, três possuem Decreto de La
vra e três estão sob o Regime de Licenciamento.
Soma-se a isto a conhe
cida deficiência de controle e fiscalização
da atividade produtiva
nõ
Estado, para se ter um quadro oficial bastante irreal.
(
9 ran~
Com todos os equívocos e falta de informações,
a pedra bri tada
tos, gnaisses e outros) tem sido sempre destaque no valor da PMB,
pos~

*

Estado

no sentido

amplo da palavra,

nestes
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casos.

~
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cionando-se logo abaixo de substâncias
o, o minério de ferro e o ouro.

-

-

-

minerais

de peso,

como o petról~

Quanto aos demais materiais de uso imediato na construção civil
argila para cerâmica vermelha, saibro) as informações tornam-se
ríssimas e, por vezes, indisponíveis.
II.a. PRINCIPAIS

REGIÕES

(areia,
prec~

PRODUTORAS/CONSUMIDORAS

A grande consumidora de materiais de construção no Estado é a Região Me
tropolitana
(RMRJ). Nela estão concentrados
os principais produtoresdeS
tes insumos minerais ou para ela converge a maior parte da produção dos
municípios limítrofes.
A produção/consumo
de brita é local (intra RMRJ), com unidades
produt~
ras concentrando-se
no município do Rio de Janeiro (18 unidades),
Nova
Iguaçu (7 unidades) e são Gonçalo (6 unidades), em zonas densamente ocu

padas.'

-

.

A areia para construção civil, produzida em larga escala nos rios
da
Baixada Fluminense
(Guandu, Macacu, etc.), hoje vem, em grande parte,de
areais localizados em r~os mais distantes, como o paraíba do Sul
(Três'
Rios, paraíba do Sul) e o são João (Casemiro de Abreu, Silva Jardim). O
esgotamento progressivo do rio Guandu, por longo tempo o maior produtor
da região, foi ocasionado pela exploração predatória,
aliada ao descaso
do poder público.
As argilas utilizadas em cerâmica vermelha, para a fabricação de tijolos,
concentram-se
na região de Itaboraí/Magé/Rio
Bonito., onde estão locali
zados os barreiros das cerâmicas locais. ~ sensível a redução no nÚIDerõ
de cerâmicas/olarias
na Região Metropolitana,
pressionadas
por
proble
mas tais como a dificuldade de dispor de matéria-prima,
os conflitosccm
os loteamentos indiscriminados,
as limitações no uso de combustível
etc.
Hoje jâ não se produz telhas e manilhas na RMRJ, superadas por
substitutivos, e o tijolo de argila sofre a concorrência
do tijolo de concre
to. Grande parte do consumo da RMRJ é atendido por cerâmicas localiza =
das em Três Rios e paraiba do Sul, a cerca de 130
km de distância, ven
cendo o obstâculo da Serra do Mar.
IIL

AS PEDREIRAS

DA REGIÃO

METROPOLITANA

A evolução dos problemas enfrentados
acompanhada desde há mui to tempo.

pelas

DO RIO DE JANEIRO(RMRJ)
pedreiras

da RMRJ vem

sendo

O crescimento do parque produtor de brita, que chegou a ser estimulado,
várias vezes, pelo poder público, como durante o governo Lacerda (1963/
1967), conduziu a grandes impasses.
Em 1976 o DRM-RJ promoveu, em conjunto com a Fundação Estadual de Enge
nharia do Meio Ambiente (FEEMA), um seminário para estudar os problemaS
das pedreiras no município do Rio de Janeiro, quando se avaliou as pos
síveis soluções para o setor, dentre as quais o deslocamento
para áreas
não urbanizadas.
Em 1980 o mesmo DRM-RJ iniciou o chamado "Projeto Relocação do
Parque
Produtor de Brita da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro".
Voltado
para as pedreiras de brita, o projeto pretendia promover ações de gove~
no que viessem a assegurar o suprimento de brita à RMRJ, produzida
a
partir de áreas o mais próximas possíveis do centro consumidor e evitan
do o progressivo deslocamento
das pedreiras para fora da RMRJ, acarre =
tando insuportável
elevação dos custos de transporte. Em
consequência
foram levantadas informações quanto aos aspectos técnico-econômicosge
renciais-urbanísticos
e ambientais das minerações, buscando soluções pa

ra o impasse.

·

Este último

externo

à Região

Metropolitana.
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A relativa abundância de rocha granítica/gnáissica
na RMRJ, fator
loca
cional decisivo para viabilizar a atividade, representou
sempre um ele
mento de atração para que as pedreiras se instalassem
junto ao
centrõ
consumidor.
Por suas características
específicas,
em que o incômodo à vizinhança
e
os danos ao meio ambiente sempre foram uma constante, as pedreiras
do
município do Rio de Janeiro e vizinhanças
sofreram processos
cíclicos
de relocalização,
abandonando áreas que se tornaram urbanas e buscando
novas áreas livres, na periferia do núcleo urbano. Com o decorrer
do
tempo, estas áreas também foram envolvidas pela malha urbana.
Para este processo contínuo de vida/morte das pedreiras,
tribuiram
(se não foram determinantes)
dois fatores:

em muito

a marginalização
da atividade como atividade mineral,
siderada, inclusive, pelo órgão normativo/fiscalizador,
DNPM, até período recente;

con

descono

consequência
do primeiro, a passagem definitiva para o âmbito
municipal da competência de conceder/fiscalizar
as pedreiras
de brita (Regime de Licenciamento,
Lei Federal 6567/78).
O quadro assim montado é desanimador.
be um lado debate-se o
empresá
rio, pressionado
pela população e poder público, cercado de casas,
emI
tindo grandes doses de partículas,
fazendo barulho, trabalhando em pare
dões verticais de 60 a 160 metros de altura, sujeito a ter sua
atividã
de paralisada a qualquer momento, pois funciona com uma licença a títu
10 precário. Do outro a população e o poder público, pressionando
o ge
rador de incômodos e, quase sempre, deixando de lado os bene~ícios
que
a atividade já produziu.
O resultado é fácil de prever: acuado, com os custos de produção torna~
do insustentável
a atividade, o empresário
(principalmente
o pequeno e~
presário) fecha a pedreira.
A preocupação do DRM-RJ, como órgão técnico do governo, foi,
basicamen
te, fazer com que o poder público tomasse a si a incumbência de
garan
tir a continuidade
da atividade na RMRJ. E no processo a ser desencadeã
do de relocalização
das pedreiras hoje inviabilizadas,
o Estado passarI
aaplanejar o deslocamento
para áreas específicas,
além de estabe 1 ece
as medidas institucionais
que evitariam o ressurgimento
dos conflitos
E no bojo deste programa viriam as medidas obrigatórias
para proteção e
preservação
do meio ambiente afetado pela mineração.

r
.

t importante frisar que o empresário passaria
ção, não sendo proposto qualquer deslocamento

a ter opções
compulsório.

de

localiza

Com a definição destas áreas, o poder público poderia pressionar
mais
firmemente as pedreiras atuais, exigindo providéncias
concretas de redu
ção de incômodos, sem temer qualquer colapso na capacidade ce
oferta~
de pedra britada e realizando ações de ordenação da ativid~mineral.
A situação de hoje, 1984, das pedreiras é mais grave ainda, pelo
acré~
cimo de um complicador:
a crise econômica, que afeta drasticamente
o se
tor de construção civil e, principalmente,
obras públicas. No entanto~
qualquer retomada da economia levará a uma maior demanda de pedra brita
da, ocupando a capacidade ociosa atual e recrudescendo
os incômodos.
Õ
processo descrito continua válido, sendo importante o debate das
solu
ções que serão propostas e/ou cobradas do poder público e dos empresárI
os, sem esquecer o papel decisivo da comunidade vizinha às pedreiras
,
cada vez mais ativa na defesa dos seus interesses.
IV. ESTUDOS

PARA DEFINIÇÃO

IV. a. METODOLOGIA

DE AREAS

PROP!CIAS

A INSTALAÇÃO

DE PEDREIRAS

ADOTADA

Pesquisa bibliográfica,
fotointerpretação
em escala 1:40000 e
trabalhos de campo, objetivando
a indicação de áreas
propíc!
as na 'P.MRJ;

5.110

\

foram indicadas

52 áreas propicias;

levantamento
de informações sobre características
geomorfológicas,
uso de solo, áreas comprometidas,
cruzamento de informações
10 e meio ambiente;
foram pré-selecionadas

com os condicionantes

28 áreas,

sendo

de uso do

descartadas

definição de matriz analítica
(Modelo Locacional
nar) para análise das 28 áreas pré-selecionadas,
formações das seguintes áreas de conhecimento:

geológicas,
etc.;
so

24;
Multidis~
segundo

i~

geologia;
engenharia
uso do solo

de minas;
(arquitetura);

economia;
programa de coleta de informações para cada área seleciona da
e preenchimento
das matrizes individuais,
com sistema de avaliação adotando pontos ponderados,
visando análise
comparati
va das 28 áreas;
escolha das 8 melhores áreas,
talhe, como áreas potenciais;

recomendadas

para estudos

de d~

detalhamento
das 8 áreas escolhidas,
com os correspondenteses
tudos de geologia, engenharia de minas, zoneamento de uso
dõ
solo e análise de mercado, definindo as propostas ao governo.
IV.b.

RESULTADOS

DOS ESTUDOS

Ao final dos trabalhos foram definidas e detalhadas oito áreas,
indica
das para virem a ser "Zonas de produção Mineral", dentro do zoneame ntõ
de uso do solo da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro/Lei Estadualde
Zoneamento Industrial
(466/81).
pelas suas próprias características,
estas áreas teriam condições de s~
rem protegidas e preservadas pelo poder público, reduzindo ao mínimo os
efeitos futuros de aproximação da malha urbana, que seria contida
fora
da área instituída como "Zona de Produção Mineral". A estas áreas
se
deslocariam
as pedreiras a serem relocalizadas/instaladas
na RMRJ,
fi
cando vedada a instalação da atividade fora das áreas específicas,
quan
do seria considerada nao conforme e/ou inadequada, segundo os critérios
estabelecidos *.
Em paralelo, as futuras pedreiras apresentariam
aos órgãos públicos, se
gundo rotina própria, projetos de lavra completos e detalhados, que
se
riam submetidos à análise dos órgãos setoriais de mineração, uso de sõ
10 metropolitano
e meio ambiente, sob a coordenação do DNPM/DRM-RJ.
pa
ra a elaboração dos projetos o empresário e o responsável técnico dispõ
riam de todas as informações necessárias para atendimento das
disposI
ções normativas,
estabelecidas
a partir dos estudos realizados, e concI
liados com as demais disposições normativas em vigor, relacionadas
com
o uso do solo metropolitano
e o meio ambiente**.
Do trabalho conjunto entre os vários órgãos de governo surgiriam
estas
disposições normativas aplicáveis à mineração na RMRJ, sob a coordena ção dos órgãos do setor mineral. Estas disposições regulariam a ativida
de, definindo claramente os parámetros mínimos a serem obedecidos na re
.,.

**

As "Zonas de produção Mineral" - ZPM - seriam subdivididas
em
ál:eas
de lavra, de beneficiamento,
de proteção e de uso restrito,
constitu
indo um "cinturão de proteção" em torno das áreas de produção
mine
ralo
As medidas relativas ao meio ambiente seriam relativas ao
controle
da poluição do ar e da água, redução de ruídos e recuperação de área.
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lação da pedreira

com o seu entorno

urbano

e o meio ambiente.

De posse destas disposições normativas, os órgãos pÚblicos exerceriam a
fiscalização
e o acompanhamento
da atividade, sempre sob a coordenação
DNPM/DRM-RJ.
Quanto às pedreiras atuais, foi proposto o estudo caso a caso da aplica
bilidade de algumas ou de todas as medidas referentes ao zoneamento
de
uso do solo, que, seguramente,
seria restrita àquelas poucas
unidades
mais afastadas da malha urbana e/ou com barreiras físicas favoráveis ao
isolamento em relação aos usos do solo inconvenientes.
V. ATUAÇÃO

INSTITUCIONAL

V.a. DESCRIÇÃO
O Estado do Rio de Janeiro possui uma Secretaria de Estado de Minas
e
Energia - SEME, criada em 1983, à qual é vinculado o Departamento
de Re
cursos Minerais - DRM-RJ,
seu órgão técnico, que atua desde 1968, suce

dendo a órgãos de mesma finalidade (fomento ao setor mineral)
Na discussão dos problemas aqui abordados, a mineração
quanto atividade industrial, a outros órgãos de Estado
vas

Secretarias,

a que

estão

vinculados.

Diretamente

-

.

diz respeito, en
e suas
respectI

envolvidos

são

ã

Fundação para o Desenvolvimento
da Região Metropolitana
do Rio de Janei
ro - FUNDREM, órgão metropolitano,
vinculado ã Secretaria de Estado
pã

ra o Desenvolvimento Metropolitano - SECDREM, a Fundação Estadual de E~
genharia do Meio Ambiente - FEEMA e a Superintendência Estadual de Rios

e Lagoas - SERLA, ambos vinculados à Secretaria de Estado de Obras

e

Meio Ambiente - SOMA.

~

claro,

portanto,

que

existe

um

grupo

de

órgãos

estaduai~.aos

pode imputar a responsabilidade
de promover a harmonização
econômica com a população e o meio ambiente:
DRM-RJ/SEME

quais

se

da atividade

- mineração

FUNDREM/SECDREM

- uso do solo metropolitano

FEEMA/SOMA

meio

SERLA/SOMA

areia de rios e lagoas

ambiente

A este grupo básico não pode faltar a participação,
a nível federal, do
Departamento
Nacional da Produção Mineral - DNPM, órgão normativo e fis
calizador da atividade mineral no País.
No plano municipal, com excessão do município do Rio de Janeiro, queoon
ta com a Superintendência
de Geotêcnica,
a ação é responsabilidade
dir~
ta das Prefeituras.
Na figura
1 é mostrado este arcabouço
desconsiderando-se
vários outros órgãos
mo DNOS, IBDF, SEMA, etc.

básico, conforme descrit~ aqui,
que tangenciam a mineraçao,
co

V.b. CONSIDERAÇÕES
A Legislação Mineral Brasileira preceitua que, no caso dos materiais de
uso imediato na construção civil (Classe 11 do Regulamento do Código de
Mineração - RCM), a responsabilidade
pela concessão da licença específ~
ca para a atividade mineral é das Prefeituras,
com o competente
regi~
tro no DNPM, que pode, a seu juízo, exigir Plano de Aproveitamento
Ec~
nômico e demais providências
legais.
O uso do solo metropolitano
é definido pelo órgão metropolitano,
a
FUNDREM, em conjunto com os municípios participantes
da RMRJ. A legisla
ção metropolitana
estabelece ainda a Lei de Zoneamento Industrial, espe
cifica para a localização de indústrias, caso da mineração
(Lei Estadü
aI 466/81).
O controle ambiental está a cargo da FEEMA, que utiliza a Lei Estadual
466/81 no caso de indústrias poluentes, e seus mecanismos internos,
co
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um
mo as licenças de instalação
(LI) e operação (LO), integrantes de
ambi
Sistema de Licenciamento
de Atividades Poluidoras
(SLAP). O órgão
ental tem o poder de exigir providências
para controle ambiental, a seu
juízo, que podem levar ao fechamento da atividade.
A SERLA tem ações diretas na área de extração de areia podendo, em fun
ção dos seus mecanismos legais, interferir na atividade mineral.
Cabe
citar a superposição entre a SERLA e o DNOS, quando se trata de rios fe
derais e de canais beneficiados
pelo órgão federal.
V.c. O PROPOSTO

t

crescente a interferência
do Estado na mineração, aparecendo sempre e
com realce os órgãos ambientais, geralmente dotados de força de pressão
unilateral e descabida, sobre a atividade mineral. "Controlar" ou "im;;e
dir a degradaexão do meio ambiente pela mineração" tem: sido um
jargaõ
constante no ãmbito destes orgãos ambientais, reforçados pelo clamor da
população incomodada, principalmente
quanto às pedreiras de brita.
Fica patente o quase nulo poder de decisão do setor mineral, reflexo de
uma situação a nível nacional, e o desconhecimento
da necessidade da a
tividade para os programas de governo, que elege construção de escolas~
habitação e saneamento básico como metas prioritárias
e, estranhamente,
relega a produção dos materiais de construção ao esquecimento.
O imediatismo dos programas de governo, realmente tentando atacar
ques
tões de alcance social indiscutível e prementes de solução, não é compã
tível com a necessidade de determinadas
medidas a serem aplicadas na Re
gião Metropolitana
do Rio de Janeiro, procurando preservar a continuid~
de de uma atividade industrial indispensável
aos programas deste e
de
todos os governos futuros: a produção dos materiais de construção em á
reas o mais próximas possível do centro consumidor.
A partir desta constatação - produção do bem mineral essencial
próximo
ao centro consumidor - chega-se à realidade da RMRJ, zona densamente
o
cupada, com os vazios urbanos tendendo à ocupação e algumas tentativa

s

de ordenação dG uso do solo e controle da poluiÇão
denar

-

literalmente o

0E

o caos.

Falar em "planejamento de uso do solo" numa área já densamente
ocupada
por
vezes
torna-se uma tentativa de fazer o que ainda é possível,
dentro de um quadro desfavorável.
E dentro das ações possíveis, a experiência nos mostra a oportunidade de
ordenação da atividade mineral, nominalmente
aquela que produz os mate
riais de uso imediato na construção civil (areia, argila para cerámicã
vermelha, rocha para brita)
.

Alguns

são os passos

que podem

ser dados:

estabelecimento
de normas de procedimento
comuns aos
vários
órgãos afetos ao controle da atividade mineral, impedindo
a
simples pressão de órgãos
isolados sobre a atividade;
estabelecimento
de padrões mínimos eara a atividade
mineral,
que poderiam ser exigidos pelos órgaos fiscalizadores;
compatibilização
mineral;

da legislação

metropolitana

com a legislação

avaliação de áreas potenciais para as várias substáncias
rais de interesse, numa extensão dos trabalhos relativos
cha para brita;

mine
a ro

avaliação das atuais áreas em lavra
para ação conjunta
dos
órgãos de mineração com os demais, dosando a pressão a ser ~
xercida sobre a atividade e objetivando prolongar a vida útil
da jazida mineral;
compatibilização
das áreas de mineração, atuais (se possível)
e potenciais, com o uso do solo metropolitano,
objetivando
a
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preservação

de áreas e proteção

da atividade;

definição de critérios para a convivência mineração-meio
ambi
ente, inclusive no que diz respeito a recuperação e recomposI
ção de áreas mineradas.
Estes pontos podem estabelecer uma linha de ação básica, fundamentalmen
te institucional,
com o gerenciamento
pelos órgãos específicos do setor
mineral, coordenando as ações dos demais órgãos e de acordo com a poli
tica geral estabelecida.
No caso do Rio de Janeiro, como já foi mencio
nado, esta tarefa cabe ao DRM-RJ e DNPM.
V.d. CONCLUSÕES
As expressões
"ação conjunta", "ação intersetorial",
"ação integrada"
,
têm sido largamente utilizadas pelos técnicos de governo e por governan
tes, há muito tempo. De concreto nenhum resultado, com o agravante
das
sucessivas soluções de continuidade
que tem sido necessárias pelas
mu
danças de administração
pública.
A oportunidade
de debate de situações como a descrita neste texto
con
duz ao questionamento
da política de Estado para a mineração, no sentI
do geral, e das ações para compatibilização
da atividade mineral com ã
malha urbana, no específico.
~ necessário que esta política seja explícita, discutida com os mais va
riados segmentos sociais, desde a comunidade técnica até aos beneficiá=rios da atividade industrial, a população em geral, passando por empr~
sários, entidades de classe, etc.
Dentro da ótica atualmente discutida, cabe ao DRM-RJ, como órgão
técni
co da Secretaria de Estado de Minas e Energia e, consequentemente,
o gõ
verno do Rio de Janeiro no setor mineral, duas ações gerais básicas
nõ
campo dos materiais de construção:
a ação disciplinadora/planejadora
da atividade mineral, compa
tibilizando-a
com a expansão urbana e o meio ambiente, assegu-

rando o suprimentodo bem mineral indispensável;

a ação conjunta com os demais órgãos .de governo,
identifican
do as necessidades
de materiais de construção para
atendimen
to dos programas prioritários
de alcance social, de forma
ã
gil e prática, em curto prazo de tempo.
De que forma a mineração pode contribuir para o
to de soluções para problemas graves que atingem

mais carente e marginalizada

-

encaminhamen
a popula ç ãõ

habitação, saneamento básico ,

construção de escolas, emprego. Os órgãos do setor mineral p~
dem e devem atuar, de maneira á«;lile rápida, atendendo necessi
dades imediatas dos demais órgaos ou do governo como um todo~
na sua área de competéncia.
Neste trabalho foi discutida a ação básica expressa no primeiro item.Pa
ra os técnicos de governo que trabalham no setor mineral, é de suma
im
portância que, igualmente,
seja discutida a expressa no segundo item
como condição indispensável
para redirecionar
a ação de governo após
a
nos e anos de equívocos, fundados no arbítrio. Repensar nossa ação é_ ã
tarefa de agora,para que possamos fornecer as alternativas
em~nossa are
a de competência.
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ABSTRACi

This paper describes
actua1 situation-of
mineral economy of'
A1agoas State.
The minera1s produced are ana1ysed and there are some conside
rations
to the optima1 production
of the minera1s state ressources.
1.

INTRODUÇJ(O

Os primeiros
trabalhos
de geologia
c1ãssica
realizados
em
A1agoas, remontam ao século passado e inicio deste.
Posteriormente,
ate
a
decada de 40, seguem-se os trabalhos
que constituem
a epopéia do petrõ1eo emI
Riacho Doce e em outros locais da Bacia Sedimentar
de A1agoas. Após 1960,
marco da formação da primeira geração de geõ10gos brasileiros,
excetuando-se
os trabalhos
executados
pela PETROBRJl:S,A1agoas passa a auferir
moderna contribuição
ao seu conhecimento
técnico-geológico.
Nessa fase destacam-se
os
nomes de Cavalcante,
A.T; Wander1ey, P.R.H; Sa1danha, L.A.R e Costa Filho,
O.
I
Apõs 1979, com a criação
da EDRN/AL, inicia-se
a execução
de trabalhos
sistemáticos
de pesguisa
mineral
no estado.
Tais trabalhos
são
executados,
sobretudo,
em decorrencia
dos imprescindivefs
apoios da SUDENE,
'
DMPMe CPRM. Entretanto,
a partir
de 1976 o setor
mineral
estadual
passa
a
organizar-se
visando
definitiva
implantação.
A partir
dessa organização,
pro
duzem-se
documentos
sôbre a economia mineral
estadual,
cuja analise
consti
~
tu i o objetivo
do presente
trabalho.
Apesar da longa caminhada
já empreendida,
o setor
mineral
do
Estado,
devido a escassez
de recursos,
ressente-se
de lentidão
na consecução
de seus objetivos
de pesquisa,
com reflexos
negativos
na economia
setoria1
Tais fatos
são a seguir
comentados
e as possiveis
soluções
apontadas.
2.

CONSIDERAÇcrES

GERAIS

Em decorrencia
dos inexpressivos
investimentos
efetuados
ate
o presente
em prospecção
de jazidas
e em pesquisa
mineral,
o Estado de Alago
as ressente-se
de Earticipação
modesta
na Produção
Mineral
do Pais.
Exc1usi~
ve a produção
de gas natural
e petróleo,
A1agoas contribui
com apenas 0.43 %
da mencionada
produção.
Tais fatos,
em sintese,
revelam
o baixo grãu de conhecimento
tecnico
que se tem do sub-so10
do Estado,
insuficiente,
ainda.
para colocar
as potencial
idades
minerais
do mesmo, em beneficio
efetivo
de seu
desenvolvimento
econômico
e social.
Devido ao seu poder de integração.
não se desconhece
o efeito mu1tip1icador
e germinativo
das minas e das jazidas
minerais
nas economias das nações e dos estados.
A implantação
de indústrias
em regiões
remotas.
5.117
----

---

a criação de empregos. o aumento na geração da renda interna.
a obtenção
divisas
mediante exportação
e a independencia
sazonal de suas atividades.

de

I

tornam aconselhãvel
o incremento
dos trabalhos
de geologia
e de mineração.
especialmente
nos estados
nordestinos.
Mas. evidentemente.
não poderã haver ciência
aplicada
sem
existir
ciencia
pura.
no caso presente.
não poderã
haver aproveitamento
dos
recursos
minerais
sem os pequenos
investimentos
necessãrios
ao conhecimento
bãsico
da geologia
do sub-solo
alagoano.
Isto
sem saber-se
o 'que tem ou
pode ter.
ainda desconhecido.
no sub-solo
do Estado.
E. diante
do panorama'
conjuntural
de escassez.
a sa1da econ6mica
para o dilema
deve ser propicia-

i.

d~ pelo

investimento

da cota-parte

estadual

dos recursos

Sobre Minerais
(IUM) em pesquisa
mineral.
conforme
prescrita
ção em vigor e obedecida.
com bons resultados.
pela maioria
demais unidades
da federação.

Efetivamente.

assertivas

hã

inclusive

fatos

do Imposto

Onico

alagoanos

gue comprovam as

acima.
Assim. apõs a instituição
do Fundo de Minerios
de Alagoa~
em 1976. gerido inicialmente
pela CODEAL e. apõs 1979. pela EDRN-AL. ambas'
as entidades
com a responsabilidade
de gerir
os recursos
do IUM para desenvolvime~to
do setor
mineral.
houve notãvel
incremento
na produção
mineral
estadual.
refletida
pela arrecadação
da cota-parte
estadual
do ~UM(70%).

conforme

configurado

na Tabela

I

COMPARATIVO DA ARRECADAÇXO DA COTA-PARTE

QUADRO

ESTADUAL

Obs

'

I

I.

- TABELA

ANOS

I

-

pela legisla
esmagadora
das

DO IMPOSTO

ONICO

EXERCTcIOS

1975-1983

ARRECADACA'O (CR$ 1.000.00)

SOBRE

MINERAIS

EVOLUCA'O (%)

1975

1 .588

52.25

1976

2.152

35.52

1977

3.407

58,32

1978

160.73

1979

8.883
14.697

1980

17.867

21,57

1981

54.230

203,52

1982

111.476

1983

217.637

65,45

1 05

,56

95.23

Como esclarecimento. adianta-se que o IUM corresponde
a alíquota
de,
em geral. 15% sôbre o valor do preço do produto mineral no momento da
ocorrência do fato gerador.
Do total do imposto
arrecadado, 70% desti
na-se ao Estado, 20% ao Município e 10% ã União.
-

Dispondo
de parte
dêsses
recursos,
após 1976
CODEAL e após
1979 a EDRN-AL. iniciaram os trabalhos específicos sôbre geologia bãsica
e
sõbre qualificação e quantificação de recursos
minerais
do Estado. Como re sultado.
conforme visto,
houve incrementona produção mineral estadual constatado
pelo aumento significativo do IUM arrecadado.
E. por outro
lado,
sur-

gem expectativa

tecnicas da existênciade minerios ate então insuspeitados I
estadual, como. para ficar
em um só metal. os indí-

de existirem no sub-solo
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cios

de cobre

da região de Batalha-Belo
Monte e de Piranhas-Pão
de Açucar.
Outro fato especifico
que induz ã necessidade
do Estado de'
A1agoas esforçar-se
para conhecer e utilizar
seu patrimônio
mineral,
reside
na possibilidade
concreta
de integração
desse patrimônio,
ainda pouco conhe
cido, com insumos jã produzidos
por indústrias
do Po10 Cloro Quimico de A1ã
goas. Com efeito,
o tratamento
e1etro-quimico
da lavra de cêrca de 300.000'
toneladas/ano
de sa1gema, enseja,
numa de suas pontas, a produção de considerável quantidade
de cloro. Cêrca de 110.000 toneladas
desse cloro,
combina-se com aproximadamente
30% da produção estadual
de álcool,
para fabricação de dic1oroetano.
Ainda assim, há grande disponibilidade
de cloro e ãcido c10ridico
que, integrados
adequadamente,
proporcionariam
o surgimento
de
industrias
de segunda geração.
E, nesse ponto, surge a oportunidade
para
o
setor mineral.
Pois, devido às grandes quantidades
de insumos envolvidos
,,

pela sua natureza

petroquJmica

e porque várias

disponiveis
no Estado ou na região,
aceitam
ca para seu beneficiamento
ou são passTveis

boração de um produto final,

mar-se

em importante

vetor

Além de constituir-se,
mento regional
3.

entende-se

de consolidação

isoladamente,

PRINCIPAIS

que o setor

primas minerais,

mineral pode transfor

-

do Po10 Cloro Quimico de A1agoa~

em valiosa

e estadual.

matérias

tecno1õgicamente
a rota c10ridi
de combinação com HC1 para e1a~

alternativa

de desenvolvi

-

RECURSOS MINERAIS DO ESTADO

A visua1izaçãoda atividade
mineral
por ordem a1fab~tic.
das substincias,

tã sintetizada,

- TABELA

II

produtiva
do Estado,
na Tabela lI.

es

-

QUADRO COMPARATIVO DA PARTICIPAC~O DAS DIFERENTES
SUBSTANCIAS NA PRODUÇ~O MINERAL ESTADUAL
(Dados do DNPM/49 Distrito de 1981, processados
em 18.10.82)
-

SUBSTANCIA

QUANTI

DAD E

VALOR TRIBUUVEL

IMPOSTO RECOLHIDO (Cr$l

PREÇO MEDIO
17.319

PRODUZIDA

_.

Amiantolton)

183,75

3.182.400

477.360

Areia (m3)

172.317.12

27.130.160

3.922.263

157,44

255.358:84

26.976.879

3.954.458

105 , 64

14.496

252,52

Arg1~a I~omum

ton

Barro (ton)
Brita (m3)
Calcario em po
(ton)
Ca1car}f
na
tura" ton"I1n

-

Maanetita (ton)
Materla1 de Con

trucão

(m3)

305

71.019.00

185.750 65

207.448.798

18.361.007

1.116,81

1.783.760

267.564

2.219,41

16. 562.281

265,96

1. 1 20. 1 20

584,37

611
416.175
27.805.04
977 90

11O.696. 542
16.248.559
135.434

17.006

138,49

Pedra brita(m3)

59.987

31.976.180

4.576.184

533,04

Pô de Dedralm3)

8.647

5.142.976

790.837

594,71

Saibro (ton)

7.175

6.225

5,75

26.953.494

507,46

Sa1qema (ton)

354.091 41

41.500
179.689.959

5.119
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Apesar de referir-se
ao exercicio
de 1981, a tabela
acima
não sofre,
atualmente,
mudanças
significativas
no que diz respeito
às substâncias
minerais
produzidas.
Entretanto,
no que se refere
a proporcional
idaT

de financeira

na composição

do IUM, a Salgema

Industrias

Químicas

S.A.,

a

Companhia de Cimento Atol e as duas maiores
empresas
fornecedoras
de rochas
como material
de construção,
assumem expressiva
liderança
compondo atualmen

te c~rca
I I I.

de 88% do IUM arrecadado

-

no Estado,

111

TABELA

conforme

mostrado

T

-

DEMONSTRATI~O DA PARTICIPAÇ~O DAS PRINCIPAIS
.

na tabela

CONTRIBUINTES

DO ESTADO DE ALAGOAS

(Exercício

EMPRESAS

de 1983)

_.

EMPRESA
Salgema

Mineração

Cia.de
Cimento Atol
An1:0nlO MOnte,ro &
Cia. Ltda
CIN EX
OUTROS

VALOR DO IUM ARRECADADO

40,9%

Cr$ 127.121.043,00

22,2%

Cr$

68.960.212,00

17,0%

Cr$

53.027.857,00

7,8%

Cr$

24.153.520,00

12,1%

Cr$

37.647.387,00

Cr$ 310.910.019,00

100,0%

TOTAL

seguintes

PARTIC I PACJ!:O

Da anâlise
conclusões:

das tabelas

II e 111, chega-se,

entre

outras,

às

- A composição do IUM e muito
88% do total arrecadado.
E, a

imperfeita,
apenas quatro I
empresas' perfazem
rigor,
são apenas produzi
das no Estado sete substancias
minerais
(amianto,
areia,
argila,
calcârio
,
magnetita,
rocha como material
de construção
e sa~gema). Essa aus~ncia
de
diversificação
também denuncia claramente
o baixo nível de conhecimento
técnico do sub-solo
estadual
e a necessidade
de pesquisâ-lo
adequadamente
para transformar
suas potencialidades
em efetivo
fator de desenvolvimento
eco
nômico e social.
2 - Com exceção da salgema, as demais substancias
minerais'
produzidas
no Estado são para emprego imediato na construção
civil.
Eviden- I
temente, em qualquer sociedade, essa
a primeira
forma de aproveitamento
dos recursos
minerais
pelo homem, e.
bom que ocorra para iniciar-se
o ciclo do mencionado aproveitamento.
Porem, êsse e o estágio mais rude de utilização
dos referidos
recursos.
Hâ que procurar-se
outros minerais.
metâlicos ou industriais,
que propiciem usos mais nobres e mais rentãveis.
passíveis de serem encontrados
no Estado. conforme indícios
já constatados.
E
aqui acentua-se,
de novo, a necessidade
de r.ealizar-se
pesquisa mineral
no
Estado.

1

e
e

3 - A existência
da Sal gema Industrias
S.A. e, como jâ mencionado,
do Polo Cloro Químico de Ala90as,
evidencia
a tendência
moderna da
economia
alagoana.
Atualmente,
ainda e a cana o principal
sustentáculo
da
economia
de Alagoas,
segundo maior produtor
de açucar
e âlcool
do país.
Entretanto,
acredita-se
que, a medio e longo prazos,
as industrias
que conporão o PCQA constituiar-se-ão
no principal
fator
de desenvolvimento
econômico do Estado.
Como, de acôrdo
com o jã referido,
para produzir-se
soda
e
cloro
gera-se
disponibilidade
de HCl passíveis
de integração
com determinados minerais,
tal fato demonstra
a necessidade
de procura
e busca dêsses
re
cursos,
para que se processe
a citada
verticalização
industrial.
-
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FINAIS

4. COMENTARIOS

Do exposto, pretende-se definida e enfatizada, a necessidade de estabelecimento
e execução de um programa estadual de aproveitamento'
dos recursos minerais (isso sem considerar-se
as possibilidades
de utilização local de gãs natural). Como tal programa estã estabelecido
e consubsta~
ciado, desde 1980, no "10 Plano Mestré de Geologia e Mineração de Alagoas",
falta a decisão politica de investir os recursos do IUM em pesquisa mineral.
Evidentemente,
essa decisão. que transcende a esfera técnica, condiciona
e
compromete as perspectivas,
isto é o futuro, do setor mineral estadual.
Equacionado o problema. acredita-se que ajudaria muito
na
sua solução. a divulgação,
perante a opinião publica. dos exitos alcançados
por diversas empresas de mineração. Particularmente.
dos exitos alcançados'
pelas consorciadas
da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Mine
ração. ABEMIM. Pois. acredita-se
que a opinião publica venha a constituir ~
-se. em breve. em importante fator de decisão politica.
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ABSTRACT

The major industrialized
countries have expressed concern about
the
security of their mineral commodity supplies, in particular
for
those
so-called strategic minerals. The definition of this term varies g.reatly
among mineral analysts who uses a specialized nomenclature
of names that
need be analysed and defined for a better understanding
the subject.
This paper describes the evolution of the definitions
of criticaland
strategic mdnerals,
and it presents the main topics for
Govemment
policy in the public administr~tion.
The stockpiling is then
analysed
including a brief description
of its implemention
and administration
in
several countries in the world. Finnaly it covers the import dependence
of the Brazilian mineral sector (as one of the conditions of vulnerabi

lity) and the concluding remarks for mineral policy.

-

INTRODUÇÃO
A maioria dos países industrializados
se preocupam com a segurança e
suprimento de minerais, especialmente
para aqueles denominados minerais
estratégicos.
As definições sobre estes minerais variam de acordo
com
diversos analistas minerais, que utilizam uma nomenclatura
especializa
da composta por nomes que precisam ser analisados e definidos para
um
melhor entendimento
do assunto.
Para tal, vamos primeiramente
descrever a evolução dos
significados
sobre minerais estratégicos
e críticos, e em seguida abordar os
estoques estratégicos,
através de uma descrição da situação mundial com relação a sua formação e gerenciamento.
Em continuação
abordaremos
os
principais instrumentos
de ação governamental
e passaremos a descrever
a dependência externa brasileira quanto a importação destes
minerais.
Finalmente,
concluiremos
com algumas observações sobre a política ~ ad~
tar.
CONCEITOS

E DEFINIÇÕES

DE MINERAIS

ESTRA~GICOS

O trato com os problemas da dependência mineral levaram os planejado
res a desenvolver
um vocabulário específico que é importante
conhecer:
Por exemplo, os termos mineral estratégico e mineral crítico são usados
sObrepondo-se
na maioria das vezes, e vêm sendo descritos como
materi
ais essenciais às atividades militares e, também, a milhares de usos re
lacionados a atividade civis, tais como: computadores,
televisão,
car=
rOSi locomotivas,
aviões, máquinas de escrever, etc...
As primeiras publicações
divulgadas s9bre a necessidade
de auto-sufi
ciência no abastecimento
mineral das naçoes industriais
ocorreram dur~
te a década de 1920. As primeiras listas de materiais críticos
aparec~
ram em 1921. O termo comumente usado para exprimir este pensamento
era
"independência
mineral"
significando
auto-suficiência
no
abastecime~

-
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to de todos os minerais essenciais. Esta preocupação
foi motivada
pelos distúrbios no comércio mundial provocados pela guerra, que interfe
riam no fluxo das importações minerais, acarretando escassez na ofertã
dos minerais de produção interna carente, isto é, deficiente para aten
der o consumo interno. Daí resultaram esforços nacionais para aumentar
a produção interna destes minerais carentes, principalmente
dentro
do
território dos principais países industriais.
Entretanto,
logo se veri
ficou que estes esfor}os esbarravam na limitação das riquezas minerais
existentes em cada p~s,
pois isso depende fortemente da geologia,
e
consequentemente,
da distribuição
dos depósitos minerais na crosta ter
restre. A conclusão resultante foi que nenhum país poderia possuir
re
cursos suficientes para suprir todas as necessidades
internas exigidas
pelo consumo industrial. O conceito da "independência
mineral"
caiu,
por conseguinte,
de importância e sucedeu-lhe
a preocupação
sobre mat~
rial estratégico,
principalmente
sobre os minerais.
Nesta época, nasceu o conceito de mineral estratégico,
como
material essencial a programas de guerra. Usualmente se limitava
cessidades mais importantes da indústria bélica, tais como ferro
manganês, cobre, chumbo, zinco, estanho, antimónio, tungstênio e
tros de menor importância.

sendo
às ne
e aço,
ou-

Este conceito foi posteriormente
evoluindo gradualmente
e passou
a
incluir como estratégico,
além daqueles usados na indústria
bélica
aspecto militar - também os demais usados em aplicações gerais na
indústria - aspecto industrial. Em outras palavras, o termo
estratégico
começou a ser usado nao mais no sentido estreito de necessidade
à defe
sa armada do país, mas passou para um sentido mais amplo de
produtos
necessários
ao funcionamento
da economia nacional, com produção
inteE
na insuficiente e a demanda dependente total ou parcialmente
de fontes
externas.
Nesta época autores norte-americanos
classificam os minerais em es
tratégicos, críticos e essenciais,
abrangendo os minerais
necessários
para defesa nacional, cujo abastecimento
em épocas de guerra é
total
ou parcialmente
dependente da importação de países estrangeiros.
A de
finição oficial do Departamento
de Guerra dos Estados Unidos era a se
guinte (Roush, G.A., Strategic Mineral Supplies, New York,
London~
.
1939) :

"Materiais Estratégicos

-

são aqueles essenciais à defesa nacional,

cujo abastecimento
em epocas de guerra é total ou parcialmente
dependente de fontes externas ao limite continental dos Estados Unidos,
e
para os quais serão necessários
controle de distribuição
e medida
de
conservação rigorosos.
Materiais Críticos - são aqueles essenciais à defesa nacional, cujo
abastecimento
em épocas de guerra, embora difícil, é menos grave
que
os materiais estratégicos,
porque há possibilidade
de serem
obtidos
através da produção interna ou porque são menos essenciais,
e para
os
quais serão necessários
um grau menor de controle de distribuição
e me
di das de conservação.
Materiais Essenciais - são aqueles essenciais à defesa nacional cujo abastecimento
em épocas de guerra não apresentam problemas
previsí
veis, mas estão numa condição que requer observações constantes,
pOE
que seu desenvolvimento
poderá necessitar uma reclassificação
para
es

-

tratégico ou crítico".

Observa-se que estas definições ainda hoje permanecem válidas no go
vemo
Norte-Americano,
com algumas modificações
(Stockpile Report
to
The Congresse, october 1980 - march 1981, Federal Emergency Management
Agency - FEMA p. 25):
"Materiais Estratégicos
e Críticos - são aqueles que: (A) seriam ne
cessãrios ao abastecimento
das necessidades
mi.litares, industriais,
civis indisp~nsá~eis
aos Estados Unidos durante uma emergencia
nacional; e (B) nao sao encontrados
ou produzidos nos Estados Unidos
em
quantidades
suficientes para satisfazer tais necessidades.
O termoerner
gência nacional significa uma declaração geral de emergência em relaçao a defesa nacional
proclamada pelo Presidente ou pelo Congresso".

e

Esta nova definição

aboliu

a rigidez

do conceito

em época

de guerra
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; suhstituiu poremer~ên'cianacional,
que ain~a permaneceu relacionado
a defesa nacional. Alem disso, houve a inclusao das necessidades
civis
além das outras existentes - militares e industriais.
Com estas modifi
cações, o termo estratégico
ficou mais abrangente.
Conforme visto até agora, tivemos uma evolução do conceito do termo
estratégico,
e até aqui, oficialmente,
permaneceu a vinculação à preo
cupação do abastecimento
das necessidades
internas necessárias
ã defe=
sa nacional.
Entretanto,
verifica-se que houve uma nova evolução destes
conceitos, notadamente
nos países da Europa. Em trabalho recentemente
publi
cado (Strategic Metals and the United-Kingdon
- A preliminary
Assesse
ment by the Materials Forum, The Institution
of Mechanical
Engineers~
July 1981, p.3) na Inglaterra aparece uma nova definição:
". ..

O termo estratégiconão mais apresenta a conotação de

defesa

quando se relaciona a minerais; ele representa um significado
mais
abrangente, e de certa forma, obscuro ... no seu conceito é usado para
aqueles metais (minerais) que são vitais para a nação e sua economia,
com sérios problemas existentes de substituiçao,
e apresenta
abasteci
mento vulnerável a interrupções
de fornecimento".
Desta maneira pOde-se utilizar estes dois novos conceitos
grau
de importância na economia
(aspecto vital-crítico)
e grau de vulnerabi
lidade no abastecimento
(aspecto vulnerabilidade)
- para ordenar prio=
ridades entre os minerais e se chegará a uma lista que poderia
ser
classificada
de estratégica.
No Brasil, estes conceitos sobre minerais estratégicos
são pouco di
vulgados em publicações,
e não existem ainda definições oficiais
por
parte do governo. Entretanto,
observa-se o aparecimento
de um novo con
ceito, que se tem observado em discussões e reuniões de técnicos do se
tor, evoluindo para uma forma mais ampla. Recentemente este
conceito
foi definido em palestra do Diretor-Geral
do DNPM, Eng9 Yvan
Barretto
de Carvalho (Minerais Estratégicos
e a Segurança Nacional,
Palestra
proferida em 20.05.81 no CEMCFA), fazendo a ligação do termo estratég!
co com Sequrança e Desenvolvimento
Nacional. Aqui, os aspectos de defe
sa nacional, de vulnerabilidade
no abastecimento,
e da importância
crI
tica na economia, não representam
a conota~ão única na definição
do
termo estratégico.
A definição mais ampla e então defendida neste docu
mento (p.8):
"Se admitirmos que o Desenvolvimento
e a Seguran~a são conceitos i~
ter-relacionados,
interdependentes
simetricos e rec1procos, isto é, se
não podem ser tratados em separado pelo conceito moderno da
Estratégia, (o que o Gal. Castelo Branco chamou de mútua causalidade),
se es
tão situados no mesmo plano de importância para a Nação, o seu aspecto
global; e se sem um o outro inexiste ou periclita, ou melhor, se o aumento de um propicia meios necessários
ao outro, concluiremos
que para
o Brasil os minerais estratégicos
que interessam ã Segurança
Nacional
serão os mesmos que interessam ao Desenvolvimento
Econômico e
Social
do País.
Desta maneira o conceito ficou mais amplo, abrangendo,
além dos minerais que apresentam dependência externa, também aqueles do que temos
reservas abundantes e cuja produção gera excedentes exportáveis
necessários ao desenvolvimento
econômico.
Este conceito, entretanto,
é muito abrangente e não serve para
os
minerais susceptíveis
de constituirem
os estoques estratégicos.
Consi
derando este objetivo, podemos dizer que minerais estratégicos
são
aqueles necessários
ao planejamento
do seu abastecimento
porque:
(A) são vitais para a nação e a sua economia, apresentando
sérias
dificuldades
para sua substituição
por outro sucedâneo. O aspecto
de
essencialidade
do seu emprego nas necessidades
militares,
industriais
e ciViS determina o seu grau de importância na economia.
(B) Não são encontrados
ou produzidos no país em quantidades
suficientes para satisfazer suas necessidades
(atuais e futuras), e dependem necessariamente
de_importações
que podem ter abastecimento
vulnerá
vel devido a interrupçoes
no seu fornecimento.
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Pode-se dizer, resumidamente,
que minerais estratégicos
são aqueles
de importância vítal (~specto críticot para a economia e que
apresen-

tam problemas de dependência externa (aspecto vulnerabilidade)
O aspecto crítico da importância dos minerais
visualizado nos dois exemplos que se seguem:

na economia

.

pode

ser

O primeiro exemplo se refere a um estudo realizado em 1978 na Alema
nha Ocidental, indicando que se houver uma diminuição de 30% nas impor
tações de cromo durante o período de um ano, isto poderia induzir
uma
queda no Produto Nacional Bruto de 25%. Na realidade, este exemplo hipotético não ocorreria na prática nestas dimensões, porque outras medi
das seriam tomadas para minimizar o problema, tais como a conservação~
substituição
por outro metal ou aumento na reciclagem.
O outro exemplo é dado pela Pratt & Whitney, o maior fabricante
de
motor a jato americano. Ela estima que se houver suspensão no su~rimen
to de cobalto nos Estados Unidos haverá após um ano uma diminuiçao
de
25% dos aviões existentes, principalmente
devido a falta de peças
sobressalentes
para sua manuten2ão.
Observa-se que os Estados
Unidos
apresentam uma elevada dependência externa (acima de 90%) do cobalto e
suas fontes de s'uprimentos não são muito estáveis
(Zaire e Zãmbia).
O aspecto da vulnerabilidade
está diretamente
ligado não somente
a
dependência externa (importações), mas também outras condições são necessárias para sua avaliação, tais como:
nível de concentração
da oferta do mineral.
características
políticas e econômicas dos países exportadores.
possibilidades
prospectivas
para futuros suprimentos
alternativos,
.

incluindo fontes domésticas.

oportunidades
de substituição.
natureza do uso final do mineral.
oportunidade
para reciclagem e conservação.
exaustão dos depósitos
(nacional e mundial).
existência de "stockpiles".
ESTOCAGEM
Considerações

Gerais

O objetivo principal de um programa de estocagem de minerais
estra
tégicos é a proteção contra uma possível interrupção no fluxo de abas=
tecimento. Estes rompimento podem ser ocasionalmente
por ações de vários tipos, como por exemplo: cartel, embargos, instabilidade
política
nas fontes externas de suprimento e mesmo, problemas de guerras.
Defensores de programas de'estocagem
utilizam vários argumentos para justificar sua adoção além do representado
pelo objetivo
principal
acima referido. Um dos argumentos normalmente
usado, com ênfase, é
a
importância vital dos minerais estratégicos
para a economia. Outro argumento, muito válido, é que os investimentos
realizados na aquisição
de estoques são economicamente
compensadores.
Este argumento é justifi
cado com a assertiva de que a FRANÇA realizou um lucro contábil de 60%
no preço de compra de seu "stockpile"
(est~ue
de minérios) até 1979 e
que os ESTADOS UNIDOS tiveram uma valorizaçao em seu estoque de cerca
de 34,5% ao ano, que avaliado em US$ 9,5 bilhões em setembro de
1978,
subiu para US$ 13,7 bilhões em março de 1980.
A criação de estoques normalmente
apresenta-se
dependente de vários
fatores tais como: limitações orçamentárias~
preocupação
com o impacto
das compras no mercado~ efeito das transações na política externa,etc.
Um programa de compras para estocagem irá competir com a demanda da in
dústria privada e trará implicações para a mineração nacional
porqu~
to provocará aumento dos preços e, em consequência,
poderá motivar ten
dências de algumas empresas a abandonarem suas linhas de produção pas=
sando a produzir metais para estocagem. A demanda para estocagem
tam
bém poderá resultar em excesso de capacidade produtiva interna
quando
os níveis estabelecidos
para o "stockpile" forem atingidos e, em conse
quência, forem suspensas as compras.
O maior

programa

governamental

de estoques
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existente

localiza-se

nos

Estados Unidos. Outros países europeus e o Japão também possuem
seus
próprios programas de estoques. A maioria dos estoques tem quantidades
inferiores a 3 anos de consumo. O governo americano estimou um período
de 15 a 20 anos para completar este nível desejado. Daí ser necessário
se estabelecer
uma prioridade para os materiais estratégicos
mais críticos, de acordo com a situação mundial.
.
A experiência
de países que possuem programas de estoques,
recomen
da sejam levados em conta os seguintes fatores na solução de um proble
ma de estocagem de minerais estratégicos:
- é necessário estabelecer
uma prioridade
ticos, de acordo com a situação mundial;
-

mais

é conveniente que os estoques sejam localizados junto às

trias consumidoras
para evitar
numa situação de emergência;
-

para os minerais

a ocorrência

de problemas

crí

indús-

de transporte,

o tipo de material a estocar deve merecer consideração especial;
o uso e aplicação do material estocado deve ser cuidadosamente pla
-

nejado.

A estocagem reco~endada
gurança maior e permitirá,
seu processamento.
Tipos

Básicos

de Estoques

na forma elaborada irá proporcionar
uma
também, a estocagem de energia embutida
Estratéqicos

Existem dois tipos básicos de estoques
considerados
numa política governamental:
-

-

estratégicos

que podem

estoque próprio governamental, totalmente patrocinado pelo

no, com objetivos
go prazo;

se
no

definidos

para períodos

de emergência

de médio

ser

gover

e lon

estoque comercial, parcial ou totalmente patrocinado pelo governo

através de incentivos, para estabelecimento
às empresas, com objetivos de curto e médio

de estoques privados junto
prazo. De certa forma este

tipo funciona como uma espécie de estoque regulador (buffer stock)
Situação

.

Mundial

Estados Unidos

-

A legislação americana (Defense Production

Act-

DPAct of 1950, e Strategic and Critical Materials Stock Piling Fevision
Act of 1979, PL 96-41) contém os elementos básicos para defesa e mobilização, ressaltando a necessidade
de estocagem, conservação e desenvolvimento dos recursos nacionais. Proporciona
também medidas específi
cas para pesquisa, desenvolvimento
e lavra dos minerais críticos e es=
tratégicos, e desenvolvimento
tecnológico dos substitutos.
Os objetivos do programa são claramente definidos:
(1) o propósito do stockpile
é servir somente aos interesses nacionais de defesa e não pode ser usa
do para finalidade econômicas e orçamentárias;
e (2) as quantidades
dõ
material estocado deverão ser suficientes para manter os Estados
Unidos por um período mínimo de 3 (três) anos de uma emergência nacional.
A inspeção da ~dministração
do stockpile é feita pelo
Federal
Emergency Managmente Agency (FEMA). O General Services
Administration
(GSA) é encarregado
de comprar, vender, remover e estocar o material.
Os objetivos do nível do estoque são determinados
pelo FEMA, que se b~
seia em informações de outros órgãos governamentais
(U.S.
Geological
Survey, Bareau of Mines, etc.) visando determinar a "disponibilidade"
e "essencialidade"
de cada material. Por exemplo, são combinados
as
projeções da oferta (U.S. Bareau of Mines) com fatores de opinião
sobre dependência
(Departaments of Defense and State) para estimar a di~
ponibilidade
em tempo de guerra de um determinado material.
Os Estados

Unidos

possuem

o maior

inventário

de materiais

estocados

no Ocidente. A lista dos 93 ítens de produtos estocados (Tabela -

1)

f.9.

ram selecionados
basicamente em função da vulnerabilidade
nas importaã
ções. Diversos produtos desta lista têm sido classificados
desde a 1Guerra Mundial, e outros somente foram selecionados
posteriormente
as Eesquisa~ e desenvolvimento
tecnológico terem viabilizado
sua utili
zaçao (por exemplo Titãnio). Oitenta itens desta lista são materiaisãe
origem mineral e 13 são de origem da Agricultura.
Entretanto,
seria er

~
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rôneo af~nmar que somente estes 93 produtos são estratégicos.
Não estão nesta lista vários produtos, por exemplo: aço, minério de
ferro,
coque, carvão vapor, calcário. No entanto o aço é considerado um material altamente estratégico na moderna economia mundial.
O custo de aquisição do material em estoque foi de US$ 3,5 bilhões,
que a preços de mercado de Março de 1981 equivalem a US$ 12,56
bilhões. Entretanto,
a maioria deste material foi adquirido na década de
50 e tornou-se necessário uma reaval~ação das suas necessidades:
do in
ventário existente de US$ 12,56 bilhões, somenteUS$
7,64 são materiais
ainda, necessários
e retidos para os objetivos atuais,..ficando ~desta ma
neira US$ 4,92 bilhões de material para ser vendido ou trocado. O cus=
to total para se atingir todos objetivos de 1980 estão estimados
em
US$ 20,14 bilhões (ver fig.l). Donde concluímos que são necessários
a
compra de um adicional de US$ 12,5 bilhões (20, 14-7,64), estando disponíveis US$4,92
bilhões como excesso para venda, e resultando um
fi
nanciamento
adicional necessário para atingir os objetivos de US$ 7,58
bilhões (15,5-4,92).
Os principais materiais estocados com nível inferior aos
objetivos,
são, por ordem de prioridade:
(1) Cobalto;
(2) Alumínio, bauxita, platina, titânio e vanádio; e (3) columbio, fluorita, níquel e
tântalo.
Estes minerais representam, portanto, os ítens que deverão ser
compra
dos pelo GSA na atual administração
americana.
Rússia - Infelizmente
não se dispõe de dados sobre os estoques
na
Rússia.Porém'acredita-se
que, por sua condição de superpotência,
tam
bém deva possuir "stockpiles",
não menos importante que o dos
americã

nos.
Europa - Os investimentos
dos países Europeus, nesta área, tem sido
bastante inferiores aos dos Americanos.
As discussões para
determinação dos objetivos Euro~us
têm a~sumido emergências
de duração
re!at~
vamente curta, devido a circunstancia~ta
de guerra, ao contrario
dos Americanos.
A dependência da Europa Ocidental do poder militar Ame
ricano diminui seu esforço para um "stockpile" dirigido para
períodõ
de guerra. Desta maneira, as estratégias
dos estoques Europeus
estão
mais dirigidas para os' objetivos econômicos. Entretanto, na maioIi.ados
estratégicos
clássicos - cobalto, manganês,vanádio
e cromo existe
a preocupação'de
estrangulamento
do fornecimento Sul Africano, apoiado

pelos Russos.

.

França - ~ o país líder na Europa em estocagem de material estraté
gico. A decisão relativa à formação de estoques foi tomada em 1975. Es
tas compras foram efetuadàs pelo GIRM (Groupment d'Importation
et
de
Repartition des Métaux), organismo oficial com participação
pÚblica
e
privada. Foi decidida a formação de estoques equivalentes
a dois meses
de consumo, durante um período de 10 anos, além dos estoques
comerciais privados. O conteúdo destes estoques é mantido como confidenciais
pelo governo. Estima-se que o seu valor, a preços atuais de mercado, é

acima de 2 bilhões de francos

(~

US$

480

milhões). A lista de

mate-

riais com abastecimento
vulnerável abrange 13 materiais, incluindo
ti
tânio, cobalto, cobre, tungstênio, cromo e chumbo. Outros de
grande
dependência externa são bauxita, estanho, zinco, fosfato, urânio,
man
ganês, molibdênio,
vanádio, platina, amianto.
Alemanha
minerais:

Ocidental

vanãdio,

- O governo

manganês,

considera

cobalto,

asbesto

estratégicos
e cromo.

os

~

segu~ntes
considerado

fator crítico a forte dependência da Âfrica do Sul no suprimento
destes cinco minera~s para a Alemanha. Outro fator crítico é sua importân
cia na Economia do País. Tungstênio, bauxita, platina, antimônio,
mo=
libdênio, titânio e niôbio são também considerados
matérias-primas
de
importante dependência.
A intenção do governo era !nvestir, em conjunEo com a indústria pr~
vada, um total de DM 600 milhoes (t US$ 335 milhoes},para
estabelecer
"stockpiles" equivalentes
a um ano de abastecimento
dos cinco minerais
principais. Os contratos para a formação dos estoques seriam
financi~
dos pelo Kreditanstalt
Fuer Wiederanfbau,
que, por sua vez,
receberia
linha especial de crédito do Banco Central da RFA (BUNDESBANK); os ju

ros seriam subsidiados- 2/3 seriam pados pelo governo
5.129
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Entretanto, por razõea ~inanceiras,
em 1981, o governo Alemão
deci
diu cancelar o seu projeto de vir a formar a reserva nacional de miné=
rios estratégicos.
Desta maneira, somente resta o programa de apoio às
empresas alemãs de mineração.
O governo garante subvenções
correspon
dentes a 50% do total do valor dos projetos. O programa de exploraçãõ
(prospecção de matérias-primas,
inclusive, no exterior) foi
iniciado
em 1971, sendo posteriormente
instituido pelo governo um esquema
de
subsídios.
Inglaterra - As listas de materiais estratégicos
divulgados em dis
cussoes e relatórios ingleses são semelhantes
às da Alemanha. Os qua=
tro minerais clássicos - cobalto, manganês, vanádio e cromo continuaram a depender fortemente do fornecimento
da Âfrica do Sul.
Estima
tivas de custos realizados nas negociações
entre o Departamento
da In
dústria e o setor privado para formar estoques de um ano de suprimentõ
ficaram em torno de E 120 milhões (equiva~ente também ao custo
Alemão
DM 600 milhões ; US$ 335 milhões).
EssaE negociações entre governo e setor privado ainda continuam. No
momento não há uma lista oficial do governo para os minérais estratégi
COSo A política no setor é de contratar os fornecimentos,
cabendo a cã
da um dos fornecedores
contratados
o ônus de assegurar a continuidade
dos suprimentos. 'Os eventuais casos de suspensão são examinados indivivualmente entre o Ministério da Defesa e o fornecedor interessado.
O Intitution of Mechanical Engineers publicou em julho de 1981 o Re
latório do "Materials Forum" sobre Minerais Estratégicos
e o Reino Uni
do. O estudo identifica oito minerais que, tanto por seu grau de
es=
sencialidade
como pelo de vulnerabilidade,
se afiguram
absolutamente
relevantes para a nação e a economia britânica. Os metais
identificados são: cromo, cobalto, molibdênio,
tungstênio, manganês,
vanádio,
nióbio e platina.
A vulnerabilidade
do Reino Unido é ressaltada nesse Relatório
pelo
fato de apenas o tungstênio poder ser produzido domesticamente.
Quanto
aos demais, a dependência externa do país é total. A precariedade
da
situação agrava-se na medida em que as fontes de suprimento se locali
zam principalmente
em dois grandes grupos de países: (1) os do
Blocõ
Socialista,
cujas reservas decrescentes
em breve os forçarão a Erocurar o mercado ocidental, trazendo novos desequilíbrios
e alteraçoes so
bre preços e disponibilidades
de minerais estratégicos;
e (2) os
dõ
Terceiro Mundo, notadamente
Africanos Meridionais
(Âfrica do Sul, Zimbabwe, Zâmbia e Zaire) e Latino-Americanos
(Brasil, Chile e Peru),
de
estabilidade
política considera duvidosa.
O Brasil é apontado como o principal produtor mundial de nióbio(3/4
da produção mundial e 80% da produção do Ocidente). O relatório assin~
la que todo o nióbio brasileiro provém de apenas duas minas e que, nos
últimos dez anos, a Companhia Brasilei:a de Metalurgia e Minera~ão
s~
tis faz 2/3 da demanda do Metal. A tendencia, segundo o estudo, e a de
o Mundo tornar-se cada vez mais dependente do nióbio da CBMM e, em d~
corrência, qualquer conflito político ou industrial afetando a Companhia, ainda que por prazo muito curto, teria repercussões
negativas
sobre os fornecimentos
desse metal, atingindo também o Reino Unido.

Japão

-

O governo japonês também não possui "stockpile"

próprio.

Sua atuação se faz através da definição do programa de compras e vendas realizadas por 3 associações de estocagem de minerais e metais, cu
jo objetivo é estabilizar
as importações.
O governo concede às associ~
ções subsídios incidentes sobre partes dos juros bancários pagos pelas
entidades, para as quantidades
definidas como reserva
governamental,
através do Metal Mining Agency of Japan-MMAJ.

criaVale registrar que estas associações são entidades privadas,
das em 1976, por incentivos do governo. Aparentemente
por razões de di
ficuldade de estocagem e altos custos, os estoques são sob forma de me
de
tais, entre os quais se encontravam,
com o seguinte nível (julho
1981) :
1. Associação de Estocagem de Minerais e Metais, com supervisão
do
Ministério do Comércio Internacional
e Indústria
(Divisão de
Mineração) ;
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Tabela - 2 - Lis.tas de Minerais

tEA

FRANÇA

ALEMl\NHA

INGtoATERRA

Estratégicos

JAPW

-CANADA

Alumínio

Bauxi ta

CrcIrD

CCIIENTAL

tE$12.560M

F 2000M

tE$20.l40M

(US$48Om)

J:M 600M
{Cr$ 335m)

AWM!NIo (2)

Bawd. ta

Bawd. ta

E 120 M
(tE$335M)

Antininio

AN'!'IM:NIo
Amianto

Asbestal

c:AIKo
_CXMJ

CJ:aID

CJ:aID

CrcIrD

Craoo

aEAI1IO (1)

Cc:bal to

Cabalto

Cc:balto

Cc:balto

mémo

mâno

ASBESTCS
BADXITA
~(2)
BERIID
BISMJTO

COUJMBIO(2)

Cabm

Cabm

a:fIRE
DIlIM. IND.

Dian. Ind.

FLUQRITA(2)

F1uorita

GRAFITA
Olunix>

Chunix>

aruMI30

~l'.anganês

Manganês

Manganês

Platina

Platina

Platina

Manganês

M::R::ORIo
MICA
NtQUEL(3)

NÍquel

PIATINA(2)
~O
RUl'IID
PRATA
TAU:O
T1!NmID (2)
~RIO
ESTANHO
~O(2)
~O
w.NlIDIO (2)

ZINCO

Estanho
Titânio

Ti tânio

Tungstênio

Tungstênio

Tungstênio

vanádio

Vanãdio

vanádio

Tungstênio
vanádio
Zinco

Zinco

Zinco
Fosfato

Fosfato
Urânio
Mo1.i.bdênio

Molibdênio

Molibdênio

M:>libdênio
Benta'li ta

5.133
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cobre
zinco
ch1.Jll1}:x)

4.781
.102.720

toneladas
toneladas

- zero

2. Associação
de Estocageu de Metais Leves can supervisão
ternacional
e Indústria
(Divisão de Nã~Ferrosos);
Almdnio

-

do Canércio

In-

21 .990 toneladas

3. Associação
de Estocagan de Metais Especiais,
Internacional
e Indústria
(Divisão de Produtos
Ferro Níquel
1.663 toneladas
Ferro Crao::>
2.943 toneladas
Metal Níquel
184,9 t:cneladas
M::>lil:rlênio
zero
Cobalto
zero
'I\mgstênio
zero

cio

do Ministério

can supervisão
do Ministério
de Ferro e Açó);

do Canér-

-

O Canadá não tem una política
definida
no que diz respeito
à formação de
um
Canadá
estoque de matérias-primas
escassas.
O pais possui um vasto território
e relativo
consum::>
mineral pequeno, devido ao tamanho de sua indústria
interna.Entretanto,
estudos feitos
~
10 M1IÚstério
de Energia,
Minas e Recursos Naturais
apontam uma extensa relação
de matériãs
primas vitais
para a indústria
do Canadá e que devem ser importadas
de regiões
can delicadã:
situação
política.
Este estudo ccntraria
a crença de que esse país, possuidor
de fartas
reservas minerais,
não necessita
associar-se
can a preocupação
de outros países industriali
zados, no que diz respeito
a materiais
estrstégicos.
Entre os trinta
e três minerais
relacionados no estudo eu apreço,
figuram:
bauxita,
alumina,
bentonita,
cratD, espatofluor,
diamante industrial,
manganês, fosfato,
zinco e vanádio.
Especial
consideração
é feita à :iJn
( 21 %)
portação
do vanádio e sua dependência
ImJndial: África do Sul ( 42% ), União Soviética
e Estados Unidos (18%).

-

-

Outros - Vários outros
can::jEsp&1ha,
Suécia
vistas
especializadas,

países

têm pensado um pouco na idéia

e Itália.
Alguns anos atrás foi
que a eoréia do Sul já iniciou

Existem vários planos de ação para anenizar
gicos.
Pod€!!DS dividir
didaticamente
o assunto
Demanda (consum::».
Sob

a ótica

de fazer "stockpile",
divulgado
eu artigos
publicados
seu estoque estratégico.

os aspectos
considerando

tais
eu re-

críticos
dos minerais
estraté
duas áreas:
Oferta
(produção)

-

e

da oferta

são os seguintes
os principais
instrumentos
que podem ser utilizados
pelo governo eu ~
aos minerais
estratégicos:
(a) Pesquisa
e prospecção
mineral
consiste
na intensificação
dapesquisa
para descobrir
e desenvolver
novos depósitos
minerais,
buscando aumentar o conhecimento
dos recursos
minerais e anpliar
o volune das reservas
CCI1hecidas.
(b) Lavra e beneficiamento
ccnsiste
eu estimular
o aproveitamento
de minerais
de baifiscais
e financeiros).
xo teor ( por exe:tplo, usando incentivos
(c) Canercialização
consiste
eu buscar diversificação
das fontes de abastecimento
(países) das importacões~
procuranclo evitar
dependência
de países
instáveis,
de I!Cdo a dUninuir
.
o grau de vulnerabilidade.
(d) Estoques estratégicos
consiste
eu estocagan
dos minerais
estratégicos
de maior neces
lação

-

-

-

sidade

para

garantir

a ccntinuidaàe

e presteza

escassez.
Estas ações influem diferentanente
produzireu resultados
sanente a médio e
dependendo da vocação geológica de cada
bastecimento externas apresenta soluções

de fornecimento

para

atendimento

de possível

-

nos resultados obtidos. Apesar das pesquisas minerais
longo prazo, sua contribuição
pode ser significativa
,
pais.Por seu turno, a diversificação
das fontes de ~
de curto prazo para dUninuir

5.134

vulnerabilidade
no abastecimento,
porém, não diminuem a dependência
e~
'terna do paIs. Por isso, a criação de estoques estratégicos
é muito im
portante, mas requer elevados investimentos
governamentais.
Observa-se que os países industriais vêm dirigindo sua polltica
de
relações exteriores no sentido de uma maior aproximação
com os palses
exportadores
de matéria-primas,
buscando diversificar
as fontes e ass~
gurar o suprimento. Alguns palses vêm procurando incentivar a
industria nacional a investir em mineração no exterior, como por exemplo
a
Alemanha Ocidental, o Japão e a França. Em alguns casos são oferecidos
financiamentos
subsidiados e, até mesmo, garantia contra riscos políti

-

cos nestes empreendimentos.
Sob a ótica

da Demanda

Os principais instrumentos de ação governamental
estratégicos
sob a ótica do consumo são:

para

os

minerais

(a) Substitutos - consiste em procurar desenvolver
estudos
tecnoló
gicos objetivando
incentivar o uso de sucedâneos existentes no país~
(b) Conservação - consiste em buscar melhoria na recuperação do m~
terial, através de aperfeiçoamento
da tecnologia de beneficiamento
de
minério, metalurgia e transformação,
visando: melhor rendimento das li
gas metálicas~ modificações
nos sistemas visando diminuir o
consum01
aumento na resistência e durabilidade
dos materiais~ diminuição do ma
terial perdido
em rejeitos, resíduos, perdas de usinagem e moldagem1
e maior recuperação de sucatas (reciclagem).
No que concerne às medidas de conservação,
devemos destacar a recu
peração das sucatas que vem crescendo em consonância com a evolução dã
tecnologia e das vantagens económicas que apresentam;dentre
estas
van
tagens econômicas citamos as seguintes: a reciclagem prolonga a
vidã
útil dos recursos minerais~ o custo de produção é vantajoso por que
o
consumo de energia e o nível dos investimentos
são menores que os requeridos para uma produção de material primário~ os custos dos controles da produção são também menores, etc.
Entretanto, há que ressaltar, também, que existem vários obstáculos
ao melhoramento
na eficiência da reciclagem dos metais. Para se
ter
uma idéia deste problema, exeMplificamos
com uma turbina para um motor
a jato de avião F-IOO (jet engine), cuja fabricação necessita de:
303
Kg de alumínio, 672 Kg de cromo, 400 Kg de cobalto, 65 Kg de columbio,
10 Kg de manganês, 2.040 Kg de níquel, 2 Kg de tántalo, 2.464 Kg de ti
tânio. Isto representa em torno de 6 toneladas de metais que são utilI
zados como insumos na fabricação da turbina. Oitenta por cento
deste
total é perdido no processo de fabricação e não pode mais ser recupera
do sob a forma de sucatas.
DEPEND~NCIA
Balança

EXTERNA

BRASILEIRA

Comercial

A dependência do subsolo alheio pode ser, de uma maneira global,
sualizada pela relação: importação/consumo
aparente. Os princiEais
meros do setor estimados para 1983 foram os seguintes
(em milhoes
dólares) :

7.212
5.529
9.688

Valor da Produção Mineral
Valor Total Exportações
Valor Total Importações
Grau de Dependência
Importação
Consumo Aparente
Esta dependência
é importado.
O déficit

é bastante

da balança

vi
nu
de

9.688
7.212+9.688-5.529
elevada

cOMercial

e significa

de bens Minerais
5.136

que 85% do
primários

0,85consumo
e suas ma

nufaturas atingiu
gararn tão somente

US$ 4.159 milhões no ano de 1983. As exportações
por 57% das importações.

As importações
atingiram a cifra de US$ 9.688 milhões
podem ser distribuídas
da seguinte forma:

p~

de dólares

e

(a) Bens primários
(89%): Petróleo - 7.822~ Carvão - 392;Gás - 140~
Potássio - 93; Enxofre - 98~ Cobre - 37; Zinco
14~ Outros - 31.
(b) Metais e seus manufaturados
(9%): Ferro e aço - 176; derivados
de petróleo - 262; cobre - 105; Outros -" 289.
(c) Compostos Químicos (2%): Fertilizantes
- 56; enxofre - 28; óxido

de Alumínio - 37; Pigmentos de titânio

-

12; Outros - 96.

Paralelamente,
as exportações
somente conseguiram atingir a
US$
5.529 milhões de dólares, que tiveram a seguinte distribuição:
(a) Bens Primários
(32%): Ferro - 1.513; Bauxita - 115~ Manganês 35; Caulim - 17; Magnesita - 16; Outros - 89.
(b) Metais e manufaturados
(62%): Derivados petróleo - 1.143;Ferro
e aço - 1.556; Estanho - 128; Alumínio - 264; Nióbio - 67; Outros
286.
(c) Compostos QuImicos
(6%): Derivados petróleo - 209;
Fertilizan
tes Nitrogenados
- 43; Fosfatados
solúveis - 43; Outros - 37.
Grau de Dependência
Grau de dependência é uma maneira de se avaliar a participação
das
importações no consumo nacional aparente, representando
uma
primária
tentativa de visualização
da sua vulnerabilidade.
Quanto maior o grau
de dependência,
maior será a vulnerabilidade.
Por outro lado, a vulne
rabilidade pode ser amenizada através da diversificação
das fontes de
abastecimentos,
sobretudo procurando se evitar a dependência
proveni
ente de paIses considerados
"instáveis" - (tanto sob o aspecto políti

co cornoeconômico)

-

.

Os coeficientes
da dependência
externa para as principais
substân
cias metálicas na pauta de importações apresentaram
a seguinte distri
buição em 1979 (Fig. 4): sete substâncias - molibdênio,
platina,óxidõ

de zircônio, concentrado de rutilo, lItio, prata e cobre

-

apresenta

ram coeficiente de elevada dependência
(superior a 75%); - seis
tem
uma dependência
significativa
(maior que 50% e menor que 75%) - ouro,
nIquel, ilmenita, óxido de titânio, e concentrados
de zircônio e chum
bo. Ainda acima de 25% temos o zinco, estanho e alumínio. Cinco
subs

tâncias não metálicas - potássio, enxofre, diamante, carvão metalúrgi
co e fertilizante
50%.

- apresentaram

coeficientes

de dependência

acima

de

Os coeficientes
brasileiros
de dependências
variam com o tempo, de
acordo com as situações de mercado vigentes por exemplo: variações na
produção,. reservas, consumo, países fornecedores,
etc. Para exemplifi
car esta variação fizemos uma atualização dos coeficientes
de
depe~
dência externa brasileira para 1983 (Fig. 5). Comparando-se
estes com
os de 1979 vamos observar que, a maioria das substâncias
diminuíram
sua dependência,
algumas devido ao aumento da produção interna (p.ex.
ouro, titânio) e outras devido a retração no consumo (p. ex.
metais
não-ferrosos) .
Algumas destas substâncias
foram consideradas
do tipo material
es
tratégico comum para os países industriais,
por exemplo:
nolibdênio~
paI tina, cobre, níquel, titânio, zinco, estanho, tungstênio,
cromo,
manganês, nióbio e tântalo.
Uma primeira avaliação da importância destes coeficientes
de depen
dência na economia brasileira pode ser visualizada
pelo valor das im=
portações. Quanto maior o valor, mais crítica será estade~cia
des
te modo os minerais com dependência
externa mais importantes para
ã
economia podem ser listados de acordo com ordem decrescente
do valor
das importações:
petróleo, carvão metalúrgico,
gás natural,
enxofre,
potássio, cobre níquel, ti tânio, prata, chumbo e molibdênio. Os demais
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possuem pequena expressão na balança comercial externa, e podem
ser
considerados
estratégicos
pela sua importância
crítica para a
econo
mia, tais como: cobalto, vanâdio, tungstênio e lítio.
A situação de vulnerabilidade
da dependência
externa destas
substâncias e seu aspecto de esssencialidade
na economia necessitam de es
tudos mais detalhados para uma avaliação dos minerais
estratégicos
brasileiros.
A importância crítica de cada mineral para a economia d~
ve ser analizada, bem como seus indicadores de vulnerabilidade,
tais
como: grau de concentração
dos países exportadores,
idealismo
polít~
co destes países e sua estabili~ade
política, oportunidades
de subst~
tuição por sucedâneos, oportunidades
para reciclagem e
conservação,
exaustão das reservas, etc...
CONCLUSÕES
Os minerais estratégicos
susceptíveis
de constituirem
estoques
aqueles de importância vital (aspecto crítico) para a economia e

são
que

apresentam problema de dependência externa (aspecto vulnerabilidade)

.

Existem vârios planos de ação para amenizar os aspectos críticos e
de vulnerabilidade
dos minerais estratégicos,
e que podem ser conside
rados tanto pelo lado da oferta
como do consumo. Os principais ins=
trumentos de ação governamental
sob a ótica da oferta
são: intensificação da pesquisa: promover o aproveitamento
de minérios de
baixo
teor: diversificação
das fontes de importação: e realização de
esto
ques. Sob a ótica do consumo são: promover tecnologia dos
substitü
tos: praticar a conservação dos recursos: e incentivar a
reciclagem
dos metais.
podemos considerar dois tipos básicos de estoques estratégicos:
estoque próprio governamental,
e (2) estoque comercial
privado.

(1)

Além do eetróleo, dez substâncias apresentaram
coeficiente de ele
vada dependencia
(superior a 75%) em 1979: molibdênio, platina, óxidõ
de zircônio, rutilo, lítio, prata, cobre, potássio, enxofre e diaman
te. Seis têm uma dependência
significativa
(maior que 50% e menor que
75%): níquel, ilmenita, óxido de titânio, zircônio, chumbo e
carvão
metalúrgico.
Ainda com dependência acima de 25% temos o zinco e alumí
nio.
A situação da dependência externa destes minerais pode ser ordenada pela ordem decrescente do valor das importações,
de modo a identificar aqueles de maior importáncia na balança comercial. A lista
dos
mais importantes em 1983 foi a seguinte: petróleo, carvão
rnetalúrgioo,
gás natural, enxofre, potássio, cobre, níquel, zinco, titânio, prata,
chumbo e molibdênio. Os demais possuem pequena expressão na
balança
comercial, mas podem ser considerados
estratégicos
pela sua importância crítica para a economia, tais como: cobalto, vanádio,
tungstênio
e litio. Entretanto,
a situação de vulnerabilidade
e seu aspecto
de
essencialidade
na economia necessitam de estudos mais detalhados para
avaliação dos minerais estratégicos
para o Brasil.
As perspectivas
para o alumínio, níquel e titânio são boas.O conhe
cimento atual dos recursos minerais do país já são suficientes
parã
se prever a eliminação da sua dependência externa em futuro
próximo.
Para os demais minerais, entretanto, é preciso que o país formule uma
pol!tica para dinamizar os instrumentos
de ação anteriormente
descr~
tos.
Entre
pesquisa
mento do
derão se
eliminar

estes planos de ação, queremos enfatizar a importância
da
e exploração mineral, devido ao elevado grau de desconheciextenso território nacional. Os resultados das pesquisas
po
traduzir em descobrimento
de reservas que irão diminuir
ou
a dependência externa dos nossos minerais carentes.
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INTRODUÇÃO
~ atribuição do DNPM o planejamento,
a organização,
a direção e
o
controle da produção mineral brasileira, de modo a garantir o suprime~
to à indústria de transformação
mineral (complementando
através da i~
portação
de insumos) e promover a exportação dos excedentes.
Para facilitar o processamento
dos dados contidos nosRelatóriosAn~
ais de Lavra (RALs), o DNPM em 1972, padronizou esses documentos
em
formulários o que deu origem ao AMB, cuja primeira edição data daquele
ano. O AMB foi o primeiro veículo de informação sobre o desenvolvimento
da indústria extrativa mineral. Durante os anos setenta, a consolidação
dos dados do RAL foi feita manualmente,
inclusive o AMB. Devido às nu
merosas rotinas e a volumosa massa de dados processados
manualmente;
para sua produção, o DNPM contratou o SERPRO para desenvolver
e
exec~
tar o "Sistema de Apuração dos Relatórios Anuais de Lavra-SIARAL",
c~
ja implantação exigiu uma triagem e crítica dos RALs, surgindo
assim
como "imputs" do sistema os Relatórios Anuais de Lavra
CondensadosRALCs (dois padrões). Como primeiro benefício do SIARAL, tem-se
mais
de 90% das tabelas e gráficos do AMB gerados por computação.
CONSIDERAÇÕES

GERAIS

Com o manuseio dos dados do sistema observou-se que poderiam ser g~
rados novos produtos para atender às comunidades
empresarial,
cientifi
ca e aos orgãos de governo, e dessa forma procurou-se otimizar a relã
ção benefício/custo
deste sistema. Os novos produtos podem ser
cla~
sificados
em duas naturezas: uma de controle interno e outra de aten

dimento ao usuário (ver figura 1).
Alguns erodutos do SIARAL (extra-AMB)
- Relaçao dos Endereços dos Produtores de Insumos Minerais para
Indústrias - endereçado às indústrias consumidoras
de bens minerais
fabricantes de máquinas e equipamentos.
-

-

as
e

Controle de entrega dos RALs - de uso interno do DNPM, identifica

as áreas

em produção

e controla

o prazo

de entrega dos RALs.
das Estatisticas
Minerais
de um destaque especial por atender efetiva
-

Um terceiro novo produto - Estratificação
por Concessão,

é merecedor

mente o tema proposto, o que será feito a seguir.

Este produto possibilita uma série de subprodutos e indicadores
da
mineração a nível de substáncia, de UF, ou ainda a nível nacional, bem
como setorial. Neste produto, para cada substância, tem-se as áreas pro
dutoras na ordem decrescente
do valor da produção, informando para
cã
da ârea os seguintes dados: UF, município, empresa, número do
títulõ
de lavra, reserva medida, reserva indicada mais inferida, produção bru
ta, pr~dução beneficiada,
valor da produção, investimentos, IUMrecolh!
do e mao-de-obra ocupada.
Assim, a primeira área de cada substância que consta neste
produto
será a área de maior valor da produção mineral a nível nacional, a se
guinte está em segundo lugar, e assim sucessivamente
(independente
dã
primeira área da listagem situar-se no Amazonas e asegunda no Rio Gran
de do Sul, por exemplo).
Dentre os principais subsídios à elaboração de documentos, metas
e
diretrizes da ação governamental
e empresarial,
tem-se:
a) Estabelecimento
da CUrva ABC na Administração
do "Estoque de Tí
tulos de Lavra" - a idéia é aproveitada da teoria da Administração
de
Material no sentido de estabelecer,
para cada substância, os estratos
A,B,C, em ordem decrescente
de participação
no valor da produção,
por
exemplo;
- 20% das áreas de maior produção da substância x, respondem por 90% do
valor da produção dessa substância, a nível nacional.
- 30% das áreas intermediárias
respondem por 8% dessa produção; e,
-_50% das áreas de menor produção respondem por apenas 2% dessa
prod~
çao.
Determinadas
para cada substância, as áreas que respondem por 90% do
valor da produção a nível nacional, obtem-se as áreas do estrato A, o
estrato B é identificado
pelas outras áreas em produção e o estrato
C
pelas áreas com as suas lavras paralisadas.
b) Estabelecimento
de prioridade e obtenção antecipada de estatísti
cas - a maioria das empresas detentoras das áreas do estrato A são
sg
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ficientemente
organizadas
e apresentam seus RALs muito antes de 15/03
de cada ano, o ideal seria que todas~o
fizessem. Dessa forma,
as
estatísticas
sobre reservas, produção, valor da produção,
investime~
tos, mão-de-obra,
etc. podem ser consolidadas,
por substãnica, a nível
de UF, mediante um simples processamento
manual, que mostrarã ao final
do primeiro trimestre o desempenho no ano anterior de parcela
signif!
cativa (mais de 90%) da produção de cada substãncia em determinado
E2
tado. Essa consolidação,
a nível de Estado, será um importante
instr~
mento de acompanhamento
do desempenho do setor mineral. Dessa
forma,
ter-se-ia apenas uma pequena parcela do ano para verificar o andamento
das grandes áreas produtoras,
ficando o restante do ano para
atender
às pequenas e médias empresas, ou seja, desenvolver
atividades de
f2
mento no sentido de ativar jazidas paralisadas,
elevar as áreas do e§
trato C para o B e do B para o A. Assim, o administrador
do setor min~
ral, acompanharia
as principais atividades com uma defazagem mínima de
tempo, esse procedimento
permitirá uma divisão do trabalho de
acomp~
nhamento das lavras em termos de tarefas de escritório e de campo.
c) Estatísticas
para o Planejamento
do Setor Mineral - o estabelec!
cimento do estrato A, permite que para essas áreas sejam coletadas
e2
timativas sobre produção, ou ainda, planos de expansão das empresas no
ano em curso, bem como, previsão para os próximos dois anos. Já existe
um formulário que está sendo anexado ao RAL, para as empresas
fornece
rem a estimativa de produção do ano em curso e a previsão da produçãõ
para os próximos dois anos. O certo é que se, por exemplo,
estivermos
em fevereiro/aS,
podemos analisar as estatísticas
de 1984, estimar
a
produção de 1985 e fazer a previsão para 1986 e 1987 (ver figura 2).
Este é um grande instrumento de planejamento
a curto e médio prazos
para a ação governamental,
visto que, as estatísticas
teriam
grande
con~istência
e .confiabilidade na elaboraxão de planos decenais de min~
raçao e outros documentos de metas da açao governamental.

d) Consumo Setorial de Bens Minerais

-

Estudo Qualitativo e

Quanti

tativo - o estrato A, permite mediante um rápido processamento
manual;
revelar como é distribuida mais de 90% da produção de cada
substãncia
entre as indústrias e setores industriais.
O cadastramento
dessas
in
dustrias é de suma importância por diversos motivos, entre os
quais:
-

Fornecer aos departamentos de compras e matérias primas das indústri

as a Relação de Endereços dos Produtores de Insumos Minerais.
- Levantar os demais fornecedores
de insumos minerais para a indústria:
doméstico e do exterior.
- Especificar
e padronizar os produtos minerais; e,
- Fornecer
os endereços das empresas compradoras de minérios - levanta
mento a ser distribuido
aos mineradores.
e) Coleta de subsídios para a Formulação de Diretrizes da Produção
Setorial ou Regional - nas reuniões entre dirigentes de empresas e au
toridades dos vários setores governamentais,
objetivando
a
avaliaçãõ
de um determinado
segmento do setor mineral é importante saber qual
é
o nível de representabilidade
dos participantes
de modo que as conclu
sõessejam asmns abalizadas e consistentes
possíveis. Por exemplo,
nã
implantação do Programa Nacional de Corretivo Agrícola, em1975, o DNPM
promoveu reunião com outros órgãos do governo e empresas de mineração.
Será que dessa reunião participaram
as empresas responsáveis
pela
par
cela substancial da produção, na época? Essa pergunta pode ser,
hoje;
respondida por uma simples consulta a esse produto (Estratificação
das
Estatísticas
Minerais por Concessão).
f) Estabelecimento
do conceito de tamanho do empreendimento
mineiro
a nível regional e nacional.
CONSIDERAÇÕES

FINAIS

O exposto sob esse título, mostra a existência de uma metodologia
P2
ra processar de forma racional e sistemática os dados fornecidos pelas
empresas de mineração, para obtenção das estatísticas
atualmente divu!
gadas.

t

interesse

do

governo

e da

iniciativa

privada

que

as

estatísticas

minerais espelhem na medida do possível a realidade do setor, para que
não haja erros nos seus planejamentos.
Dessa forma, a presteza.das
informações fornecidas pelas
empresas,
é de substancial
importáncia no grau de confiabilidade
e consistência

\

das estatísticas
divulgadas e utilizadas nos planos, programas e proj~
tos privados e governamentais.
Essa é a nossa contribuição
no que concerne ao tratamento dos dados
disponíveis,
de modo que venham subsidiar a elaboração dos documentos
que contém as metas e diretrizes da ação governamental,
com a partic!
pação das comunidades
empresarial e científica.
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ABSTRACT
This paper is based on a report prepared by a work group of CONAGE
(Coordenação Nacional dos Geólogos) for the Seminar on "Small- anelMedium
-scale Mining: A Brazilian Reality" sponsored by the magazine Minerios ,
Extracção e Processarnento and the Center of ~tineral Technology
CETEM.
The role of small- and medium-scale
mining in supplying raw materials
for the national economy is still little known', because of the priority
given major mineral projects in the current mineral policies. The consequent lack of studies and analyses has made it very difficult to characterize small mining operations using normal pararneters (type of mineral
deposit, reserves, production,
type of operation, etc.) and to evaluate
their rule in the Brazilian economy. An analysis of mineral exploration
stategy
is made in the light of international
experiencies
and Brazilian
case-histories,
which demonstrate the constraints to which small
mining
ventures are. subject.
In view of the current economic crisis in the country and thea&rcmt
ages derived from the developement
of small producing mines, the necessi
ty of the government adopting small-mining
policies is discussed.
These
policies should be aimed at creating efficient means of encouraging mine
ral developement
in the fields of exploration,
mine developmen~mineraltechnology,
and at the same time provi de scaled financial and tax incentives in a manner which serves regional socio-economic
interests.

-

1. INTRODUÇÃO
O aproveitamento
dos recursos minerais pelo homem é tão complexo
e
diversificado,
que impossibilita
qualquer análise ou abordagem que
não
contenha em seu interior, essa heterogeneidade.
O Homem usa em sua vida diaria, uma extensa variedade de recursosmi
nerais de propriedades
físicas e químicas específicas adequadas a determr
nados fins. Algumas propriedades
estão presentes em diversos bens
mine
rais, o que lhe permite tirar partido do conhecimento
que possui do seü
sub-solo.
A heterogeneidade
dos recursos minerais utilizados acarreta, logica
mente, uma variedade de métodos e processos em todas as etapas que
com
põem o aproveitamento
de recursos minerais. Para cada substância minerar
podem ocorrer depósitos nas mais variadas dimensões e, em muitos casos ,
em diversas tipologias de jazimento. O tamanho de um depósito mineral,pa
ra ser classificado
em pequeno, médio ou grande, depende não só das suas
características
físicas (quantidade e forma)
e químicas
(qualidade:teo~
impurezas, composição mineralógica,
etc), mas também do grau de viabilidade económica de seu aproveitamento.
A moderna classificação
de Recursos Minerais combina esses dois
pa
râmetros, grau de conhecimento
qeolóqico e qrau de viabilidade
económic~
para conceituar seus aspectos principais
(Figura 1).
Esse conceito introduz corno inovação aos anteriores uma característica dinâmica na avaliação de reservas minerais. t1uitos especialistas
na

5.148
-, ,

área das geociências,
ainda nao incorporaram
essa noçao dinâmica introdu
zida por Hckelvey
L19731.
O dinamismo introduzido nesta classificacão
advém do fato do grau de
viabilidade econômica ser dependente de um determinado contexto econômico e social. Por exemplo, na determinação
da economicidade
de um determ~
nado depôsito mineral influem diferentes componentes,
tais corno: impostos, incentivos, salários, custos dos insumos e preço do produto final
que são variáveis conforme a conjuntura.

A dimensão "viabilidade econômica" é em geral facilmente perceptí

-

vel por qualquer pessoa, na sua conotação empresarial e nem sempre
no
seu significado social. Da mesma forma que um conjunto de condi2ões
de
diferentes naturezas, influi na viabilidade econômica de um deposito, ou
tro conjunto de condições também de diferentes naturezas influi em todos
os depôsitos. Neste conjunto de condições que têm uma influência
geral
em qualquer depêsito estão aquelas que são determinadas
pelo interesse
social da comunidade envolvida.
Na linguagem técnica diz-se que um projeto de mineração
apresenta
custos internos e externos e benefícios internos (lucro) e externos
(benefícios sociais). Exemplificando,
o custo do consumo de energia elétrica de uma planta de beneficiamento
é um custo interno e o custo de ampli
ação da geração de energia elétrica para atender ao aumento da demanda
por ela provocada é um custo externo, pois é suportado por toda a comuni

-

dade.

A internalização
dos custos externos e a externalização
dos
custos
internos deve ser livre arbítrio da sociedade que está promovendo uma de
terminada atividade. A questão pode ser colocada simplificadamente
nõ
seguinte dilema: um determinado custo, ou é pago por alguns (e.g. produtores e/ou consumidores)
- custo interno - ou é pago pela sociedade
(cus
to externo).
Um custo que tende a ficar cada vez mais importante nos prôximos
a
nos, refere-se aos efeitos da mineração no meio ambiente. Ou o empresá =
rio recompõe as modificações
indesejáveis
ao meio ambiente e repassa
.es
se custo ao produto (custo interno) ou o Estado executa essa tarefa
com
recursos provenientes
da população
(custo externo).
Essas considerações
são necessárias para ressaltar que a produção
mineral depende não só da existência física do mineral, corno do desejoda
sociedade em produzí-lo. Essa conceituação
fica mais clara quando -vemos
o modelo utilizado na avaliação do potencialrnineral
de uma região
por
Griffiths
(1969) apresentado na Figura 2.
Esse autor da Universidade
da Pensivânia, considerando,
a indústria
de mineração corno uma caixa preta, compara a produção mineral de uma
d~

terminada região onde as variáveis sócio-econômicas atingem altos

-

valo

res (uma região bem desenvolvida)
com a produção mineral de outra
re
gião com variáveis sócio-econômicas
menos significativas.
Urna vez .que es
sas duas regiões são escolhidas por possuírem as mesmas variáveis geoló=
gicas, pode-se inferir o potencial mineral da região menos desenvolvida,
quando as suas variáveis sócio-econômicas
apresentarem
valores maiores.
Com isso, podemos ver que externalizando
custos internos (e.g. isen
ção de um tipo de imposto) é possível viabilizar economicamente
a produ=
ção de um determinado recurso e transformá-lo
de um recurso identificado
para marginal em reserva econômica. Da mesma forma, a sociedade pode
as
sumir um ônus colocando em atividade um depósito cuja dimensão esteja um
pouco abaixo do mínimo até então considerado necessário, tendo em vista
certos benefícios sociais.
Podemos ver também que dependendo do estilo de desenvolvimento
so
cial desejado (variáveis sócio-econômicas)
teremos uma determinada pautã
de p~odução mineral. ~ fácil ver que a atual pauta da produção mineral
de Sao Paulo, deve-se ao fato de ter 1/5 da população brasileira e metade da sua produção industrial. Se for tornada uma decisão política de r~
duzir significativamente
o déficit habitacional
existente, teremos um de
terminado crescimento de outra natureza.
Com essas ressalvas, referentes à heterogeneidade
do recurso
mine
ral e mutabili~ade
dos conceitos de viabilidade econômica e produção
mI
neral, em funçao de variáveis sócio-economicas,
que de certa forma
tor
nam difícil uma conceituaçã6
de pequeno e médio depósito mineral,
vejã
mos algumas tentativas de conceituacão.
No Brasil, várias têm sido as élassificações
adotadas para defini -

çao de micro, pequena e média empresa. Um levantamento extenso sob

as
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diferentes conceituações
utilizadas
pelas
entidades
governamentais
visan
do a aplicação
de financiamentos,
incentivos
fiscais
e outros
mecanismos
de apoio
às empresas
de pequeno
e médio
porte foi realizado pelo CEBRAE
em 1981, mas não englobam o setor mineral.
As fontes de referência internacionais
utilizam o termo pequena
mi
neração em contextos diversos e em muitos casos adotando parãmetros
tõ
talmente distintos.
Os canadenses utilizam a estrutura de financiamento
como elemento
distintivo da grande mina e da chamada "mina júnior", aquela que se
en
contra nas fases iniciais de lavra.
A Organização Mundial da Saúde (Ol~) no Congresso do 11éxico em 1978
essencialmente
refere-se a pequena mina, como aquela com características
artesanais explotada
através de pequenos capitais, com pequeno número de
operãrios.
Segundo alguns autores norte-americanos,
a pequena mineração pode
ser definida como qualquer unidade com uma produção anual igualou
inferior a 50.000 toneladas métricas de minério medido na boca da mina ("run
of mine")-.
As definições que melhor se adaptam aos mais variados critérios(tem
po, lugar, contexto econômico, etc) são aquelas baseadas no número de em
pregados
(Boudreau, 1983). O mesmo autor utiliza a seguinte definição:
"Uma pequena mina emprega menos de 50 pessoas, excluídas aquelas que tra
balham no beneficiamento
do ROM". Este número de trabalhadores
correspon
de a um patamar onde, além do proprietário
poder supervisionar
os traba~
lhos, sem multiplicar
os cargos hierárquicos
na empresa, pode ser classi
ficada como uma pequena mina, e se beneficiar das vantagens auferidas des
te enquadramento.
Esta definição é independente
do tempo e do lugar,
ã
brangendo também a producão de diversas matérias-primas
por diferentes me
todos e segundo diversas'intensidades
de capital. Dentro desta conceituã
ção, a empresa é incentivada
a utilizar sua criatividade
para aumentar
seu rendimento.
Na prática, torna-se interessante subdividir as pequenas minas por
critérios econômicos secundários,
como por exemplo: "uma pequena
mina
possui uma lucratividade
que não ultrapassa um valor estabelecido
para
a região e para o produto". Indiretamente
este critério é vinculado
a
uma produ~ão anual, que também permite comparar as minas que produzem uma
mesma materia-prima.
Outra possibilidade
dentro desse enfoque consiste em relacionar
o
porte da mina com um determinado valor do balanco. Neste caso, deve-se
levar em consideração
o nível de mecanização,
intensidade de capita~
e
produtividade.
Este critério, torna difícil comparar duas minas situadas
em países de contextos econômicos diferentes.
No Brasil não existem estatísticas
disponíveis que facilmente permi
tam a utilização desses conceitos. A título de ilustração,
apresentamosalguns dados referentes à indústria carbonífera brasileira
(DNPM, 1982 )
que de uma maneira aproximada nos fornecem uma idéia do que poderia
ser
considerado uma pequena mineração e um pequeno depósito mineral conforme
alguns parâmetros.
Se levarmos em consideração a reserva mineral detida pelas empresas
produtoras
(Tabela 1), poderíamos adotar arbitrariamente
a seguinte clas
sificação:
--

PORTE

RESERVA
106

N9

EM

TONELADAS

DE E11

PRESAS

PARl'ICIPAÇÃO NA
PIDD~
'lUl'AL
(%)

Pequeno
Médio
Grande

< 6,8
6,8

-

150

> 150

4

5

6
6

17
78

As reservas enumeradas na Tabela 1 englobam na maioria das
situações mais de uma mina. Em rela9ão ao critério de produção ROM teríamos a
seguinte situação:
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N9

POOIXX;'.ÃO - RCM
('l'ONE:LAD!\S/ANO )

PORTE

r1édia

< 200
200 000

Grande

> 700

Pequena

700

000

000

Considerando
agora o número
produção, poderíamos estabelecer

PORTE

N9[E~
VINC. DIRE:l'. Â ProD.

Pequeno

-

120

Grande

2

5

12

7

86

600

dos três critérios

-

vinculados

PARTICIPAÇXO

N9.DE EH
PRESAS

>600

Em função

4

de empregados diretamente
a seguinte classificação:

<120

Médio

NA POO

IXX;ÃO'tOTAL
(%)

PRESAS

000

-

PARI'ICIPAÇÃO

DE EU

PRODUÇÃO

NA

TOTAL

(%)

3

3

7

23

6

76

adotados

a

podemos

facilmente

observar

que a participação das pequenas e médias companhias de carvão na produ
ção total (ROM), situa-se aproximadamente em 20%, cabendo 3% deste total
aos pequenos empreendimentos.
2. IMPORTÂNCIA

DOS LEVANTAMENTOS GEOL6GICOS

BAsICOS

regiÕes,
ou rtesno de alguns países,
está
de deteDid.nados bens minerais, queé uma ftmção dos
respectivos
anbientes
geológicos.
Conhecer a 1oc8J j 7aç-ão e a natureza dos diversos
~
bientes geológicos é uma tarefafundanental
00 setorrn:inera1 e da mais elevada imporO desenvolv.\.mentO

estreitaIrente

industrial

ligaCb à

de nuitas

localização

tãncia
para o crescimento
econômico
e social
de todo país, na medida em que o
suprimento seguro das matérias primas constitui relevante aspecto de
sua
estratégia de desenvolvimento,
qual~uer 3ue ~eja e~a.
Na procura do bem mineral o conhecimento
do ambiente geológico cons
titui o elemento básico porque ele condiciona a geração dos diversos
de
pósitos minerais. Somente alguns bens minerais usados na construção
cI
vil são possíveis de ser encontrados na maioria dos países. A imensa rnaiõ
ria dos metais, minerais industriais e energéticos apresentam irregularlocalização geográfica devido a distinta natureza dos seus respectivos
ambientes géológicos. Assim, por exemplo, metais não ferrosos corno o co
bre, o chumbo e o zinco, e os seus subprodutos e os metais preciosos
co
corno o ouro e a prata, ocorrem principalmente
em áreas geologicamente per
turbadas em face de sucessivos eventos tectônicos, ao passo que o carvã~
o petróleo, o gás natural, o calcário e outros minerais importantes
são
encontrados em bacias sedimentares.
O níquel, a cromita, a platina,
a
crisotila, estão associados a complexos máfico-ultramáficos
e o estanho,
o berílio, o tántalo, ligam-se aos maciços graníticos. De igual modo, o
enriquecimento
supergênico em regiões de clima tropical pode constituir-se em importante fator de concentração para o níquel, fosfato, bauxita,
nióbio, titânio e outras substáncias.
Para conhecer a 10caliza1ão e a natureza dos ambientes geológicos de
um país, a única maneira poss~vel é realizar mapeamentos
geológicos bási
cos em escalas progressivamente
maiores, mediante programas contínuos
sistemáticos.
Sem a existência de mapas geológicos adequados, que possibilitem
a
caracterização
dos diversos ambientes geológicos, a procura e a posteri

e

rio r pesquisa

dos

bens

minerais,

torna-se

muito

difícil

e grandemente

õ

nerosa. Urna caracterização
inadequada ou inexistente dos ambientes geolõ
gicos, em extensão e natureza, torna muito difícil a elaboração de estu=
dos metalogenéticos
e/ou previsionais que sirvam de ferramentas no
pIa
nejamento de campanhas de prospecção regional, destinadas à descoberta de
recursos minerais. Ora, uma prospecção regional, seja utilizando ageo
química e/ou a geofísica, para ter sucesso, deve ser programada e execu=
tada de acordo com as particularidades
dos ambientes geológicos existen5.151
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tes na área objeto de estudo. ~ opinião quase unânime, a nível mundial ,
que a correta interpreta9ão
de dados geoquímicos e geofísicos depende de
um sólido conhecimento
da natureza geológica de cada ambiente em prospec
ção, sob pena dos resultados não serem os esperados ou mesmo redundaremem completo fracasso, a não ser que o fator sorte este presente. Na his
tória das descobertas minerais de um pais, via de regra, primeiro
sãõ

encontrados os depósitos aflorantes e, numa. segunda etapa, os não aflo

-

rantes, pela utilização de sofisticados métodos exploratórios
indiretos,
onde o conhecimento
geológico aprofundado pode ser decisivo. ~ importante notar que, gradativamente,
os depósitos aflorantes e sub-aflorantes
não descobertos vão se tornando cada vez mais escassos.
A ausência de uma base geológica sólida pode ser, inclusive, uma ex
plicação para o insucesso das amplas campanhas regionais de aerogeofísi=
ca e geoquímica através de sedimentos de corrente, levadas a efeito
no
Brasil, em áreas de insuficiente
conhecimento
geológico e que ainda
não
resultaram em descobertas
importantes.
Tais levantamentos,
como por exem
plo, o Projeto Geofísico Brasil-Canadá-PGBC,
feito em complexas áreas dõ
Pré-Cambriano
do Centro-Oeste
Brasileiro, provavelmente,
só deverão
ren
der frutos quando forem re~interpretados,
tendo.por base conhecimentos
geológicos mais aprofundados
daquela região. Da mesma forma, não nos
p~
rece aconselhável
elaborar mapas metalogenéticos
e/ou previsionais
antes
de terem sido realizados os mapeamentos
geológicos regionais na escala a
dequada à caracterização
dos respectivos
ambientes geológicos,
como
às
vezes acontece no Brasil.
A realização permanente de levantamentos
geológicos regionais é no
mundo inteiro, uma tarefa governamental,
independentemente
do regime
po
lítico vigente, por tratar-se de um serviço que faz parte da infra-estru
tura
básica de qualquer país. Todo governo que aplica o planejamento
ã
médio e longo prazos cuida de promover o conhecimento
geológico de
seu
território, não somente em face da indústria mineral, mas também, tendo
em vista as inúmeras outras utilizações dos mapas geológicos regionais no
processo de desenvolvimento,
tais como: ocupação e preservação
do solo ,
recursos hídricos, projetos e construções de estradas, portos e vias
na
vegáveis, barragens, dutos diversos, protecão do meio ambiente, raciona=
lização do uso do solo para fins urbanos, étc.
No caso da indústria mineral, costuma-se incluir no conjunto dos le
vantamentos
geológicos básicos, a prospecção por sedimentos de correntee a prospecção geofísica, principalmente
a aerogeofísica
a nível : regi2
nal; contudo, o mapeamento geológico em escala não inferior a 1:100 000
tem que ser prioritário
uma vez que o mesmo é fundamental para o sucesso
das etapas posteriores.
Por outro lado, a geoquímica e a geofísica regi o
nais, além de funcionarem como métodos exploratórios
indiretos, podem de
sempenhar um importantíssimo
papel complementar
ao conhecimento
geológi=
co da região levantada, principalmente
em países como o Brasil que
pos
sui extensas áreas cobertas e espessos mantos de intemperismo,
que
põ
dem tornar difícil uma boa caracterização
de todos os aspectos geológi =
cos existentes.
O atraso brasileiro na produção de mapeamento geológico básico,
em
comparação com países como por exemplo, os Estados Unidos, Canadá e Aus
trália, é notável."Enquanto
o Brasil possui cerca de metada do seu terrI
tório coberto com mapas geológicos na escala de 1:250 000 e menos de um
décimo coberto por escalas maiores (1:100 000 e 1:50 000) os países acima citados tem 100% dos seus territórios com conhecimento
geológico
na
escala de 1:250 000 e mais da metade com densidade de informações de 1:
100 000 e 1:50 000" (Andrade Ramos, 1983).
O fato do Brasil não apresentar um nível adequado de realizaTão
de
levantamentos
geológicos básicos, tornando as atividades exploratorias
mais onerosas, além de terem os seus resultados postergados
no tempo, po
de vir a ser uma das componentes da explicação para o fracasso do esperã
do "boom" mineral de que tanto se falou no início da década de 70 e que
setores governamentais
apregoavam ser semelhantes àqueles ocorridos
no
canadá e na Austrália.
O importante a enfatizar a este respeito é que o "boom" mineral ocor
rido nos Estados Unidos, África do Sul, Canadá e Austrália, foi fruto
não somente dos elevados investimentos
diretos em pesquisa mineral,
em
escala e velocidade muito maiores do que aquelas verificadas
no Brasil ,
como também pelo fato daq~eles países disporem de melhor estrutura de le
vantamentos
geológicos básicos, tanto qualitativa
como quantitativa
e
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fundamentalmente,
pelo aspecto primordial de que os governos
daqueles
países consideram o conhecimento
do subsolo um importante componente
do
patrimônio nacional., ao contrário do nosso. Não é por acaso que
esses
países apresentam uma produção por quilômetro quadrado maior, da
ordem
de 5 a 20 vezes à do Brasil.
a cenário atual da pesquisa mineral em desenvolvimento
no País é d~
minado pelas empresas estatais e multinacionais.
As empresas estatais vem
diminuindo paulatinamente
seus investimentos,
em decorrência da política
mineral e da política econômica recessiva do Governo, abrindo espaço
p~
ra a expansão das empresas multinacionais.
Também em decorrência disso ,
as empresas privadas nacionais restringem-se
a projetos de alcance limitado, voltados unicamente para a solução de seus problemas imediatos
de
fornecimento de matéria prima. Neste contexto, a carência de levantamentos geológicos básicos agrava ainda mais as condições para o desenvolvimento da pequena e média mineração.
3. ESTRAT~GIA

DE PESQUISA

DE DEPOSITaS

MINERAIS

a desenvolvimento
de um projeto de mineração
dividido em cinco fases principais
(Figura 3):

Fase I

pode ser classicamente

Pros ec ão Re ional: cartografia geológica, metalogenia

-

previ

s~ona,
e im~taçao
e zonas potencialmente
mineralizadas,
campanhas geõ
químicas por sedimentos de corrente e, eventualmente,
aerogeofísica,etc7
Não objetiva um resultado econômico direto, contudo é fundamental para
as fases seguintes. Cobre extensas áreas, com a duração dos trabalhos me
dindo-se na escala de meses2a anos. as custos internacionais
apontam
v~
lores entre 75 e 150 US$/km , com as grandes empresas aplicando de 10 a
20 milhões de dólares por ano, principalmente
aquelas de porte interna
cional. Representa cerca de 15% das despesas totais da pesquisa.

Fase II

-

prospecção Sistemática: pesquisa e controle das ocorrências

anomalias

definidas

na fase anterior,

químicos,

geofísicos,.

escavações,

através

'sondagens

de estudos

pioneiras,

geológicos,

etc.,

de

forma

e
geo

ã

avaliar as suas potencialidades.
a risco é muito grande1 de acordo
com
Giraud (1983), de 125 alvos avaliados somente cinco poderão passar a fa
se seguinte. As áreas representam dezenas de quilômetros quadrados,
com
duração de meses a anOS1 os custos internacionais
apontam valores
de
10 000 a 25 000 US$/km2, e inversões variando de 1 a 10 milhões de dóla
res por campanha de prospecção.
Representa cerca de 25% das despesas
tõ
tais da pesquisa.
Fase III - Reconhecimento
dos Co os Mineralizados:
avaliação do jazime~
to definido na fase anterior, atraves
e sondagens exploratórias,
escava
ções diversas, ensaios de beneficiamento
mineral na escala de 1aborató-rio, estudos de pré-viabi1idade.
a risco é médio: o jazimento existe, mas
não se sabe se é economicamente
viável. Cobre áreas restritas
(0,5 a
3
km2), com tempo de duração medido entre meses e anos, e custos variando
de 0,5 a 1 milhão de dólares por corpo mineralizado.
Representa cerca de
27% das despesas totais da pesquisa.
Fase IV - Cuba em e Estudo
tematico

o corpo

m~neraliza

de Viabilidade
o atraves

de

Técnico-Econômica:
sondagens

e ou

estudo
e metalurgia

sis

ã

nível de planta-piloto
ou mesmo de planta semi-industrial.
Todos os
da
dos obtidos visam o estudo de viabilidade técnico-econômica.
De acordo
com Giraud (1983), dos 5 corpos mineralizados
avaliados na fase anterior
apenas um deverá resultar em uma jazida. Quando se atinge esta fase (IV)
o risco ainda existe, havendo contudo, uma boa probabilidade
de que o de
pósito seja lavrado, cedo ou tarde. Nesta incerteza reside parte do ris=
co desta fase. a mesmo autor estima que nestas 4 fases, para cada 4 dóla
res investidos, somente um dólar será aplicado no depósito que se trans=
forma em jazida, com os outros 3 dólares sendo gastos em prospecção
re
gional ou na avaliação de corpos mineralizados
subeconômicos.
Nesta fase
a área investigada é de ordem de grandeza de hectares e os recursos
en
volvidos variam entre 5 e 30 milhões de dólares por jazimento, de acordõ
com o tamanho e/ou as características
geológicas do depósito, com o tempo variando de 2 a 5 anos. Representa cerca de 18% do total da pesquisa.

Fase V

-

unidades

Imp1antacão da rüna: desenvolvimento da mina, construção
de tratamento

do minério,

das instalações
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auxiliareas

e

das
demais

obras de infra-estrutura.
Aqui os riscos podem ser considerados
quase co
mo "normais" em relação aos empreendimentos
industriais em geral. Os in
vestimentos
são muito elevados variando de alguns milhões de dólares
pã
ra os pequenos projetos, alcançando a escala dos bilhões de dólares parã
os grandes empreendimentos.
O período de implantação varia em média
de
1 a 4 anos.
Pelos dados mostrados acima, verifica-se que a pesquisa mineral
é
uma atividade complexa, bastante onerosa e de elevado riso. A prospecção
moderna que utiliza técnicas sofisticadas
de maneira sistemática
sobre
vastas extensões, tem custos elevados que, embora inferiores aqueles
do
desenvolvimento
de uma mina, tornam-se desencorajadores
para os prospectores individuais
e para as pequenas e médias empresas de mineração.
As
campanhas regionais de prospecção exigem investimentos
de milhares a mi
lhões de dólares, ao passo que a avaliação dos corpos mineralizados,eveE
tualmente detectados é ainda mais onerosa, podendo atingir algumas
deze
nas de milhões de dólares; cálculos feitos no Canadá e Austrália mostram
que os custos médios da descoberta de jazimentos e suas respectivas
cam
panhas são da ordem de 20 a 30 milhões de dólares, sendo que somente
2Õ
a 30% são gastos
efetivamente
em depósitos que se tornam jazidas,
com
o restante sendo dispendido em prospecção regional e na pesquisa de cOE
pos que se revelam subeconômicos.
Isto, entretanto, não significa
que
uma pequena empresa de mineração não possa vir a descobrir um depósito~
neral econômico. Significa apenas que em termos probabilísticos
suas po~
sibilidade de descobertas
são baixas.
Outra característica
importante da pesquisa mineral é o longo tempo
de maturação, o que constitui outro fator adverso à atuação das pequenas
e médias empresas de mineração. Estudos estatísticos
realizados sobre mi
nas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Âfrica do Sul e em países
em
desenvolvimento,
mostram que o período médio de tempo que vai desde
a
descoberta até o início da produção é de 6,5 a 11 anos, sendo de 9,7 anos
para os últimos (países do Terceiro Mundo). Isto significa que uma peque
na ou média empresa de mineração caso tenha fôlego financeiro para SUPQr
tar este longo período de tempo, nunca poderá ter um insucesso, caso con
trário, entrará em falência, o que não ocorre com a grande empresa
que
pode suportar várias iniciativas
frustadas.
Ainda em relação ao risco da pesquisa mineral, estudos realizados
pelos canadenses,
franceses e americanos servem para ilustrar sua elevada magnitude. Numa análise retrospectiva
feita pela firma
canadense
COMINCO, no período de 1927 a 1969, de 1 000 autorizações
de pesquisas,
resultaram 18 minas abertas, dqs quais, somente 7 eram rentáveis de acor
do com os seus padrões de economicidade.
Outro estudo, feito pelo BRGM
indica que após 5 anos de atividades, de 1 000 anomalias detectadas
e
trabalhadas
resultaram 3 ou 4 minas. Já um estudo de Clark et alii (1978)
mostra que 1 000 prospectos,
pequenas minas e ocorrências minerais,
so
mente uma se transformará
em mina, e que é necessário trabalhar 10 000 delas para se chegar a uma jazida de grande porte.
Os gastos realizados na pesquisa de um determinado depÕsito mineral
devem ser feitos sempre considerando
as perspectivas
de seu aproveitamen
to industrial, em função da magnitude dos investimentos
na fase de lavrã
e beneficiamento,
de forma a não comorometer a sua rentabilidade.
A
ní
vel internacional,
de acordo com Girãud (1983), para um estudo de 21 mI
nas que entraram em produção na década de 60, a relação percentual do sõ
matório de todas as despesas de reconhecimento
e de avaliação pelo soma=
tório dos investimentos
totais, foi de 6,5%. Por outro lado, se calculada mina por mina, tal relação variou de 2% a mais de 30% com a média das
relações sendo de 10%. Esta relação geralmente decresce com o aumento do
porte da mina. Isto significa que a parcela de recursos alocados às des
pesas de pesquisa de um grande depósito, representa um volume de
recur
sos de tal ordem que dá maior flexibilidade
na realização dos gastos. Por
outro lado, para um pequeno depósito, considerando
que sua estratégia bá
sica e os procedimentos
principais são os mesmos utilizados para um gran
de depósito é necessário um controle de gastos muito mais rígido.
O que determina via de regra o maior ou menor nível de gastos
com
a pesquisa de um depósito mineral, são as suas características
geológ~
Dessa maneira, pode acontecer que um pequeno depósito tenha um
invest~
mento em pesquisa maior do que aquele de um grande depósito, em face
de
suas particularidades
geológicas. Assim, por exemplo, grandes depósitos
de minério de origem supergênica podem exigir investimentos
relativamen-

~
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te menores em suas pesquisas, comparados a pequenos jazimentos primários
de complexas configurações
geológicas. A título de ilustração, podem ser
comparados os investimentos
em pesquisa mineral realizados nos depósitos
de Catalão I e de Americano do Brasil. No primeiro, de natureza supergênica, foram cubadas grandes reservas de minério de fosfato (>350 000 OOOt
), de titânio (> 270 000 OOOt > 10% TiO ), terras raras
> 5% P
° OOOt > 4% Ce02 + La203) e de vermiculi€a
( > 18 60á
(> 10 000 OOOt > 10%
vermiculita + 0,5 mm) e de niobl.o (> 6 000 OOOt > 0,7% Nb205), com
os
investimentos
em pesquisa totalizando
US$ 5,6 milhões dos quais US$ 1,9
milhões foram gastos nos diversos trabalhos exploratórios
(geologia, ge2
química, escavações,
sondagens, etc); US$ 1,4 milhões no desenvolvi~ento
e otimização da tecnologia de beneficiamento
mineral e US$ 2,4 milhoesna
construção de uma usina semi-industrial,
com capacidade de alimentação de
15 t/h. Já no caso de Americano do Brasil, pequenos depósitos
primários
de sulfetos de cobre, níquel e cobalto onde foram cubadas 11 422 657 to
neladas, com 0,43% Ni, 0,38% Cu e 0,02% Co, foram feitos investimentos
totais de US$ 3,3 milhões (incluindo-se os gastos exploratórios
e tecnológicos de beneficiamento
mineral).
Comparando-se
os resultados obtidos, verifica-se que em Catalão
I
foram consegui das reservas muito maiores com custos relativos bem
meno
res, principalmente
se deles forem subtraídos aqueles relacionados
com ã
construção da usina semi-industrial.
Também em relação aos investimentos
da fase industrial, verifica-se
a tendência apontada. Assim, para um dispêndio já realizado de US$
135
milhões na implantação do Projeto Fosfato de Catalão, obteve-se um valor
de 4,2% para a relação entre as despesas de pesquisa e aquelas de investimento total do empreendimento.
Já para o Projeto Americano do Brasil ,
tal relação percentual é de 5,9%, caso se considere que o investimento
total previsto para a sua implantação é de US$ 56 milhões. Aqui é importante considerar que tal relação seria consideravelmente
maior se o Pro-

jeto Americano do Brasil não fosse integrado verticalmente, com a meta

-

lurgia e a química ficando somente na fase de lavra e beneficiamento,
co
mo é o caso do Projeto Fosfato de Catalão. Entretanto, quando se conside
ra a questão do ponto de vista de rentabilidade,
o pequeno depósito,
oü
seja, Americano do Brasil, apresenta uma taxa interna de retorno de qua
se o dobro (24%) daquela conseguida para o fosfato de Catalão I (13%) ,de
grande porte.
Quando vai ser iniciada a pesquisa de uma determinada área,geralmen
te não é possível avaliar o tamanho do depósito mineral esperado, a nãõ
ser naqueles casos em que o seu ambiente geológico é bem conhecido e de
antemão, é sabido que o metal ou o mineral pesquisado ocorre naquelas ocn
dições geológicas em depósitos de pequeno, médio ou grande porte. Desse:
modo, a programação de investimentos
de pesquisa em função do tamanho es
perado para o depósito é uma tarefa muito difícil e, quase sempre,
nãõ

realizada na prática, principalmente no caso do Brasil, onde os ambien tes geológicos somente são melhor conhecidos quando da realização
dos
trabalhos exploratórios. Nestas condições, a avaliação do depósito é, g~
ralmente, feita passo a passo, sendo a decisão de prosseguimento
condi cionada aos resultados do passo anterior, com a conseqüente programação
do passo seguinte.
Por outro lado, determinados
depósitos, pelas suas características
geológicas, são praticamente
impossíveis de terem suas reservas avalia das em face dos elevadíssimos
investimentos,
relativamente
às tonelagens
esperadas, porque tornaria inviável o empreendimento
mineiro. Assim, por
exemplo, é o caso da maioria dos pegmatitos que, em face da extrema irre
gularidade dos seus minerais úteis, torna a avaliação de suas reservas e
conomicamente
inviável. Nestes casos, o que deve ser feito é a realiza =
ção da lavra concomitantemente
com a pesquisa, com esta limitando-se
a
definir de maneira razoável, se possível, as estruturas eventualmente
mi
neralizadas,
sem contudo avaliar suas tonelagens e teores. Geralmente
neste tipo de depósitos normalmente pequenos, é que floresce a pequena
mineração.
Em alguns casos específicos,
como, por exemplo, os pequenos depósitos aluvionares de ouro é possível fazer uma razoável estimativa dos
in
vestimentos.
Assim, Matsui (1984) estima que os investimentos
necessá
rios para a pesquisa de um pequeno depósito aluvionar de ouro, inclusive
com uma etapa de lavra experimental,
variam entre US 170 000,00
e
US$ 800 000,00, com a duração de 2 a 4 anos.
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Pelo exposto, verifica-se
que a pesquisa mineral moderna, em
face
de seu elevado custo é dificilmente
suportada pela pequena empresa de mi
neração em termos mundiais, não constituindo
um problema apenas no Bra=
silo Em vários países industrializados
as pequenas minerações desenvolve
ram-se em depósitos pouco pesquisados que, em muitas ocasiões,quando
po~
teriorrnente melhor estudados, transformam-se
em grandes jazidas. Nos
Es
tados Unidos e Canadá, no período de 1900 a 1976, 86% no primeiro
país
e 79% no segundo, de suas minas, resultaram em descobertas
feitas
por
geologia convencional
ou através da avaliação de ocorrências
e pequenos
depósitos já conhecidos, porém pouco ou nada pesquisados.
Acredita-se
que em termos mundiais, o futuro da pequena mineração só
poderá ser promissor se houver um elenco de políticas governamentais
que
contemplem medidas eficazes de estímulo ã pesquisa mineral aliado a
ou
tro elenco de medidas que estimulem também, as etapas subseqUentes
dõ
processo de aproveitamento
dos recursos minerais.
4. O PAPEL

DO ESTADO

NA VALORIZA

~O DOS PEQUENOS

DEPOSITOS

MINERAIS

O Brasil tem uma produção mineral muito modesta frente ao seu cons~
mo, embora disponha de extensas áreas prospectáveis
e, mesmo, de jazidas
minerais conhecidas e subutilizadas.
A política mineral procura atender
duas situações básicas: a) contribuir para a expansão das exportações
e
b) garantir o suprimento de matérias-primas
ã indústria de transformação
nacional. Entretanto,
o modelo de desenvolvimento
econômico e industrial
vigente ao longo das últimas décadas, sem levar em conta as peculiaridades de nossas disponibilidades
de recursos minerais, adotou opções tecno
lógicas que determinam uma estrutura de consumo de substáncias
minerais
inadequada a nossa situação. Por outro lado, a não realização de pesquisas tecnológicas
imprescindíveis,
não tem podido fazer a adequação
de
nossas matérias-primas
a esse consumo. Em decorrência
disso, a demanda
vem sendo atendida por importações
crescentes, enquanto os recursos mine
rais brasileiros
permanecem subutilizados, agravando o nível de dependên =
cia. Em termos de consumo de bens minerais, somos dependentes em
cerca
de 90% do mercado externo.
O setor mineral é estratégico para o desenvolvimento
econômico-so
c~al porque são de origem mineral os principais insumos industriais
agrícolas. Além disso, possui características
peculiares que são determi
nantes na definição de sua política. Entre outras, pOderíamos destacar ã
rigidez locacional das jazidas minerais que em certos casos acarretam
a
necessidade
de grandes investimentos
em infra-estrutura.
Por outro lado,
essa característica
dá ao empreendimento
mineral a possibilidade
de ser
um fator efetivo de desconcentracão
da economia. No mesmo sentido, a des
coberta de depósitos econômicos éxige a pesquisa geológica sistemática 7
que requer aplicação de recursos financeiros cuja resposta ocorre a
mé
dio e longo prazo.
O quadro mundial do setor mineral em termos de reservas, produ~ão e
consumo de bens minerais, aliado ã conjuntura econômica e sócio-pol~tic~
está a confirmar uma grande expectativa
em relação ao aproveitamento
dos
pequenos depósitos minerais. O fato dos Estados Unidos consumirem atualmente cerca de 40% dos recursos primários mundiais
(Schumacher, 1976)
traduz muito bem esta expectativa.
A política mineral de um país deve considerar que o aproveitamento
dos recursos minerais, não pode depender apenas das leis de mercado,
mas
também da ação do Estado através de diretrizes políticas que busquem oti
mizar os seus resultados. Não é de se estranhar que as nações desenvolvI
das considerem sua política mineral como questão de soberania nacional 7
havendo, tanto nas economias centralizadas,
como nas de mercado, interfe
rência do Estado na sua definição, desde os programas de prospecção geo=
lógica e de suprimento de bens minerais, até os mecanismos de preços
e
de estoques reguladores
(Santos, 1983).
Na atualidade brasileira,
está visto que a política mineral deve ser
completamente
reorientada e repensada dentro de um planejamento
integrado que vise essencialmente
ao bem estar da sociedade. Este processo deve
considerar os seguintes pontos básicos:

e

a) o setor mineral deve integrar o conjunto da política econômico

-

social, onde o planejamento
do setor industrial deve ponderar
a
disponibilidade
dos recursos minerais do País, buscando reduzir

a dependência externa. Num pais de dimensões geográficas
como o
Brasil, o suprimento regional através de fontes locais é uma m~
ta a ser buscada, possibilitando
assim a presença crescente
de
pequenos e médios depósitos minerais;
b) a política de a~roveitamento
dos bens minerais não deve visar
prioritariamente
o mercado externo;
c) deve-se definir com clareza o ritmo de produção dos minerais c~
rentes e abundantes, conforme as prioridades
da sociedade e da
situação conjuntural.
A escala de produção não deve contemplar
metas eminentemente
quantitativas
de incremento do Produto Mine
ral Bruto, mas visar essencialmente
o aproveitamento
racional
conservação e utilização social das reservas minerais. Nesse s~
tido, em igualdade de condições, um incremento da produção
que
se dê através de pequenos incrementos de muitos produtores
em
diversas regiões, se configura numa situação desejável.
Neste amplo quadro de referência, ganha destaque a formulação de uma
política específica de valorização
dos pequenos depósitos minerais
que
teria, dentre outras, as seguintes vantagens: ocupação intensiva de mão
-de-obra; descentraliza2ão
econõmica e desenvolvimento
regional; maior
distribuição
na aplicaçao de recursos financeiros e maior controle ambientalo
Por outro lado, a pequena mineração apresenta alguns problemas,
co
mo: número elevado e grande dispersão de jazidas; falta de tecnologia
ã
propriada; métodos menos eficientes de mineração; projetos muito peque =
nos para justificar previsão adequada de infra-estrutura;
custos de cole
ta de dados e análise de mercado elevados; encargos fiscais e administrã
tivos proporcionalmente
elevados; custos elevados com equipamentos;máquI
nas e capital; atratividade
relativamente
baixa em função das altas
tã
xas de risco e fraca rentabilidade.
Colocadas as vantagens e os problemas da pequena mineração, caberia
ao Estado, considerando
a importância e características
dos bens
mine
rais, estabelecer
leis, mecanismos e instrumentos operacionais
que bus =
quem a viabilizacão
dos pequenos depósitos, através das seguintes provi.
dências:

~

a) dotar o País de mapeamentos
básicos em escalas compatíveis
de
forma a minimizar os custos e os riscos esperados;
b) promover, através de organismos próprios, a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia apropriada bem como a formação de mão-de obra especializada
e diversificada;
c) criar linhas de financiamento,
visando empréstimos para aquis~ão
de equipamentos
e máquinas, além de facilitar com orientação têc
nica a instalação de plantas de concentração,
tratamento e bene=
ficiamento;
d) promover, através dos organismos responsáveis,
os meios necessários para estabelecimento
de condições infra-estruturais
nas
re
giões mineiras;
e) estabelecer mecanismos de controle de preços mínimos, contas
de
venda e valorização da matéria prima, quer a nível interno, quer
externamente;
f) estabelecer,
através de órgãos como a Receita Federal, uma polí.
tica de taxas, cotas e impostos diferenciados
e seletivos, tendo
como fator a importância social do bem mineral;
g) prestigiar o papel do Legislativo na formulação da política
mi
neral e na fiscalização do seu cumprimento pelo Poder Executivo:
5. CONCLUSÕES
. A estratégia de pesquisa dos ambientes geológicos propícios ã minerali
zações é, a rigor, indiferenciada
para pequenos, médios ou grandes
de
pósitos minerais e tem como ponto de partida a realização de mapeamen=
to geológico básico.
. O grande atraso brasileiro na producão de levantamento
geológicos básicos agrava, sobremaneira,
as condições para o desenvolvimento
da pe
quena e média mineração, que não tem possibilidade
de arcar com os pe
sados investimentos
em campanhas de prospecção mais demoradas e caras
do que aquelas que são feitas em países que dispõe
de levantamento ~
lógicos básicos adequados.
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o presente e o futuro da pequena mineração dependem de um elenco de me

didas eficazes de fomento mineral nos campos exploratório
e tecnológi=
co, aliadas à promoção de incentivos fiscais e financeiros diferenciados em função das necessidades
sócio-económicas
regionais. Essas medidas pressupõem entretanto,
uma decisão política de desenvolvimento
da
empresa nacional e do desenvolvimento
do mercado interno que deverá ser
tomada pela sociedade.
. A adoção de uma política de valorização
dos pequenos depósitos
min~
rais deve implicar na revisão e reorientação
do atual "modelo mineral"
brasileiro,
voltado para a explotacão e exportacão de recursos
mine
rais estratégicos
para as economias desenvolvi dás , em detrimento
de
uma estratégia de expansão e diversificação
da pesquisa voltada
para
o aproveitamento
racional dos bens minerais, processando-os
junto
às
fontes incorporando-os
ao sistema produtivo nacional.
A persistir o quadro atual da política mineral brasileira de
uma
queda acentuada de investimentos
em levantamentos
geológicos básicos
é
de se prever que a médio e longo prazo a geração de novas jazidas
atra
vés da empresa nacional será uma obra do acaso. Esse processo de geraçãõ
torna-se-á ainda mais difícil no âmbito da pequena e média empresa
na
cional, o que implicará numa gradativa desnacionalização
do setor
min~
ral ficando portanto; sob o controle das empresas multinacionais
sobre o
qué, como e para qué aproveitar nossos recursos minerais.
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ABSTRACT
A result of the survey undertook
by the Sociedade Brasileira
on unde Geologia (SBG) and the Ministerio da Educação e Cultura (MEC)
dergraduate education in Geology is that more than 25% of the university
geology professors are not involved in research.
The purpose
of this work is toanalyse
the
relationships
between the p'ossibility to do research and the career status of the professor and the characteristics
of his institution.
The pertinent data drawn from the SBG/MEC
questionnaires
were
analysed and organized into contingency tables
with
double
and triple
inputs. Analysis of the results confirms
the hypothesis
that research
possibilities
are associated with certain variables
of career status of
the professor and of his institution.
INTRODUÇÃO
A Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) e o Ministério da Educação e Cultura (ME C) realizaram, no ano de 1980, um "survey descritivo"
acerca das diferentes populações que fazem parte do sistema de ensino de
graduação na área de Geologia no País:
asUnidàdes
Universitárias,
os
professores,
os alunos e os geólogos que atuam fora da Universidade.
No
que diz respeito aos professores,
foram pesquisadas,
entre outras, as se
guintes dimensões:
(a) situação funcional;
(b) formação acadêmica e ti tu
lação; (c) participação
em projetos de pesquisa e (d) obstáculos às ati~
vidades de pesquisa.
Um dos resultados obtidos é a constatação de que mais de25% dos
professores
de disciplinas geológicas ou afins nos Cursos
de Geologia
não desenvolve pesquisa (SBG/MEC, 1981).
Considerando
que
a pesquisa
constitui uma das atribuições fundamentais
da Universidade,
julgou-se re
levante determinar,
senão as causas da referida situação, pelo menos al~
guns fatores a ela associados.
Estabeleceu-se
a suposição de que a situação funcional e institucional dos professores poderia influir e formulou-se a hipótese de que
as possibilidades
de desenvolvimento
de pesquisa por parte da mencionada
população estão associadas a um conjunto de variáveis funcionais e insti
tucionais.
DESCRIÇÃO

DAS VARIÁVEIS

SELECIONADAS

A variável dependente é grupo,
sendo que há dois grupos:
o de
professores que desenvolvem pesquisa (Grupo A) e o de professores que não
desenvolvem pesquisa (Grupo B). Entre as variáveis funcionais e institucionais selecionou-se
duas independentes
e duas intervenientes.
1. Variáveis Independentes
a) Período de início de funcionamento
de Curso de Graduação
em Geologia: foram adotados três períodos para classificar esta variável,
5.166
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anterior
à Reforma Universitária
e que teve
início
com o funcionamento
dos primeiros
Cursos
de Geologia
(1957-1965);
o segundo
perío
do situa-se
após
a implantação
da Reforma
e termina
antes
da ampliação
do Curso
de Geologia
de quatro
para cinco anos (1970-1973); e o terceiro
e último
depois
dessa
ampliação
(1976-1977).
b) Tipo de Unidade
Universitária*:
classificada,
conforme
a
natureza
da instituição
mantenedora,
em: federal,
estadual
e particular.
A conexão
entre
as duas variáveis
independentes
é apresentada
na TABELA
1.
TABELA 1
o primeiro

-

UNIVERSITÁRIA E ANO DE IN!CIO

TIPO DE UNIDADE

DE GRADUAÇÃO

EM

FUNCIONAMENTO

TIPO DE UNIDADE
UNIVERSI
TfiRIA

UNIVERSIDADE

llii versi dade
Universidade
Universidade
llii versidade
fui vers idade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
llii vers i dade
Universidade
lliiversidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade

DE

nos CURSOS

GEOLOGIA

Federal
Federal
Estadual
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Estadual
Federal
Federal
Federal
Federal
Particular
Particular
Federal
Federal
Federal
Estadual

Federal de Pernambuco
Federal de Ouro Preto
de São Paulo
Federal do Rio Grande do Sul
Federal da Bahia
Federal do Rio de Janeiro
Federal do Pará
Federal de Brasília
Estadual Paulista
Federal do Ceará
Federal Rural do Rio de Janeiro
Federal de Minas Gerais
Federal do Paraná
de Fortaleza
do Vale do Rio dos Sinos
do Amazonas
Federal do Rio Grande do Norte
Federal do r-tlto Grosso
do Estado do Rio de Janef'I'o

IN! CIO

DE

FUNCIONAMENTO

1957
1957
1957
1957
1958
1958
1964
1965
1970
1970
1970
1973
1973
1973
1973
1976
1976
1976
1977

2. Variáveis
Intervenientes
Estas variáveis
são determinadas,
ou pelo menos influencia
das, pelas
variáveis
independentes.
a) Título
obtido:
classificada
em quatr6
categorias:
graduado (bacharelou
licenciado),
mestre,
doutor
e livre-docente.
b) Regime de trabalho:
classificada
em três
categorias:
tempo parcial
ou hora-aula,
tempo integral
(40 horas semanais)
e tempo inte
gral com dedicação
exclusiva.
POPULAÇÃO,

AMOSTRA

E TRATAMENTO

-

DE DADOS

A amostra de professores no "survey"
realizado
por SBG e MEC
314 indivíduos,
ou 59,8~ da população
de professores de discipli
nas geológicas ou afins nos Cursos de Graduação
em Geologia.
Por diver ~
sos motivos,
principalmenteausência de resposta
às questões
utilizadas
neste
trabalho,
foram excluídos 17 professores daquele n amostral que so
freu redução para 297 indivíduos,ou 56~6% da população estudada (TABELA
atingiu

2)

.

*Entende-se
gênere,

por Unidade
Universitária
que mantém
Curso
de Graduação
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o Instituto,
em Geologia.

Departamento, ou con-

TABELA 2
POPULAÇÃO E AMOSTRA DE PROFESSORES
População
UNIVERSIDADE

OL
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
lI.
12.
13.
14.
lS.
16.
17.
18.
19.

N9 de Profs.
amostrados

% sobre a
população

17
24
31
20

11
24
08
13

64,7
100,0
.25,8
65,0

23
34
52
34
17
36

11
16
19
12
13
17

47,8
47,1
36,5
35,3
76,5
47,2

08

06

75,0

16
54
31
19

11
19
21
17

68,8
35,2
67,7
89,S

44

31

70,5

22
27
16

16
20
12

72,7
74,1
75,0

525

297

56,6

N9 de Profs.
da Graduação

Universidade
do Amazonas (PUA)
Universidade
Federal do Pará (UFPa)
Universidade
Federal do Ceará (UFCe)
Universidade
de Fortaleza
(UNIFOR)
Universidade
Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN)
Universidade
Federal de Pemambuco (UFPe)
Universidade
Federal da Bahia (UFBa)
Universidade
Federal de Minas Gerais (UFfvf3)
Universidade
Federal de Olro Preto (UFOP)
Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ)
Universidade
Estadadual
do Rio de Janeiro
(UEIU)
Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRIU)
Universidade
de São Paulo (USP)
Universidade
Estadual
Paulista
(UNESP)
Universidade
Federal do Paraná (UFPR)
Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRS)
Universidade
Federal do Vale do Rio dos
Sinos (UNISINCS)
Universidade
de Brasília
(UnE)
Universidade
Federal de Mato Grosso (FUFMT)
TOTAL

Amostra

O instrumento
de coleta
de dados foi o mesmo questionário
res pondido
pelos professores
no mencionado
"survey"
e aproveitou-se
também
as respostas
já existentes.
Quanto ao tratamento
de dados,
preferiu-se
refazê-lo
em todas as suas etapas
(codificação,
computação,
elaboração
de tabelas)
de maneira
a adequá-Ias
ao objetivo
específico
deste
traba
lho.

DESCRIÇÃO

DOS RESULTADOS

Os dados foram organizados
em tabelas
de contingência
de dupla
e tripla
entrada.
Nas tabelas
de dupla entrada
a variável
dependente
(grupo)
é relacionada
com todas as demais e nas de tripla
entrada
com ca
da uma das variáveis
independentes,
utilizando-se
as variáveis
interve
~
nientes
por variáveis
de controle.
1. Tabelas
de Contingência
de Dupla Entrada
A distribuição
dos professores
que desenvolvem
pesquisa
(Gru
po A) e que não a desenvolvem
(Grupo B), segundo período
de início
defun
cionamento
de Curso de Graduação
em Geologia
e segundo tipo
de Unidade
Universitária,
consta,
respectivamente,
das TABELAS 3 e 4.
Verifica-se
sensível
decréscimo
das atividades
de pesquisa
do primeiro
para o último
período.
Enquanto
no primeiro
período
da-se
predomínio
inquestionável
do Grupo A, no segundo essa vantagem
diminui
substancialmente,
e no último
é quase atingida
a equivalência
dos
dois
grupos.
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TAB~LA
RELAÇÃO

ENTRE

GRUPO

DE CURSO DE GRADUAÇÃO

INfcIO DE
FUNCIONAMENTO

3

E PERfoDO

DE

EM GEOLOGIA

INfcIO
DE
1980

GRUPO A

GRUPO B

N

t

N

FUNCIONAMENTO

TOTAL

t

N

t

1957

a

1965

136

85,5

23

14,5

159

100,0

1970

a

1973

62

63,3

36

36,7

98

100,0

1976

a

1977

21

52,S

19

47,5

40

100,0

TOTAL

219

73,7

78

26,3

297

100,0

TABELA

RELAÇÃO

ENTRE

4

GRUPO E TIPO DE UNIDADE

UNIVERSITÁRIA

GRUPO A

GRUPO B

N

t

N

FEDERAL

166

74,8

ESTADUAL

40

PARTI CULAR

TIPO DE UNIDADE
UNIVERSITÁRIA

.

TOTAL

-

1980

TOTAL

t

N

t

56

25,2

222

100,0

87,0

6

13,0

46

100,0

13

44,8

16

55,2

29

100,0

219

73,7

78

26,3

297

100,0

Quanto à distribuição
dos grupos por tipo de Unidade Universitá
ria, verifica-se
que nas unidades publicas (federais e estaduais) ocorre
predomínio do Grupo A enquanto nas particulares
há ligeira predominância
do Grupo B. Além disso, nota-se que as unidades estaduais levam
nítida
vantagem em relação às federais quanto a porcentagem
de professores
do
Grupe A. Este resultado encontra reforço no fato das três unidades estaduais se encontrarem
em São Paulo e Rio de Janeiro, reconhecidamente
os
Estados que dispõem de mais recUrSOS na maior parte dos setores.
A distribuição
dos Grupos A e B segundo as variáveis intervenientes (titu1ação e regime de trabalho) ê apresentada,
respectivamente,
nas TABELAS 5 e 6.
TABELA

5

RELAÇÃO ENTRE GRUPO E TfTULO OBTIDO
GRUPO A

-

1980

GRUPO B

TOTAL

T!TULO
.N

t

t

N

t

109

100,0

BACHAREL OU LICENCIADO

62

56,9

47

43,1

MESTRE

76

78,4

21

21,6.

97

100,0

DOUTOR

59

90,8

6

9,2

65

100,0

LIVRE-DOCENTE

21

91,3

2

8,7

23

100,0

218

74,1

76

25,9

294

100,0

TOTAL

5.168
'\

N

TABELA

RELAÇÃO ENTRE GRUPO E REGIME

REGIME

DE TRABALHO

TEMPO

PARCIAL

TEMPO

INTEGRAL

DEDICAÇÃO

OU HORA-AULA
(40

horas)

EXCLUSIVA
TOTAL

6

DE TRABALHO

-

1980
TOTAL

GRUPO A

GRUPO

B

N

N

%

N

%

%

24

38,7

38

61,3

62

100,0

79

76,0

25

24,0

104

100,0

116

89,2

14

10,8

130

100,0

219

74,0

77

26,0

296

100,0

As Unidades
Universitárias
federais
e estaduais
conferem
conota
ção diferente
à livre-docência,
o que obriga
exame
com reservas
da cate~
goria
de livre
docente.
Entre
as demais
categorias.
porém,
é possível
perceber
nítida
distinção
nas porcentagens,
havendo
aumento
de predomí
nio
do Grupo
A quanto
mais
elevado
for
o título.
Quanto
ao regime
de trabalho,
verifica-se
predomínio
do Grupo
unicamente
no regime
de tempo
parcial,
ocorrendo
inversão
de porcentagens
na categoria
de tempo
integral.
A predominância
do Grupo
A ainda
aumenta
de forma
notável
no regime
de dedicação
exclusiva.
2. Tabelas

de Contingência

de Tripla

B

Entrada

As variáveis
examinadas
nas tabelas
de tripla
entrada
podem,
todas
elas,
constituir-se
em fatores
que influenciam
as possibilidades
de desenvolvimento
de pesquisa.
O estabelecimento
das relações
entre
a
variável
dependente
e as independentes
utilizando-se
as intervenientes
como controle
permitirá
detectar
as variáveis
efetivamente
associadas
às
possibilidades
de desenvolvimento
de pesquisa.
As influências
de titulação
e re~ime
de trabalho
na
relação
entre
grupo
e curso,
segundo
o período
de in1cio
de funcionamento
são
apresentadas,
respectivamente,
nas TABELAS
7 e 8.
Observa-se
que nos três
períodos
o maior
predomínio
do Grupo
A situa-se
entre
os professores
com título
de doutor
ou livre-docente.
Na
categoria
de mestre,
o predomínio
do Grupo A também é elevado
nos
dois
primeiros
períodos.
ocorrendo
equivalência
entre
os Grupos
A e B no terceiro
período.
Entre
os graduados,
o Grupo
A predomina
somente
no primei
ro período,
equiparando-se
ao Grupo
B nos segundo
e terceiro
períodos.
Em síntese,
o desenvolvimento
da pesquisa
parece
mais
favore
cido
aos professores
com título
de doutor
ou livre-docente
nos cursos
de
qualquer
período.
Entre
os que possuem
o título
de mestre
a situação
é
pouco
favorável
apenas
nos cursos
de início
mais
recente
(1976
a 1977).
Para os apenas graduados o desenvolvimento
de pesquisa
somente
é favorecido
nos cursos
mais
antigos.
Quanto
ã influência
do regime
de trabalho
(TABELA ~), em todos os períodos
dá-se
predomínio
do Grupo
B na categoria
de tempo
parcial,
ocorrendo
inversão
de porcentagens
nas demais
categorias.
Nota-se,
porém,
perda
relativa
de importância
do tempo
integral
(comparando-se
o
primeiro
período
com os demais)
e da dedicação
exclusiva
(comparando-se
o primeiro
e terceiro
períodos)
para
desenvolvimento
de pesquisa,
progressivamente
dos cursos antigos para os recentes.
Portanto. o regime
de tempo
parcial parece dificultar as ati
vidades de pesquisa nos tres períodos considerados
e os de tempo
inte~
gral e dedicação exclusiva favorecê-Ias. Todavia. estes dois últimos regimes
parecem
ter
maior
influência nos cursos
mais
antigos (1957 a 1965),
do que naqueles criados nos demais períodos.
Resta descrever as influências das variáveis intervenientes

na relação entre grupo e curso, segundo
(TABELAS

o

tipo

de

Unidade

Universitária

9 elO).
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À exceção da categoria de graduado (bacharelou
licenciado)
e
exclusivamente
nas unidades particulares,
ocorre predomínio do Grupo Aem
todas as demais situações.
Nas unidades federais a vantagem do Grupo A aumenta de "graduado" para "mestre" e deste para "doutor". São-muito próximos
os percentuais de "doutor" e "livre-docente".
Nas unidades estaduais verifica-se
somente o primeiro aumento, estabilizando-se
as porcentagens
a partir do
título de mestre.
Nas unidades particulares
ocorre inversão de porcentagens
de
"graduado" para "mestre", com passagem de predomínio do Grupo B para
o
Grupo A. A categoria de doutor não pode ser considerada nestas
unidades
por haver apenas um representante.
Portanto, em todos os tipos de Unidades Universitárias
o desenvolvimento de pesquisa parece mais favorecido aos professores
mais titulados. Nas unidades federais a associação mais forte com desenvolvimento
de pesquisa é atingida com o título de doutor ou livre-docente.
Nas demais unidades (estaduais e particulares),
essa associação já é alcançada

com o título de mestre.

-

Finalmente, a influência do regime de trabalho também deve
ser
descrita primeiramente
em cada tipo de Unidade Universitária
(TABELA 10).
Nas unidades federais o Grupo B predomina na categoria de tempo
parcial
ou hora-aula, ocorrendo inversão de porcentagens
nas categorias de tempo
integral e dedicação exclusiva.
Nas unidades estaduais, embora a vantagem do Grupo B na categoria "tempo parcial" não possa ser levada em conta, face aos pequenos valores absolutos envolvidos.
é notável que todos os professores
do Grupo
B estejam nessa categoria, sendo o Grupo A absoluto nas demais.
Nas unidades particulares
não há diferença substancial entre as
porcentagens
dos dois grupos quando se compara os regimes de tempo integral e parcial.
Face ao exposto, o regime de tempo integral parece favorecer
o
desenvolvimento
de pesquisa pelos professores
nas unidades públicas e o
tempo parcial parece dificultá-lo.
Nas unidades particulares
o regime de
trabalho parece não exercer influência quanto às atividades de pesquisa.
CONCLUSOES
o desenvolvimento
de pesquisa é mais favorecido nas Unidades
Universitárias
do primeiro período (1957-1965) e menos nas
do terceiro
(1976-1977),
ficando o segundo período (1970-1973) em posição intermediá
ria. Esta tendência é confirmada para todas as categorias de titulação e
de regime de trabalho consideradas.
As Unidades Universitárias
públicas favorecem muito mais a pesquisa que as ~articulares,
destacando-se
as unidades estaduais. Confirma
-se esta tendencia para todas as categorias de titulação. Quanto ao regT
me de trabalho, parece influir somente nas unidades públicas, notando-se
nas particulares
aparente equivalência
entre as categorias de tempo parcial e integral.
Os professores
que desenvolvem pesquisa tendem a possuir título
mais elevado quanto mais recente o período de início de funcionamento
do
Curso. A associação entre desenvolvimento
de pesquisa e títulos mais ele
vados é verificada tanto nas unidades públicas quanto nas particulares.A influência da variável "regime de trabalho" no desenvolvimento de pesquisa é intensa no conjunto dos cursos de cada período considerado e também nas Unidades Universitárias
públicas. Observa-se que a pes
quisa é mais favorecida nas categorias de tempo integral e dedicação ex~
clusiva, mas a influência destas categorias diminui dos cursos mais antl
gos para os mais recentes.
Com base nos resultados obtidos, é possível distinguir os repr~
sentantes típicos dos Grupos A e B (respectivamente
professores que
desenvolvem

ou não

pesquisa)

.

1. Representante
típico do Grupo A
pertence a Unidade Universitária
pública cujo CUTSO de Geolo
gia teve início de 1957 a 1965;
é contratado no regime de tempo integral ou dedicação exclusiva;
possui o título de mestre ou mais elevado.

5.174

2. Representante
típico do Grupo B
pertence a Unidade Universitária
particular ou a unidade
ca cujo Curso de Geologia teve início em 1976 ou 1977;
-

públ~

é contratado no regime de tempo parcial ou hora-aula;

- possui apenas o título de bacharelou
licenciado.
As tendências verificadas
confirmam a hipótese de que as possibilidades de desenvolvimento
de pesquisa por parte dos professores
dos
Cursos de Graduação em Geologia estão associadas a diversas variáveis
funcionais e institucionais.
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1. ABSTRACT
For the elaboration
of a complete
curriculum,
in the first
fa
ce,
the premises
have been
taken
into
consideration.
These
premises
a=
re of special
importance
as they
determine
the structural
characteristics
-form
and contentof any curriculum.
That way,
the following
principles
wh~ch determine
structure
and content
of the curriculum
proposed were considered:
a) Its
simple
and imediate
aplication
in all
courses
of geology.
For
that
reason
it is presented
in the tradicional
form without
trying
to
make any changes
in the structure
of teaching
of geology
in Brazil.
b) Concordance
with
the minimum
curriculum
proposed
by the Sociedade
Brasileira
de Geoloqia-SBG.
Here an interDretation of the ideas of the
SBG was made with good results as the versatility
of geologists r~
guaranteed because all professional
areas of geology are covered;
the
number of hours for every group of disciplines
is in accordancewith
the relative importance given to it by the SBG.
c) The application of this curriculum presented guarantees the student
210 hours of teaching of optional subjects. The distribuition
of
the
prerequisites
establishes a good hierarchy of the compulsory subjects
and, in addition, garantees that the matriculation
for the thesis
of
graduation is free of charge.
2. INTRODUÇÃO
Na atual conjuntura do ensino universitário
brasileiro,
os fa
tores que determinam a baixa qualidade do ensino são tantos que a ina=
dequação dos atuais curriculos plen~s e minimos é apenas um deles. EV!
dentemente que uma melhor organizaçao
curricular e, principalmente,
uma maior homogeneização
do curriculo pleno, entre os dezenove cursos '
de geologia do Pais, só traria beneficios aos tanto em geologia quanto
em qualquer outro curso.
Este curriculo pleno, ora proposto, foi elaborado por iniciativa do autor que o apresentou,
em primeira versão, a uma plenária fOE
mada pelos professores
da UFC: José Vitorino de Souza, António Carlos
Guimarães Sidrim, José Marcio Lins Marinho, José Ferreira de Andrade
Filho, Joaquim Raul Ferreira Torquato, Júlio Sarmento de Meneses, Ter~
za Falcão de Oliveira, George Satander sá Freire, Francisco Marques Jr,
Luis Humberto Pedreira, Sónia Vasconcelos;
pelos geólo~os da NUCLEB~_S
Ebenezer Moreno e Ailton Salviano; pelos geólogos da CPRM: Edson Mendonça e Maurllio Vasconcelos e pelo geólogo do NUTEC Ricardo Vasques.
Infelizmente
não tivemos participação
dos discentes.
Esta é a versão
final
de nossa proposta, onde foram acatadas
todas as mudanças aprovadas pela plenária.
Como é pensamento da SBG sugerir um curriculo pleno em caráter nacional, a proposta aqui apresentada,
leva em consideração
que no
Brasil existem cursos que funcionam a contento e outros que funcionam
.,
até mesmo sem as m~n~mas con d ~çoes,
e por isso, nossa propostanãcitraz
' -
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inovações de caráter estrutural, sugerindo e apresentan~o
um currículo
pleno de maneira tradicional e dividindo sua apresentaçao
em tres partes: integralização
curricular, correspondência
ao currículo mínimo da
SBG e apresenta apenas a sÚffiulados programas das disciplinas.
3. CONCLUSOES
a) Este currículo pleno
proposto pela SBG.

se adequa

perfeitamente

ao currículo

mínimo
-

b) Os prerrequisitos
dispostos desta maneira garantem duas necessida des: a necessidade de conhecimento
prévio da matéria do prerrequisito
e garante a maturidade necessária ao aluno, durante o desenvolvimento
do curso, ao solicitar uma disciplina.
c) Este currículo pleno garante que, ao solicitar a disciplina Relatório de graduação, o aluno esteja livre de obrigacões para ter rendimento máximo nesta disciplina quê é o coroamento do' curso.
d) t considerada satsfatória a distribuição
da carga horária neste cUE
rículo, ou seja: 1. 1800 hs/aula (50%) para as disciplinas do Conhecimento geológico e de Metodologia Fundamental de Producão do Conhecimen
to Geológico; 2. 570 Hs/aula (16%) para as disciplinas de Aplicação dõ
Conhecimento
Geológico; 3. 990 hs/aula (27%) para as disciplinas
do C~
nhecimento não Geológico e; 4. 210 hs/aula (7%) para as disciplinas 0E
tativas.
e) Este currículo pleno, devido ser simplificado,
assegura que todos
os cursos de geologia do País tenham possibilidade
de adota~losem
causar grandes problemas.
f) Permite ao aluno cursar 210 horas/aula
acordo com suas tendências.
4. INTEGRALIZAÇAO
SEMESTRE:

(4 disciplinas)

Ir

III

N9 IE ORIEM DISCIPLINAS

.

HOlW3/1UJU.

v

.

E'.t<t:;.~rros

(VER QUADro 1)

QuÍmica Geral
Geologia Geral

90
90
90
90

90
180
270
360

05
06
07
08
09

Biologia Gera:l
cálculo Dif. Integ.Ir
Física Geral II
Prática de Geologia Geral
'l'qx)grafia

60
90
90
60
60

420
510
600
660
720

02
01
04

10

Mineralogia

120

840

03 e 08

11

cálculo Dif. Integ. IIr

90

930

06

12

Interpretaçãode Mapas
GeolÕgicos
Qimica Analítica Mineral

60
90

990
1.080

01,08

à Cienc:ia dos
~tadores

60

1.140

02

90
90
60
90
60

1.230
1.320
1.380
1.470
1.530

03,06 e 07

90
90
60
60
60

1.620
1.710
1.770
1.830
1.890

16,17,18 e 19
15,16 e 18

01
02
03
04

Física Geral I

13
14

de

CURRICULAR

PARCIAL/A~U~
I

optativas

cálculo Di!. Integ. I

Intr.

I

15

Físioo-Quimica

16

Mineralogia

17
18
19

Paleontologia
Geologia Estrutural
GeoestatÍ5tica

20
2l
22

Petrologia

23

Gecm:>rfologia

II

Seclirnentar

Petrologia !gnea
Análise Estrutural
Disciplina optativa

e 09

03

07 e 10
05 e 08
06 e 12
11

07,18 e 19

18
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VI

24
25
26
27

Geologia Ambiental
Ebtogeologia
Petrologia
Metanórfica
Microsoopia
de ~.inérios
Disciplina
O!;Itativa

60
60
90
60
60

1.890
2.010
2.100
2.160
2.220

20 e 23
22
20 e 21
16

VII

28
29
30
31
32

Geologia de Cam;x:>I
Geoquimica
Geoflsica
Geotécnica
Estratigrafia
Disciplina
Optati va

60
90
60
90
90
60

2.280
2.370
2.430
2.520
2.610
2.670

20 e 22
13,23 e 26
07,li,14
e 23
14,23 e 26
22 e 26

VIII

33
34
35
36
37
38
39

Estud. Problemas Brasil.
Geologia de Camro II
Prospecçãc
Geoq\Unu.ca
Prospecção
GeofÍ5ica
Geologia Econânica
Eoonania Mineral
GeotectÔnica

30
60
60
60
90
60
60

2.700,
2.760
2.820
2.880
2.970
3.030
3.090

21,25 e 28
24,25,29
e 32
24,25 30 e 32
24,26 e 27
19
30 e 32

IX

40
41
42
43

Gologia de Campo IIr
Prospecç'.ão de Jazidas
Hidrogeologia
Lavra a céu Aberto e
Tratamento
de Minérios
Evol~
GeolÕgica do
Brasil
Disciplina
Optativa

60
60
90

3.150
3.210
3.300

34 e 39
35,36,37
e 38
14,24,25,29
e 30

60

3.360

22,31

90
60

3.450
3.510

39

Relatório

90

3.600

40,41,42,43

44

X

45

de Graduação

elenco de disciplinas
OBS: Cada curso deve ter seu próprio
do a:m suas tendências,
e solicitações
cbs aluros.
5.

CORRESPOND~NCIA

DISCIPLINAS
Ol.FÍ5ica
07.FÍ5ica

MATtRIA

I
II

02.Cãlculo
Dif.
06. cálculo
Dif.
li.cálculo
Dif.
14. Intrcx:iução a

03.Quimica Geral
13.Quimica Analltica
15.FisiccquÍmi.ca

I
II
IrI
cbs Canput.aà::>res

Quimica

Mineral

Biologia
Geanatanática

19. Geoestatistica
04. Geologia Geral
08.Prática
de Geologia

Geologia

Geral

.

09 ToIx>grafia

Top:)grafia

12. Interpretação
de Mapas geolÕgioos
18.Geologia
Estrutural
22.Análise
Estrutural

Geologia

10.Mineralogia
16.Mineralogia

Mineralogia

I
II

Intrcx:iutória

Estrutural

Paleontologia

17.Paleontologia
Sedimentar
19nea
~!etanórfica

Petrologia

23.Geatorfologia
/\

CURRtCULO

Matanática

Geral

20.Petrologia
21.Petrologia
26 .Petrologia

DO

Física

Integral
Integral
Integral
Ciência

vas,

e 44
de aoor

MtNIMO

DO CURRICULO PLENO

Geral
Geral

05.Biologia

AO CURRtCULO

optati

e 37

Gecm::>rfologia
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MtNIMO

Geologia
Geologia

Ambiental
.doPlanejamento

31. Geotécnica

Geologia
Reelogia

do Planejamento

32. Estratigrafia

Estratigrafia

24. Geologia

28.
34.
40.
45.

Ambiental

Geologia
Geologia
Geologia
RelatDrio

de Cémq;o I
de Cémq;o Ir
de Cémq;o III
de Graduação

Geologia

30. Geofisica

GeofÍ5ica

29. Gecquimica

Gecquimica
pedologia

25.
27.
35.
36.
37.
41.
43.

Sensoriamento

ia
Mi~
de Minérios
Prospecçac
Gecquimica
Prospecção
Geofísica
Geologia Eoonânica
Prospecção
de Jazidas
Lavra à céu Aberto e Trat.

38. Econania

de Minérios

42. Hidrogeologia.
GeolÕqica

39.

Geotect:ênica

33.

EstlJdos

css-

6.

Raroto

Geologia Eoonânica e Prospecção

Mineral

44. Evolução

de Cémq;o

Econania

Mineral

Recursos

Hidricos

D:inãmica dos Processos
Geologia do Brasil

do Brasil

GeolÕqicos

GeotectÕnica

dos

Problemas

Brasileiros

O conteOOo Prcgramãtico
da disciplina
desenhe geolÕqico
(reoanendação
4.6.3.C
da prop::>sta da SBG) está distrili.1ià:>
nas disciplinas
08. Prática
de Geologia
Geral e 12. Interpretação
de Mapas GeolÕqicos.
SUMULAS DO CONTEO'DO PROGRAMATICO

-

6.1. FtSICA GERAL I
Mecànica;
hidrostática;
princípios
de Pascoal
e
Arquimedes
e equaçao
de Bernouilli.
Calor;
Primeira
e segunda
lei
da
termodinâmica,
entropia
e teoria
cinética
dos gases.
6.2. CALCULODIFERENCIALE INTEGRAL I
Funções e curvas. Limites.
Con
tinuidade.
Derivadas.
Integrais
definidas.
6.3. QUíMICA GERAL
Atomos, moléculas
e íons;
estrutura
eletrônica
do
átomo; classificação
periôdica
e propriedade
dos elementos;
ligações
químicas;
reações
e equilíbrio
químico,
oxidação
e redução.
Soluções
e
noções de química
orgànica.
6.4. GEOLOGIA GERAL
Evolução
das
ciências
geológicas.
A Terra:
a atmosfera,
a biosfera,.a
hidrosfera
e a litosfera.
Noções de mineralogia.
Formação e classificação
das famílias
das rochas
19neas,
sedimentares
e metamórficas.
Dinâmica
externa
dos processos
geológicos.
O Tempo geológico.
Movimentos
tectônicos.
6.5. BIOLOGIA
GERAL Origem e evolução
da vida.
Noções de ecologia
e

-

-

-

equillbrio

ecologico.

6.6.

CALCULO

da.

Coordenadas

- Sistemática

DIFERENCIAL

polares.

animal

e vegetal.

- AtÜicar:ões

E INTEGRAL

II

Metodos

integráção.

de

da

-Funções

integral

defini

transcendentes

-

6.7.
FíSICA
GERAL II
Oscilações
harmônicas
simples.
Ondas em meios
e
lásticos.
Ondas progressivas
e estacionárias.
Otica.
Eletricidade,
ma~
netismo,
propriedades
elétricas
e magnéticas
da matéria
e das rochas.
Ondas eletromagnéticas.
Noções
de física
nuclear
e radioatividade
natu
ralo

6.8.

pAATICA

DE GEOLOGIA

GERAL

Noções
5.179

de mineralogia:reconhecimento

das propriedades
fisicas dos minerais e reconhecimento
dos principais
minerais formadores de rocha. Noções de petrografia:reconhecimento
das

principais estruturas das rochas e reconhecimento dos principais gru
pos de rochas igneas, sedimentares
e metarnórficas. O uso da bússola
geólogo, construção e interpretação
de mapas geológicos simples.

-

de

6.9. TOPOGRAFIA - Introdução à cartografia:
escalas, curvas de nivel ,
coordenadas geográficas
e UTM, técnicas para confecção de mapas, carninhamentos horizontais
e confecção de perfis topográficos.
Locação
de
pontos cotados: com bússola de geólogo e trena; com prancheta e alidade e com teodolito.
6.l0.MINERALOGIA
I - Noções de cristalografia.
Propriedades
fisicas e
quimicas dos minerais. Mineralogia
sistemática:
determinação
dos minerais; ensaios fisicos e qulrnicos rápidos para determinação
dos minerais.

6.ll.CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

-

Nocões de geometria analiti-

ca: vetores, retas, planos, conicas e quádriéas de várias va~iáveis.Li
mite e continuidade.
Funçoes deferenciáveis,
extremo de funçoes. Integração múltipla. Integrais de linha. Séries e equações diferenciais.
6.l2.INTERPRETAÇAO
DE MAPAS GEOLOGICOS-:- Interpretação
de perfis de m~
pas com camadas horizontais;
com camadas inclinadas; com falhas;co~ f~
lhas e dobras e com discordâncias.
cubagem de reservas minerais e sele
ção de áreas para sondagens em mapas e exemplos simples usando apenasos afloramentos
e dados de sondagens em camadas de mergulho constante.
6.l3.QU1MICA ANAL1TICA MINERALOGICA
- Reações qulrnicas, equilibrio quf
mico, solucoes e soluçoes tarnpoes, precipitados
e soluções coloidais.
Determinaçâo
qualitativa
dos radicais: carbonato, fo~fato, sulfato,su!
feto, halogeneto, molibdato e wolframato.
Determinaçoes
qualitativas
de cátion atrvés de ensais pirognósticos
e testes qulrnicos rápidos.
6.l4.INTRODUÇÃO
A CItNCIA DOS COMPUTADORES - Os siptemas numéricos:sis
temas binários, octal e exadecimal. Unidades básicas de um computadosdigital. Alinguagem Fortram. Noções sobre sistem monitor.
6.l5.FISICO-au1MICA
- Gases, 19, 29 e 39 lei da termodinâmica;
energia:
entalpia e entropia; energia livre de Gibbs com critério de equillbrio.
Regra das fases, curvas de imiscibilidade
e de miscibilidade
de liquidos, sólidos e gases; fugacidade dos gases:
6.15. MINERALOGIA II - O microscócio
petrogrâfico.
Indicatriz dos Mine
rais. Observaçao dos -minerais com-luz natural polarizada e com nicóiscruzados. Observações
conoscópicas
dos minerais isotrópicos,
uniaxiais
e biaxiais. Orientação das indica trizes. Identificação
de paragênese
miner~l em rochas igneas e metamórficas.
6.17.PALEONTOLOGIA
- Os fósseis e os processos de fossilisação.
Concei
to de ecologia. O meio, os organismos e suas evoluções. Paleontologia
sistemática.
Invertrebados,
vertebrados,
paleobotânica
e noções de palinologia. Principais associações de fósseis guias de de fósseis-de-f~
cies.
6.1S.GEOLOGIA
ESTRUTURAL - Estruturas atectónicas.
Dobras e dobramen tos: g=ometria, descriçao e classificação.
Elipsóides de esforço e deformaçao. Clivagem, xistosidade
e lineações. Juntas ou diáclases.
Falhas: descrição e classificação.
Influência dos esforços tectónicos na
fabrica das rochas.
6.l9.GEOESTAT1sTICA
- Noções básicas de estatistica:
histogramas,
curvas e tabelas de frequência. Desvio-padrão
aritimêtico
e logaritimico,
coeficiente de variação, propabilidade
de aderência de uma população
com distrib~ição
normal e l02-normal, aleatoriedade
na amostragem.Pri~
cipais funçoes de distribuiçao
das jazidas minerais. Análise de regres

são, análise de tendência e o teste do qui-quadrado.
6.20.PETROLOGIA SEDIMENTAR - Os ambientes sedimentares: continental,ma

rinho e misto. Os processos de sedimentação.
Sedimentologia.
Fácies se
dimentar. Estrutura das rochas sedimentares.Classificação
e identifica
ção_macro e microscópica
das rochas sedimentares.
A sedimentação
em re
laçao aos principais ambientes geológicos.
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6.21.PETROLOGIA
!GNEA - o magma: origem, evolução e diferenciação.
Estrutura e classificações
das rochas igneas. Principais paragêneses minerais que servem para determinação
das condições físicas do "Emplacement" do corpo igneo. Correlação entre os diversos magmatismos
e os pr~
cipais ambientes geotectónicos.
6.22.ANÂLISE ESTRUTURAL- Estabelecimento
de forma, extensão e arranjo
de estruturas de uma area em mapa e sua ~equencia de formação no tempo:
escala, estilos tectónicos, superimposiçoes,
fases de dobramentos e g~
ração de dobramentos.
padroes de afloramentos
e formas de dobramentos
em áreas deformadas. Análise de áres dobradas com estruturas simples e
áreas dobradas com estrutura complexa. Observações de microestruturas
e sua utilização na análise estrutural.
6.23.GEOMORFOLOGIA
- Conceituação,
domínios e mêtodos. Os fatores fundamentais que condicionam os tipos de relevo. Classificação
de formas.
As rochas e o modelado da superfície. Noções de geomorfologia
evolutiva e paleogeografia.
Os principais domínios geomorfológicos
do Nordeste e do Brasil.
6.24.GEOLOGIA AMBIENTAL - O ecossistema e o equilíbrio ecológico.O
solo: uso, conservaçao,
destruição e recuperação.
O ar: agentes poluido-

res e seus efeitos sobre a natureza. Gerenciamento costeiro e dos re
cursos hídricos. Impacto das grandes
ente. ~anos ecológicos da mineração.
gislaçao ambiental.

obras de engenharia no meio
Planejamento
urbano. Noções

-

ambide l~

6.25. FOTOGEOLOGIA
- Fundamentos da fotogeologia,
fatores-guia
na foto
interpretaçao.
Interpretação
litoestrutural.
Construção de mapas foto=
geológicos.
6.26. PETROLOGIA METAMORFICA
- Os tipos de metamorfismo
e a dinâmica
dos processos metamorficos.
Identificação
das principais paragêneses
e
dos principais fácies metamórficos.
Estrutura das rochas metamórficas.
Classificação
das rochas metamórficas.
Os migmatitos.
Correlação entre
metamorfismo
e os principais ambientes geotectónicos.
6.27. MICROSCOPIA
DE. MINtRIOS - Métodos de preparação de secções polidas; manuseio do microscopio
de reflexão; propriedades
óticas dos mine
rais opacos: reflectividade,
isotropia, anisotropia,
birreflectância
reflexões internas, etc. Texturas: idiomorfismo,
xenomo rf iamo , inclu
são, zoneamento, geminação. Dureza, clivagem, cataclase, deformações
,

;

recristalização, ex-solução, substituição, oxidação e cementação. Mi

-

croquímica aplicada às secções polidas. Identificação
dos principais
minerais opa~os. paragênese mineral; significado,
interpretação
de te~
turas e feiçoes especiais
6.28. GEOLOGIA DE CAMPO I - Mapeamento geológico em uma região sedimen
tar: 08 dias de campo e posteriores estudos de laboratório na área
dã
petrologia sedimentar.
6.29. GEOQU!MICA - Finalidades e história da geoquímica.
Distribuição
dos elementos nas rochas. Equilibrio quimico, lei da ação das massas,
hidrólise, intemperismo,
noções de pedologia e pedogênese. Mobilidade
geoquimica dos elementos. Influência do pH e Eh no comportamento
geo quimico dos elementos. As barreiras geoquimicas naturais. Regra das fa
ses. Noções de geologia dos isótopos.
6.30. GEOF!SICA - O campo magnêtico terrestre. A gravidade terrestre.O
comportamento
das rochas como condutores elétricos e fatores que influ
enciam. O fluxo térmico terrestre. A radioatividade
natural e artificI
aI. O comportamento
das ondas sismicas em um meio rochoso homogêneo
heterogêneo.

e

6.31.
GEOTtCNICA - Mecânica dos solos. Reologia. Construção
gens e noçoes de hidrodinâmica.Contrução
de túneis, estradas
de-arte. Conteção de escorregamento
de encostas.

de barrae obras-

6.32. ESTRATIGRAFIA
- O tempo geológico: cronologia e correlacões
nos
processos igneos, sedimentares
e metamórficos.
Principais ambientes
geológicos. paleogeografia.
A nomenclatura
estratigráfica.
6.34.. GEOLOGIA DE CAMPO II - Mapeamento geológico em uma região com atividades igneas dominantes:
15 dias de campo e posteriores
estudos de
5.181

laboratório

na área da petrologia

ígnea.

6.35. PROSPECÇÃO GEOQU1MICA - Noções de "background",
limiar, anomalia
e falsa anomalia. Os métodos de prospecção: pedogeoquímica,
litogeoqu!
mica, hidrogeoquímica,
biogeoquímica,
sedimentos de corrente e noções

de aerogeoqulmica; interpretação de resultados de campanhas geoquími
cas hipotéticas

-

ou reais.

6.36. PROSPECÇÃO GEOF!SICA - Os métodos de prospecção geoflsica: métodos slsmicos, metodos gravimétricos,
métodos magnéticG:7s.:eeletromagnéticos, métodos elétricos, métodos radioativos.
Aplicação destes métodos para identificação
de depósitos. minerais e a exploração de água
subterrânea.
6.37. GEOLOGIA ECONOMICA - Gênese, classificacão
e descrição das mineralizaçoes ligadas a rochas magmáticas, metam~rficas
e sedimentares.Gê
nese, classificação
e descrição das mineralizações
hidrotermais,
piro=
metassomáticas,
pneumatolIticas
e de enriquecimento
supergênico.
Depósitos detrIticos, químicos e bioquímicos.
Chapéu de ferro.
6.38. ECONOMIA MINERAL - Noxões de matemática
financeira. Análise econômica de projetos. Avaliaçoes econômicas de projetos minerais. Análise de mercad0. Exequibilidade
econômica de depósitos minerais. Legislação e polI tica mineral.
6.39. GEOTECTONICA
- Caracterização
fIsica do interior da terra. Movimentos tectonicos. Geossinclinais,
cinturões metamorficos
e tectoorogê
nese. Plataforma e fündos oceánicos. Principais hipóteses geotectôni =
caso O rifeamento,
a deriva continental e a acreação dos continentes.
Tectonica de placas. Noções sobre a compartimentação
geotectónica
do
Brasil e Amêrica do Sul.
6.40. GEOLOGIA DE CAMPO II1: Mapeamento geológico em uma região com di
versificaçao
metamórfica:
15 dias de campo e posteriores
estudos de lã
boratório na área da petrologia metamórfica.
6.41. PROSPECÇÃO DE JAZIDAS - Escala de trabalho. Prospecção ao fundo
de bateia. Métodos de amostragem em jazidas mine~ais. prospecção de su
perfIcie. prospecção de subsuperfície:
sondagens versus trabalhos mi =
neiros. Cálculo do teor mêdio, teor crítico e teor limite de uma jazida mineral. Cálculo da propabilidade
de erro em cubagens de jazidas. O
requerimento
de pesquisa e licenciamento
mineral ao DNPM.
6.42. H1DROGEOLOGIA
- O ciclo hidrológico.
A água: características
para uso domestico, industrial e agrIcola; captação, armazenamento
e pre
servação de mananciais.
Barragens subterrâneas.
O balanço hidrológico~
Hidrologia e hidrodinâmica
nos meios porosos. Captação,reabastecimento
e contaminação
de aquIferos. Mêtodos de prospecçao de água subterrânea
Planejamento
para utilizacão dos recursos hídricos de subsuperfIcie.No
ções da legislação sobre ó uso da água.

6.43. LAVRA A CEU ABERTO E TRATAMENTO DE M1NtR10S - A maauinária da mi
neraxão. Explosivos e planos de fogo. Metados de lavra ã-ceu aberto.Ex
traçao e transporte de minérios. cálculo de reserva útil. Segurança
ambiente de trabalho nas minas. Tipos de tratamento de minérios: métodos fIsicos e químicos.

e

6.44. EVOLUÇÃO GEOLOGICA DO BRASIL

-

O précambriano:as condições rei-

nantes na terra durante o Precambriano;
os grandes ciclos orogenéticos
e seos efeitos no Brasil e America do Sul; as regiões cratônicas bras i
leiras e sulamericanas;
as faixas de dobramentos e os cinturões meta =
mórficos brasilianos.
O Paleozóico: As condições reinantes durante
o
Paleozóico;
evolução tectônica basileira e sul americana; as plataformas, as grandes sinéclises e antícleses e a orogênese andina. O Meso zóico: as condições reinantes durante o Mesozóico. O rifeamento continental e seus efeitos no Brasil; as bacias costeiras é interioranas.
O
Cenozóico: as condições reinantes; principais unidades cenozócas brasi
leiras.

Todo

problemática

este

conteúdo

de causa

deve

ser

enfocado

visando

ã

principalmente

e efeito.

6.45. RELATORIO DE GRADUAÇÃO - Monografia
sob a orientaçao de um docente, constando

to geológico.
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desenvolvida
pelo discente,
obrigatoriamente
de mapeamen

-

-
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(P6s"9l'aduando da FE-UNICAMPI

ABSTRACT-

In this
article
we discut
some didactic
and methodological
points
presents
in the experience
of introduction,
during
the field
work,
of geological
concepts
and principaIs,
for ingressing
students
from
the
Geology course
(USP) and students
from the FFCL - Santo André (Licenciatura em Ciências).
For us, the field
is the source
of the geological
knowledge.
50,
we propose,
during
these
field
activities,
an interpretative
kind ofwork
based on the outrop,
with investigative
and instigating
exercises.
The methodology
of teaching
is centralized
on the student,
trying
to obtain
consonance
between
objectives/activities
and the levels
rhythm of learning.
We believe
that the fundamental
principaIs
of this experience
could be used for a critical
reflection
by the geologists-educators
that
are working with the field
teaching.
I... INTRODUÇÃO

O campo é a prática
essencial
da Geologia,
é no campo que se ob
os dados usados nesta
Ciência,
isto
é. o campo é a fonte do cQ
geológico.
Portanto,
o campo ou a crosta.
terrestre
é o objeto
de investiga
ção da Geologia.
O campo não é apenas fundamental
para a Geologia
enquanto
Ciência,
como também para o seu ensino.
Todo estudante
de Geologia
deve inte
ragir
com o campo, pois os passos
essenciais
da obtenção
deste
conheci
~
mento devem ser executados
por todos aqueles
que estudam esta Ciência.
O campo servirá
como exercício
intelectual
para um conjunto
de
operações
normalmente
não realizadas
em outras
áreas do conhecimento
(de
tém todos
nhecimento

terminadas

por

analogias

e relações

próprias

da

atividade

de

campo).

-

Essas operações
intelectuais
devem ser iniciadas
desde o início
do estudo
da Geologia
e devem ter um desenvolvimento
progressivo
no decorrer
do restante
do curso.
Neste trabalho
discutiremos
os aspectos
didáticos
e metodológicos
de duas experiências
introdutórias
de alunos
às
atividades
de campo.
11.

GENERALIDADES

"Nesta excursão
propomos uma abordagem
diferente:
Cremos ser
possível
adotar
uma linha que enfatize
um método de trabalho
interpretativo ao nível
de afloramento,
mesmo para alunos
do primeiro
ano; ou seja, como podemos,
frente
a uma situação
real do campo, onde dispomos
ape
nas de um quadro parcial
de feições
registradas
nas rochas,
conseqUentes
de transformações
que há muito ocorreram,
ou estão
muito lentamente
ocor
rendo,
correlacionar
as poucas evidências
que dispomos
para reconstruira seqUência
de eventos
que ocorreram
naquele
local?"
Assim, pode-se
ler na "Introdução"
de um dos roteiros
o pressu5.185

posto

geral da experiência realizada.
As excursões aqui apresentadas
foram realizadas para as pedreiras de Perus (SP) e para o porto de areia de Itaquaquecetuba
(SP), desti
nadas a alunos do início do curso de Geologia ou alunos de disciplinas
introdutórias
de Geologia nos cursos de Licenciatura
em Ciências (alunos
de Geologia da USP e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de San
to André).
As excursões são de um dia, onde os alunos são levados a descre
ver e interpretar afloramentos.
Na excursão de Perus os alunos descrevem
granitóides encaixados em xistos ou em rochas calcossilicatados.
Na ex cursão de Itaquaquecetuba
os alunos descrevem sedimentos da Formação Ita
quaquecetuba
e processos de sedimentação
atuais que ocorrem nos lagos de
decantação do porto de areia. Em ambos, no próprio campo, levanta-se
a
história geológica (seqUência de eventos) dos afloramentos
aplicando-se
os princípios básicos da Geologia -- que são desenvolvidos
pelos
próprios alunos -- atualismo, superposição
e intersec~ão de estruturas.
Nas duas excursões realizam-se viagens Erevias com todos os pro
fessores e monitores antes de cada excursão. Reve-se deste modo os aflo~
rame~tos, rediscutem-se
os objetivos e homogeniza-se
a abordagem da ex cursao.

-

Durante o desenvolvimento da excursão cada professor, ou moni

-

tor, será responsável pela orientação de um pequeno grupo (que pode
ter
de 4 a lS alunos) dependendo do número de alunos e de monitores
(isto é,

das condições econômicas da escola)
111.

.

OBJETIVOS

g fixado um conjunto detalhado de objetivos; cada objetivo
dá
origem a uma ou mais atividades que serão executadas pelos alunos. Os ob
jetivos são expressos através de verbos de ação apresentados no roteirodo aluno (para que este possa auto-avaliar-se).
O professor e os monitores
(que coordenam a atividade de campo)
conhecem a articulação existente entre cada objetivo e a(s) atividade(s)
que deverá(ão) ser executada(s).
Esta articulação é mostrada no "Roteiro
do Monitor". Isto permite um controle. muito grande sobre a atividade;
quando uma atividade não é realizada (ou é realizada deficientemente)
sa
be-se que objetivo foi prejudicado.
Os objetivos são ordenados em ordem crescente de complexidade.
Os primeiros são objetivos de "reconhecimento",
os seguintes são de análise (compreensão do reconhecimento)
e Eosteriormente
de aplicação e dis
cussão do conhecimento.
Portanto, há tres categorias de "objetivos (e de
atividades correspondentes).
Os objetivos estão organizados em três níveis ou estágios pro
(p) compreensão
gressivos de aprendizagem;
(a) aquisição de informações;
e análise de informações;
(c) aplicação e crítica das mesmas.
IV. O PAPEL

DA ATIVIDADE

INDIVIDUAL

E DE GRUPO

. Durante todo o trabalho no campo procura-se incentivar que
os
alunos façam suas observações e eles mesmos construam a história geológi
ca do afloramento.
O papel do professor e monitores é o de questionar as.
formulações dos alunos, de modo que eles se articulem com as observações
realizadas.
A realização da atividade depende do interesse do aluno,
serão
eles que irão buscar a resolução dos problemas propostos.
A atividade pode ser subdividida em dois blocos; introdução
e
atividades de campo. Estas estão organizadas em três estágios, já ditos

anteriormente. Evidentemente o nível de complexidade cresce da introdu

-

ção para

o último estáSio, como também o nível de autonomia dos alunos.
A introdução e controlada pelo professor e pelos monitores, nele se apresenta a região e o próprio problema a ser investigado.
Muitas
vezes é necessário possuir informações e, ou, habilidades Erévias
(pré-requisitos);
neste caso as atividades anteriores ã excursao serão consi
deradas introdutórias
ã mesma (por exemplo; a aula "Transforma<;ões Ter ~
restres" em relação ã excursão de Perus). Nesta etapa o aluno e introdu-

zido.
A etapa de obtenção de informações pode ser dividida
em
duas
sub-etapas; uma individual e outra em pequeno grupo. Na sua etapa indivi
5.186

o

dual

aluno
faz
descrições,
esquemas,
identificação
de minerais,
estrutexturas;
neste
momento
ele
está
na fase
de reconhecimento.
Em se
em pequeno
grupo,
o aluno
verificará
se suas
observa~ões-interpre
estavam
corretas,
ele
será
obrigado
a repensar
as ideias
que for~
sozinho.
O pequeno
grupo
visa
mostrar
que sempre
há uma outra
abordagem
para
as observações,
e que suas
idéias
precisem
passar
pelo
"crivo"
dos
colegas.
b o momento
da compreensão
e análise
do que se aprendeu,
de se
iniciar
o processo
de descentração
(ver
o outro
lado)
e também
de iniciar as correlações.
A terceira
etapa
é a de aplicação
e discussão
do conhecimento
desenvolvido
pelo
aluno;
ela
se faz
num debate
geral
com todos
os alunos
da turma,
neste
momento
cada
aluno
declara
suas
observações-interpreta
ções
e as confronta
com a do resto
do grupo.
No momento
de discussão
cada
aluno
é chamado
a expor
seu pensamento,
conseqüentemente
a organizá-lo
para
poder
debatê-lo.
Quando
esta
discussão
se faz
levantando
a seqüência
de eventos
do afloramento,
os
princípios
geológicos
precisam
ser bem articulados
pois
normalmente
há
diferentes
explicações
para
o mesmo local
(como
de fato
ocorre
no dia-a-dia
do geólogo).
b evidente
que o papel
do professor
e dos monitores
vai
se modi
ficando
no decorrer
da excursão:
no início
são estes
que propõem
a ativIdade e o problema,
mas a medida
que os alunos
vão obtendo
suas
própriasinformações
a coordenação
(e controle
sobre
o conhecimento)
vai
sendo
deslocado
para
os alunos.
O papel
do professor
e monitores
vai
se tornan
do meramente
organizativo:
cabe
a estes
garantir
que as explicações
pos~
suam:
pressupostos
definidos
e explícitos
e lógica
interna.
Se a explica
ção tiver
estes
dois
quesitos
ela
é válida
"a priori"
e os. alunos
devem
testá-Ia;
não importa
a explicação
"certa",
aliás
não importa
nem chegar
a uma só explicação:
o importante
é perceber
as limitações
impostas
pelas
observações
realizadas.
O debate
geral
desempenhará
o papel
limitador
que confirmará
ou
negará
as conclusões
apresentadas,
o senso
comum dos alunos
(um pré-re
quisito
sempre
presente)
explorará
o assunto
e questionará
os palpites
se as idéias
estiverem
bem claras
e firmes
no pequeno
grupo.
turas,
guida,
tações
mulou

Muitas

ção logo
assumir
sões.
V.

no
uma

vezes,

começo
outra

quando

há

um

relativo

consenso

do debate
geral,
o professor
posição .
para
questionar
os

ã

quanto

e os monitores
alunos
e checar

explica

tendem
suas
conclu

GERAL

ESQUEMA

Os dois roteiros

NIVbl~

Db

APRENDI

ZAGEM

podem

ser reduzidos

ao seguinte

PE RUS
Aula:
tres"

"Transformações

esquema

geral:

ITAQUAQUECETUBA
Terres

-

Aula:
"O Estudo
da Terra"

do

Passado

INTRODUÇÃO
Orientação
Geral:
a Região
Sobre
Objetivos
Aquisição
informações

de

Compreensão
e Análise
Informação
Aplicação,
Síntese
Crítica
Informação

a

da

e
da

Introdução

(dinâmica)

Atividades

1
2
3

individual

4
5
6
7

pequenos

8
9
10

Orientação
Região

Geral:

a

Sobre
Objetivos
1
2
3
4
5
6
7
11

grupos

I!

pequenos
debate
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grupos
geral

e

9
10
11
12

A relação detalhada dos objetivos e das atividades propostas po
de ser encontrada no "Roteiro do Monitor" e "Roteiro de Aluno" da Excur-=são de Perus e Itaquaquecetuba
(ANEXOS).
VI. METODOLOGIA

DE ENSINO

A metodologia
de ensino centraliza-se
no estudante, no seu está
gio cognitivo, no seu ritmo de aprendizagem
e nos aspectos ~sicoI6gicos-=-motivações e interesses em desenvolver
as atividades, que levem à aquisição de conhecimentos,
que satisfaçam as dúvidas e indagações.
A atitude do professor e dos monitores estão direcionadas
ao es
tágio e ritmo de aprendizagem
do aluno, visto claramente no esquema
atrás, onde há uma harmonia entre objetivos-atividades
com as fases
de
~.
aprendizagem.
No plano de conteúdo, a ênfase é com os processos de aquisição

de conhecimento e, com os processos do conhecimento e não com os produ

-

tos.
O ponto de partida é do professor, que apresenta a região e coloca o problema inicial, elemento primordial da aprendizagem,
"que
age
como um fator simultaneamente
motivador e desequilibrador
do aprendiz~

Motivador porque dá um sentido para os conhecimentos que serão aprendi

-

dos; desequilibrador
porque a aceitação do problema a ser investigado re
presenta a ruptura de um equilíbrio cognitivo anterior, causando uma si-=tuação de instabilidade
que s6 será desfeita com o novo estágio de conhe
cimento".
No passo seguinte, a aquisição de informação enfatiza-se osprocessos de aquisição de conhecimento,
mais especificamente
os métodos
de
investigação
direta e, as observações e int~rpretações
em diferentes escalas. Nesta etapa, as atividades são direcionadas
pelos professores
e
monitores, para que os alunos detanham-se nos procedimentos
propostos
e
não em fatos específicos.

O outro nível, a compreensão e análise, é o momento de assimi

-

lação do novo conhecimento,
com ênfase às operações mentais do estudante.
Aqui ocorrem comparações e contrastes dos dados obtidos, reformulações
e
conclusões. Nesta fase dos. trabalhos, os alunos atingem sua autonomia de
agente de sua pr6pria aprendizagem;
aos professores
e monitores cabe
o
papel de facilitadores
e coordenadores
desse processo.
Por fim, temos a aplicação, quando as atividades, que retomam o
problema inicial, são destinadas ao uso do apreendido.
Ocorre a elaboração de hip6teses, das explanações hist6ricas,
com o reconhecimento
e uso
de princípios e métodos históricos da Geologia. No debate geral ocorre a

síntese e crítica, onde serão analisadas as várias explanações hist6ri

-

cas formuladas pelos estudantes. Este é o momento da verificação
e sínte
se das hip6teses, do entendimento
da convergência
dos fenômenos geol6gi-=cos, pois podem existir uma ou mais causas explicativas
para um mesmo fe
nômeno e, também, da percepção das limitações impostas pelas observações
e interpreta~ões
realizadas, porque as escalas de investigação
e os registros historicos são limitadores das explanações hist6ricas.
VII. CONCLUSOES
Tanto na opinião dos professores
nos, este tipo de atividade investigativa

cia produtiva e marcante.

e monitores, como na dos
alu(e instigativa)
é uma experiên

-

Deve-se notar que o volume de informações adquiridas pelos alunos é pequeno, sem dúvida no mesmo tempo em que trabalha-se num s6 afloramento (que muitas vezes é superior a três horas) poderia-se fazer
um
grande número de paradas numa excursão tradicional.
Entretanto o aprendi
zado é muito mais duradouro e definitivo quando o próprio indivíduo o aa
quire e percebe a relatividade
(os limites) daquele conhecimento.
E evidente que estas excursões têm se adequado aos alunos
que
as realizam e as opções de conteúdo e desenvolvimento
ligam-se a Geolo gia Local. Contudo seus princípios básicos norte adores podem ser aplicados para reformular outras atividades de campo, inclusive atividades des
tinadas a alunos com outros graus de conhecimento.
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A N E X O

Promoção:

Centro

EXCURSÃO

A PERUS

Paulista

de Estudos

-

1

ROTEIRO

DO ALUNO

Geológicos

(CEPEGE)

INTRODUÇÃO
Um dos problemas colocados em relação ao ensino de Geologia redentro do curso, na qual devem ser realizadas os primeiros trabalhos de campo. Uma das posições mais difundidas argumenta
que não se pode fazer excursões nos primeiros anos do curso, considerando que os alunos ainda não teriam um arcabouço mínimo de conhecimentos
e
técnicas geológicas para tal. Outra linha prende-se a excursões meramente descritivas;
as vezes de cunho unicamente mineralógica
(ou paleontoló
gica, ou petrográfica,
etc.), deixando os trabalhos de campo mais "crig~

fere-se ã ocasião,

tivos", que envolvem um esforço interpretativo maior por parte dos alu

-

nos

(estagio de mapeamento, por exemplo), para o final do curso.
Nesta excursão propomos uma abordagem diferente: Cremos ser pos
sível adotar uma linha que enfatize um método de trabalho interpretativõ
ao nível de afloramento,
mesmo Eara alunos do primeiro ano; ou seja, como podemos, frente a uma situaçao real de campo, onde dispomos apenas de
um quadro parcial de feições registradas nas rochas, conseqUentes
de
transformações
que há muito ocorreram, ou estão muito lentamente ocorren
do, correlacionar
as poucas evidências que dispomos para reconstruir
seqUência de eventos que ocorreram naquele local?

a

SOBRE

A REGIÃO
.

Vamos visitar uma série de pedre~ras na região de Perus, que ex

pIoram principalmente
caolim e pedra britada para fins econômicos.
Pe~
dreiras geralmente constituem-se
nos melhores afloramentos
que podemos
obter em re~iões de clima tropical úmido como no Brasil. Todas as rochas
da região sao formadas de cristais, crescidos a partir de um magma líqui
do (rochas ígneas ou magmáticas)
ou a partir de uma rocha pré-existente(rochas metamórficas).
A idade calculada dessas rochas é de bilhões
de
anos (pré-cambriano).
Terrenos constituídos
de rochas com estas características,
compõem grande parte do território brasileiro,
e no momento atual representam os principais problemas para nossa geologia, em função da compl~xida
de e da dificuldade que temos em estudar sua história, e da distribuiçãõ
das unidades geológicas no espaço. Eventos são os acontecimentos
e fenômenos que ocorrem durante o tempo geológico na "vida" de uma rocha.
Assim, a erosão, o intemperismo,
o fraturamento,
a intrusão, o metamorfismo, etc., são todos eventos importantes na "vida" de uma rocha. Esses

eventos deixam "marcas", "cicatrizes" ou vestígios de seus acontecimen

-

tos. São com estes vestígios, que nós chamamos evidências, que o ~eólogo
trabalha. ~ com a maior ou menor facilidade em interpretar a seqUencia
de eventos e distinguir a disposição dos corpos geolósicos no espaço
é
que nós distinguimos
a área geologicamente
fácil e a area geologicamente
c omp li cada.

OBJETIVOS
Com o fornecimento
dos objetivos da excursão pretende-se
fornecer um referencial seguro para que o aluno possa auto-avaliar
o seu grau
de aproveitamento
após ter realizado tudo o que lhe foi solicitado.
_ AP~S ~aver realizado todas as atividades propostas neste roteiro, voce po era estar apto a:
1.
2.
3.
4.

Reconhecer os materiais presentes.
Reconhecer os modos como estes materiais se associam.
Reconhecer o modo como estes materiais se dispõem.
Reconhecer a importância das observações geológicas em diferentes
escalas.
5. Reconhecer os conceitos de homogeneidade
e heterogeneidade
dos materiais presentes.
6. Reconhecer os diferentes tipos de limites entre os materiais
presentes.
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7. Estabelecer
os diferentes critérios para a definição dos corpos geo
lógicos.
8. Discutir a implicação do conceito de escala para a definição de cor
pos geológicos, do seu caráter homogêneo ou heterogêneo e seus limI
teso
9. Reconhecer o princípio de intersecção de corpos e estruturas geológicas.
10. Aplicar os princípios de intersecção para o estabelecimento
da seqUência de eventos ocorridos em escala de afloramento.

-

ROTEIRO

DE ATIVIDADES

AFLORAMENTO
servar
-

1

Nesta primeira parada
diferentes materiais.

procuraremos

treinar

nossa

aptidão

em

ob-

PARTE A
Faça observações,

descrições

e esquemas

1. Numa amostra de mão
tente distinguir quantos tipos de materiais
em cada um dos seguintes termos:
a) cor
b) padrão de forma
c) granulação
d) distribuição
dos graos
e) dureza
f) outros
2. Numa parede de pedreira
procure distinguir os materiais

paresentes

nas seguintes
diferentes

escalas:

você observa,

em cada um dos termos:

a) cor
b) forma
c) granulação
d) distribuição

dos grãos

descreva os materiais diferentes,
o contato (limite)
(bruscos, graduais, etc.) e sua disposição espacial

entre eles

PARTE B
Compare suas observações
Quais as características

nas duas escalas.
da amostra
de mão

que

não

estão

presen-

tes na parede?
E vice-versa?
Quanto
a homogeneidade:

os corpos

são homogêneos

em todas

as es-

calas?
- PARTE

C
Afaste-se e observe a pedreira como um todo,
Descreva os diferentes materiais vistos.
Os corpos são diferentes nessa escala? Você observa

outra

carac-

terística?
PARADA

PARA

AFLORAMENTO
-

ALMOÇO
2

PARTE A

Descreva os diferentes
cada um dos termos:
a) cor
b) forma
c) granulação

materiais
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que ocorrem

no afloramento,

em

d) outros
Observe
dos corpos).
-

bem como seus contatos

(limites

Compare
aqui.
Observe

suas descrições
a disposição

do afloramento

da rocha

clara

anterior

com a rocha

cla

com a bandada.

PARTE C

dências

Construa uma possível
observáveis.

AFLORAMENTO
-

dos corpos,

PARTE B

ra vista

-

a geometria

seqtlência de eventos,

em função

das evi

3

PARTE A

Descreva
da um dos termos:
a) cor

os diferentes

corpos

que ocorrem

no afloramento,

em ca

b) forma
c) granulação
d) outros
-

PARTE B
Compare

a rocha

clara

Observe

a disposição

com as rochas

claras

dos outros

afloramen

tos.
da rocha

clara

com a escura.

PARTE C
.

Reúna evidências que expliquem a possível seqtlência de eventos

que o~orreram
xo

no local.
Procure, com estas evidências,
optar por uma das hipóteses
(todas podem ser coerentes):
l~
A rocha escura é mais antiga
2~
A rocha clara é mais antiga
Ambas são contemporâneas
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A N E X O
EXCURSÃO
I. FINALIDADES

A PERUS

-

2

ROTEIRO

DO MONITOR

E OBJETIVOS

O roteiro do monitor visa suprir uma dificuldade que vem
sendo
notada a vários anos na excursão a Perus: a incompreensão
sobre o funcio
namento e objetivos da excursão (assim como a falta de compreensão daatI
vidade de campo na Geologia).
A excursão apresenta uma nova forma de trabalho de campo:
nela

o aluno formará o raciocínio geológico a partir das informações extraí

-

das de suas observações nos afloramentos.
Isto é bastante diferente
das
excursões do nosso curso onde o raciocínio e a discussão são colocadas
em segundo plano e as interpretações
são induzidas pelos professores e/ou
pela bibliografia.
A excursão mostra-se também uma nova forma de trabalho em ensino, pois nela ê o próprio aluno que deverá buscar os dados
e organizar
suas interpretações.
O monitor deve somente orientar o aluno a encontrar
suas próprias respostas, assim como buscar organizar os alunos nos pequ~
nos grupos.
Esta excursão visa introduzir os conceitos de homogeneidade
e
heterogeneidade,
definição dos critérios para o estabelecimento
de corpos geoló~icos, escala, princípio de intersecção aplicado ã Geologia. E~
tes princ1pios não devem ser explicados aos alunos, eles mesmo devem com
preendê-los,
realizando as atividades.
Os objetivos específicos
se relacionam diretamente com as ativi
dades propostas no roteiro do aluno da seguinte forma:
Atividade

Objetivos

INTRODUÇÃO
AFLORAMENTO

ORIENTAÇÃO
1 2 3

1: PARTE A

PARTE B
PARTE C
DEBATE

2: PARTE C
DEBATE GERAL

AFLORAMENTO

3: PARTE C
DEBATE GERAL

ORIENTAÇÃO

atingidos

GERAL

5

6

7
7
8

GERAL

AFLORAMENTO

11.

4

a serem

9
10
9 10
9 10

GERAL

1. Recomenda-se
que os alunos e monitores sigam o seu respectivo roteiro.
2. A excursão está estruturada na seguinte seqUência: trabalho
individual, trabalho em pequeno grupo e debate geral.
3. Outra preocupação básica deve ser com a manutenção dos peque
nos grupos. Os alunos devem se acostumar a trocar idéias no pequeno gru=
po antes de partir para o debate geral.
4. O monitor deve estar atento para as dificuldades
dos alunos,
isto servirá para ver os pontos confusos do roteiro do aluno e sua poste
rior avaliação.
S. A atitude do monitor deve pretender que os alunos adquiram
confiança na sua capacidade de aprender. A opinião do aluno deve ser res
peitada.
6. Deve-se incentivar o aluno a observar as características
e
os detalhes de cada afloramento,
o aluno deve adquirir curiosidade frente ao campo.
7. A atitude do monitor deve pretender que os alunos não
temam
errar, e que reconheçam suas limitações.
8. Deve-se incentivar a participação
de cada membro do pequeno

-

grupo.
clareado
em si.

9. Em torno de cada interpretação
do aluno deve ser destacado e
o processo de obtenção das interpretações
e não a interpretação
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111. COMENTÁRIOS
1. COMENTÁRIO

SOBRE

O AFLORAMENTO

1

Este provavelmente
é o afloramento mais difícil dos três,
pois
e o primeiro contato do aluno com o campo (com a metodologia
empregada).
Neste afloramento os conceitos fundamentais
a serem vinculados
são os de homogeneidade
de corpos geológicos e a relação entre homogenei
dade e escala (aplicados a Geologia). Portanto devem ser dirigidas
aos
alunos questões como: O corpo é homogêneo ou heterogêneo?
Quais são seus
constituintes?
A homogeneidade
se mantém em diferentes escalas? Que cons

-

tituintes são distinguíveisna amostra de mão? E na parede?

Os alunos devem ser treinados a riscar minerais, devem observar
o comportamento
de materiais que não são riscados ao canivete
e outros
que se desfazem em plaquinhas.
A dureza diferente pode ser critério dife
renciador de constituintes?
~ possível fazer uma classificação
dos mate=
riais baseada na dureza? E em outros critérios?
A) PARTE A
Nos pequenos grupos o~ alunos devem ser orientados para passar
uns 15 minutos descrevendo
uma amostra de mão individualmente;
após este
período o grupo deve se reunir e cada aluno trás sua amostra de mão
e
apresenta uma descrição para os demais colegas.
Durante o período individual deve-se incentivar os alunos
para
observarem os vários constituintes
da amostra e suas características.
De
ve-se incentivar o uso do canivete, observação das cores, granulação,
etc. Já nesta fase os alunos devem dizer se as amostras de mão são homogêneas ou heterogêneas.
Uma dificuldade
desta fase se dá pelo fato do aluno sempre perguntar os nomes dos minerais, rochas, etc., ou "chutar" o nome que lhe
parece mais correto. O monitor não deve dar simplesmente
a resposta, mas
sim, perguntar: Quais são as características
que você observou neste mineral? Sao as características
que você espera para um feldspato?
Após os 15 minutos de trabalho individual deve ser reunido o pe
queno grupo e devem ser comparadas as amostras de mão. Nesta fase
deve
ser reforçado o conceito de homogeneidade
e heterogeneidade
aplicados
ã
amostra de mão (para isso o monitor deve apresentar amostras diferentes
que os alunos não recolheram).
B)

PARTE

B

Em grupo deve-se comparar o que se observa na amostra de mão
com o que se observa na parede. A idéia central dessa parte e a noção de
escala aplicada na Geologia.
C) PARTE

C

Em grupo deve-se observar toda a frente de exploração,
olhando-a de longe. Deve se procurar quais são os corpos geológicos distinguí veis nesta escala.
Cada aluno deverá ter claro a noção de homogeneidade
e hetero
geneidade dos corpos geológicos e a relação com a escala (antes do debate final).
D) DEBATE
ceitos

GERAL

A idéia central do debate
vistos e buscar estabelecer

geral é discutir a aplicação dos conos critérios de classificação
dos cor

-

pos geológicos.
pode

Deve-se ter em mente que uma classificação
de corpos geológicos
ter muitos critérios orientadores
(e diferentes dos petrográficos).

2. COMENTÁRIO

SOBRE

O AFLORAMENTO

Deve-se ter o cuidado
mo no afloramento anterior.

2

de repetir

5.194

as atividades

de observação

co

Ressalte-se a importância da troca de idéias no pequeno grupo
para clarear as idéias antes do debate geral, no contrário o aluno
vai
para o debate geral somente para dar palpites, pois suas idéias
estarão
confusas.
A) PARTE A
o monitor deve orientar o aluno a descrever com bastante cuidado os contatos, devem ser vistos na entrada da pedreira, depois de perto; devem ser feitos esquemas, desenhos.
Nesta parte deve ser ressaltada a noção de corte, interação
de

corpos.
B)
terial
terial
C)

PARTE

B

o aluno deve treinar sua capacidade descritiva, deve rever o ma
e comparar com o do afloramento anterior. Chame-se atenção no ma~
claro: se possui a mesma composição do afloramento anterior.
PARTE

C

Esta é a parte mais difícil deste afloramento,
se a descrição
do contato não foi muito precisa (em diversas escalas) os alunos não poderão deduzir o princípio da intersecção.
D)
pequeno

3.

DEBATE

GERAL

o debate
grupo uma

AFLORAMENTO

geral desta parte
seqUência

de

depende

do aluno já ter formulado

no

eventos.

3

Este afloramento desempenha um papel de reforço nos conceitos
já vistos nos outros afloramentos.
Seu principal papel é de mostrar
que
o conhecimento não é absoluto, que nem sempre se pode dar a resposta
"certa".
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A N E X O
Elementos de Geologia 11 - 29 A, B e C
Excursão Geológica para Itaquaquecetuba
Local: Porto de Areia - Itaquareia

3
-

1983
(SP)

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Reconhecer
Reconhecer
Reconhecer
Reconhecer
Reconhecer

os minerais e fósseis presentes.
as litologias presentes.
a textura geral dos sedimentos.
as estruturas sedimentares presentes.
a importincia das observações geológicas

em diferentes

es-

calas.
6. Reconhecer

os diferentes

tipos

de contato

entre

os materiais

presen

tes.
7. Relacionar as litologias presentes.
8. Reconhecer o princípio de superpoBição
e intersecção de estruturas.
9. Aplicar o princípio da superposição
de estruturas para elaborar uma
seqUência histórica.
10. Reconhecer o princípio do Atualismo ou uniformidade
dos processos.
11. Discutir os mecanismos que interagem para formar um depósito sedime~
tar.
12. Aplicar os princípios da superposição
e uniformidade
dos processos
para elaborar hipóteses do paleo-ambiente
e paleo-clima
da região es
tudada.
SOBRE A REGIÃO

Nesta região temos antigos depósitos sedimentares com caracte

-

rísticas eeculiares estruturais e texturais. Os sedimentos a serem estudados estao em contato com o embasamento
(rocha cristalina) e com os sedimentos pleistocênicos
da Bacia de São Paulo.
As rochas sedimentares
são ótimas, como registro dos eventos
passados. A estrutura e textura sedimentares nos dão índices sobre o ambiente de formação (Marinho, Fluvial, Lacustre, etc.), sobre a energia
de deposição, sobre o clima reinante na época de formação dos depósitos.
Os fósseis, também pode nos dar indícios do clima e ambiente de formação
antigos.
Esses sedimentos são de grande importância econômica como mategranulométri
rial de construição,
não somente pelas suas características
cas, mas também, principalmente,
pela sua excepcional
situação geográfi~
ca.
ROTEIRO

DE ATIVIDADES

19 Afloramento

PARTE A

-

Observando a uma certa distâ~cia, faça um esquema, desta parede, das estruturas vistas, bem como dos fósseis, dando atenção
aos contatos (gradacionais e bruscos) e formas geométricas.

PARTE B

-

Em cada uma das feições e estruturas, vistas e anotadas
e que
está ao seu alcance, observe a textura geral dos sedimentos
e
descreva, utilizando-se
de esquemas:
a) minerais, alterações de minerais e fósseis;
bJ granulação
(fina, média ou grosseira);

c) grau de seleção (bem selecionado e mal selecionado)
d) grau de arredondamento

do)
PARTE C

-

(pouco arredondado

e muito

;

arredonda

.

Em cada uma das feições descritas na Parte B e de posse dos da
dos sobre as estruturas e texturas, explique os mecanismos
de
formação para cada parte feita (energia deposicional.
velocida
de de deposição, tempo e distância de transporte).

-

PARTE

D

-

Volte ao esquema da Parte A e observe novamente, ã distância.
a parede, organize as feições trabalhadas nas Partes B e C em
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corpos parecidos
(observe
geométricas e contatos).
Ordene historicamente
nos e sendo (I) o mais antigo.

cuidadosamente

estes

corpos,

as estruturas,

utilizando

algarismos

formas
roma-

29 Afloramento
Esta parede só pode ser observada à distância, portanfo faça
um esquema tomando o cuidado para já organizar as feições vis
tas em corpos parecidos
(observe estruturas,
formas geométri=
cas e contatos).
Ordene

historicamente

os corpos.

39 Afloramento
Observe o chão, as saias de erosão ao lado e a pequena corren
caracte
teza. Faça um perfil até perto do lago de decantação,
algumas feições texturais observá
rizando a granulometria,
veis e os contatos.

-

Relacione

as feições

Há evidências
do passado?

vsitas

com as descritas

de que os processos

atuais

anteriormente.

são parecidos

com os

49 Afloramento
Faça um esquema de uma parte
diferentes corpos.

deste paredão,

caracterizando

os

Coloquem o máximo de informações, pois o relatório e este esquema serão materiais (dados) para a próxima aula em classe
onde discutiremos
o paleo-ambiente
e paleo-clima
da região.
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ABSTRACT

This article tries to analyze how could we devellop an ensemble
of geological methodological
principaIs in the field or taking
it as a
source of information.
For it, we analyze an experience realized with students from
the FFCL-Santo André (Licenciatura em Ciências) since 1982: a field work
in the "sand ports" at Itaquaquecetuba
(SP), during the discipline "Elementos de Geologia".
Here it will be showed what are the basic concepts (previous)
used in this experience in order to form the ideas about uniformity
of
the natural process, superposition
and intersection
af structures and to
realize analogies between present and pasto
We try- to show how the students' observations
on inclused to so
me aspects and not to others, presents in the same place.
Also, we try to discut the devellopping
of the experience
and
its limits of time and spacial scale.
I. PRINC!PIOS

DESENVOLVIDOS

A experiência

de Itaquaquecetuba

mostra

como Eode-se

desenvol

ver os principios básicos da Geologia num processo dinamico de observa

-

ção-interpreta~ão
em escala de afloramento.
Os proprios alunos vão montando estes principios e aplicando-os
para construir a seqUência de eventos do afloramento.
Mas quais
são
os
princípios geológicos empregados?
Como eles são construidos durante aati
vidade de campo?
A excursão de Itaquaquecetuba
desenvolve três conceitos,
~progressivamente:
escala de investigação,
superposição
e intersecções
de es
truturas e uniformidade
dos processos. Eles são desenvolvidos
nesta
seqUência e permitem que o aluno possa elaborar a noção de uniformidade
das transformações.
1. Escala

de Investigação
Esta

é a primeira

noção

trabalhada

com

os

alunos.

Ela

é funda

-

mental, pois os alunos deverão compreender os limites que devem ser colo
cados para suas interpretações
e que tal limite se liga ã escala empregã
da.
O conceito de escala decorre da elaboração do conceito de homogeneidade (e heterogeneidade)
dos materiais observados.
Os alunos são levados a fazer observações em diferentes escalas,
desde amostra de mão até todo o afloramento;
em cada uma destas escalas
devem ser descritos: as estruturas,
texturas, mineralogia,
conteúdo fóssil, litologia. De posse destas descrições,
os alunos fazem uma classifi
cação dos materiais presentes, eles separam os diferentes "corpos" geolo

-

-

gicos devido a homogeneidade.
No momento

em que separam-se

os "corpos"
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geológicos,

os

alunos

são questionados
sobre os contatos e sao levados a descrevê-los
(bruscos,
gradacionais,
inclinados, etc.).
De posse de uma descrição do afloramento, questiona-se
se aclas
sificação do corpo por homogeneidade
ê a mesma em diferentes escalas. Com

esta discussão termina a elaboração do conceito de escala, conseqUente

-

mente este conceito poderá ser aplicado para construir outros.
Como todo trabalho ê realizado ao nível de afloramento,
o próprio aluno tende a perceber que certas questões que são feitas não pode-se responder com os dados coletados. O próprio aluno nota que deveria
realizar perfis, mapear as áreas circunvizinhas
para solucionar determinados problemas, isto ê, o aluno percebe o limite do ~onhecimento
na escala de afloramento.
A compreensão de escala implica no aprendizado dos seguintes
conceitos prêvios (seus prê-requisitos):
conhecimento
da litologia,
das
estruturas,
texturas, conteúdo fossilífero,
mineralogia
locais, tambêm
implica no uso do conceito de homogeneidade
e heterogeneidade
para separar estas litologias, estruturas, etc~

2. Superposição e Intersecção de Estruturas
Após ter diferenciado os corpos geológicos, montado esquemas do
afloramento, os alunos são questionados sobre qual seria o corpo mais ve
lho.

B

comum,

nesta

fase,

os

alunos

exibirem

seus

conhecimentos

aprendido, em livros, dizendo que o material mais fino sotoposto ê omais
novo e o grosseiro sobreposto e o mais velho.
porêm, tão comum quanto esta afirmação ê aquela que vem do senso comum: o sobreposto ê o mais novo. O professor e os monitores
devem
explorar os dois argumentos e permitir que os alunos cheguem a conclusão.
No momento em que os alunos atingirem convicção sobre o princípio eles são questionados
sobre a seqüência de eventos, agora eles preci
sam levar em conta os diversos mecanismos que produziram aquele
pacote"
sedimentar
(energia do meio de transporte, condições de deposição, proxi

-

midade da área fonte, etc.).
elementos

Com isso o conceito
básicos envolvidos
A confirmação

de que

de superposição
está formado,
na sedimentação.
este

conceito

está

formado

é

e com ele
feita

num

os
ou-

tro afloramento,
onde repete-se o processo de observação-interpretação
e
deve-se reconstituir
a história geológica do local.
Os alunos são colocados diante do afloramento,
onde vê-se nitidamente um conjunto de falhas. Neste momento devem realizar a descrição
do afloramento e separar os "corpos" existentes destacando os contatos.
Após isso, os alunos devem reconstituir
a história geológica do
afloramento
(seqüência de eventos). Conseqüentemente
têm que apontar
o
momento em que as falhas se formaram. Deste modo formula-se o conceito
de intersecção.
Quando a noção de superposição
já está bem organizada
(e seus

conceitos prêvios), os alunos rapidamente concluem que a falha necessa
riamente

é posterior

3. Uniformidade

-

à deposição.

de Processos

Os alunos são levados para perto de um lago de decantação do
porto de areia, existe um canal de alimentação deste lago, que evidentemente_c~rrega
uma quantidade
de material
muito
superior
ã sua capacidade
energet1ca.
Neste local, os alunos são levados a fazer a descrição do canal
e das estruturas,
texturas, mineralogia,
etc.,presente
neste canal atual.
Eles são instigados a compararem estas "micro-estruturas"
(o ca
nal possui pouco mais de 100 m de comprimento)
com as estruturas descri~
tas nos afloramentos
anteriores.
Em seguida, são questionados
se os processos que eles observam
no presente poderiam explicar as estruturas e litologia descritas
nos
afloramentos,
onde já não se pode observar os processos que ocorreram.
Por isso, buscam novas informacões detalhando suas descrições,
levando em conta a área fonte, o desnívél, a energia de transporte,
as
diferenças de ~ranulometria
quando se aproxima do nível de base, e expli

cando os cana11culosanastomosados,etc.

-
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Com o exercício destas analogias monta-se urna concepção de
transferência
direta dos processos atuais para o passado. Este processo
envolve a observação interpretação
dos processos atuais e seus registros
e a analogia com os registros de processos do passado.
A realização desta analogia direta do presente para
o passado
envolve o uso dos conceitos de escala, contato e corpo geológico (já desenvolvidos
anteriormente
na excursão).
Com o retrabalhamento
deste conjunto de observações-interpretações, na sala de aula, discute-se o paleoambiente
(desértico ou não) que
teria dado a origem a tais depósitos. Deste modo forma-se um conceito de
uniformidade
dos processos.
Note-se que não ternos ainda o conceito de atualismo (transferên
cia de informa~ões do presente para o passado e não de processos), porém

a sua preparaçao está bem "encaminhada".

-

Deve-se notar que, neste momento, supera-se a noção de transferência por analogia direta entre o presente e o passado (que foi formada
no afloramento).
O esforço de elaborar e contrapor as explanações históricas do paleoambiente,
questionam e derrubam a analogia direta, criando
um conceito mais aprofundado e coerente que envolve tanto os conceitos
de processos atuais e seus registros, corno também os conceitos de superposição e intersecção de estruturas.
11. A DlRETIVIDADE

DAS OBSERVAÇOES-INTERPRETAÇOES

Um aspecto metodológico
realçado, nestas excursões, é a fase de
aquisição de informação muito direcionada,
com pouca autonomia do aluno,
podendo ser comparada, aparentemente,
com os métodos behavioristas.
Isto
se justifica, porque o que se direciona são os métodos de investigação
direta nas diferentes escalas (amostra de mão, paredes e afloramentos
co
mo um todo) e reensina-se
o que a escola deseducou, o que toda criança tem aguçado, a percepção e observação a novos fenômenos.
Não há um direcionamento
para o conhecimento
em si, para que to
dos observem e obtenham as mesmas informações, pois isto limitaria todas
as outras fases seguintes mais autônomas do aluno. Nesse sentido, diverge dos behavioristas,
que estão preocupados
com estímulo-resposta,
para
que todos obtenham os mesmos e "verdadeiros"
ensinamentos.
Em outras palavras objetiva-se um aprendizado dos processos
de
aquisição de informações e não os produtos do conhecime~to.
Estes processos de aquisição são importantes porque,
enquanto
que, o professor tem a síntese do conteúdo, das articulações
e experiências do todo da excursão, os alunos inicialmente
têm uma visão sincrética do problema a ser enfrentado, das partes e do todo a ser observado-i~
terpretado.
Por isso, professor e monitores direcionam o ensino para os pro
cessos de aquisição nas várias escalas de investigação.
Parte-se do todo
(afloramento ã distãncia), para que o aluno, no ato de esquematizar
a pa
rede do mesmo, adquira a noção fragmentária,
desarticulada
e incoerentedas partes e do todo.
Em seguida, direciona-se
a observação-interpretação,
para uma
escala maior das partes colocadas no esquema feito. Nesta escala as ob:
servações ficam mais apuradas, mais minuciosas e detalhadas, o aluno
e
instigado a discutir os diversos mecanismos que produziram as feições s~
dimentares;
ele passa a compreender as partes, mas ainda, desarticuladas
e fragmentadas.
Note-se que nesta escala, apesar dos detalhes, a observ~

ção-interpretação é limitante para o entendimento do todo.

_

Por fim, volta-se a escala primeira (afloramento ã distancia),
onde, com as informações das partes, o estudante reorganiza o esquema
elaborado. Neste momento, o aluno passa a não enxergar mais as partes c~

mo fragmentos e, passa a ver o todo com as partes articuladas.

_

Em resumo, direciona-se
o ensino dos processos de aquisiçao
de
informação, para que o aluno, de posse desses processos. adquira, a partir de sua noção sincrética,
a visão do todo articulado.
111. PROBLEMAS

METODOLOGICOS

-

ESCALAS

(TEMPO E ESPAÇO)

O tempo geológico enquanto conceito que explicita urna gigantesca quantidade de tempo não é claramente tratado na experiência.
Contudo,
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a atividade em Itaquaquecetuba
desenvolve uma noçao de tempo e prepara a
formulação mais explícita do tempo geológico.
Quando os alunos devem levantar a seqtlência de eventos, obrigatoriamente, devem pensar que no presente se cristalizam dois instantes:
o do próprio presente (suas transformações
e registros) e o do passado
fixado no afloramento.
Outra noção que se desenvolve é a articulação indissolúvel
do
tempo com a transformação.
A seqUência é de eventos (transformação)
seqUenciados,
logo, otempo relativo é relacionado com o movimento sofrido
pelo afloramento.
Deve-se notar que até este instante não se recorreu à noção
de
tempo geológico no seu sentido preciso, pois os alunos podem imaginar
que a seqtlência de eventos seja mera sucessão de processos físico-químicos.
Os alunos não são induzidos a esta noção de tempo fíSico-químico, contudo durante o desenvolvimento
da atividade de campo inexistem
passos destinados a formar a noção precisa de tempo geológico.
Esta é uma questão sempre presente na preparação da
atividade
de campo, contudo ate agora não resolvida.
2. A Escala

de Espaço

na Experiência

Principalmente
para os alunos que sempre viveram no espaço urba
no, o contato com o campo é um choque. De repente as noções de referen =
cial, direção, deixam de ser aquelas do cotidiano (ruas, praças, prédios ,
etc.) e passam a ser o norte, as estradas, as pedreiras. Se no camEo não
se fizesse nada, só este choque já é significativo
para o aluno, so este
impacto justifica a saída para fora da sala de aula.
g dentro desta nova perspectiva
do espaço que o aluno realizará
suas observações-interpretações.
O porto de areia de Itaquaquecetuba,
visitado pelos alunos,
é
gigantesco
(possui centenas de metros de diâmetro e cerca de 40 de pro g
fundidade), estas dimensões também servem para desnortear os alunos.
comum a colocação de problemas sobre o meio ambiente, a relação com a ci
dade (que está ao lado do porto de areia), o fim da exploriçio, etc.Taii
questões também sio, em certo sentido, ligadas à monstruosidade
de dimen
sões deste
porto de areia.
g interessante notar que esta mudança de escala provoca uma alteração na própria noção que os estudantes possuem de ambiente.
Para a maioria dos alunos o ambiente é a cidade (a escola,
as
ruas, o escritório,
a fábrica), porém de um instante para outro
aparece
uma nova noção (a pedreira, o porto de areia) o que força a uma descen
tração por parte do aluno.
O aluno é colocado num novo ambiente, isto o força a pensar
o
ambiente, a tomar consciência de que existe um meio natural com o qual o
próprio aluno interage.
IV. CONCLUSÃO
Um dilema que sempre se apresenta a um professor, quando este
vai realizar uma atividade de campo, é se ele deve enfatizar o conteúdo
ou os métodos geológicos para obtenção de informações.
Talvez o melhor caminho para dirimir tal dúvida é o de procurar
responder que tipo de papel tem a atividade de campo em sua disciplina:
esta devera ser para executar uma habilidade ou reconhecer fósseis, mine
rais, estruturas? Ela servirá para motivar o aluno a estudar certo tema?
Nela o aluno deverá resolver (ou propor) um problema?
Na experiência
analisada optou-se por levar os alunos a resolve
rem um problema dado. São os próprios alunos que buscam e organizam
oi
dados e suas conclusões.
Deste modo tende a ficar mais claro para o aluno as limitações
e relatividade
das observações-interpretações.
Todas as conclusões apresentadas por um aluno podem ser questionadas
por outro, adquirindo-se
deste modo tanta capacidade para discutir os temas como a consciência
de
que o conhecimento
não é um produto acabado.
~
A atividade de campo ilustrativa,
ao contrario desta que pode-se chamar investigativa,
serve, no campo, para reforça~ os conceitos ou
aplicar habilidades
adquiridas em sala de aula. Deste modo tende-se para
5.201
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afirmar o conhecimento
e reforçar sua aparência de produto acabado e inquestionável.
O entendimento
da dualidade entre estas concepções faz com que
se optasse por urna atividade de campo investigativa
e geradora de conhecimento, deste modo aproxima-se o aluno de condições mais próximas
do
dia-a-dia da geologia.
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ABSTRACT
This article presents a "Teaching Unit" prepared by students
from the IGUSP in 1981 and aplied during a course of
"Environrnental
Geology", in the same year.
The article also defines "Teaching Unit" and analyzes this
specific case, establishing
a relation between the stagesof activities
and the cognitive phases of the Teaching-learning
processo
The authors conclude that the experience was successful,based
on the students' answers and on their own everyday living of the facto

I-

E

INTRODUçAo

OBJETIVOS

No segundo semestre de 1981, um grupo de estudantes do 59 ano
do curso de Geologia da USP elaborou uma unidade de ensino sobre o terna "Boçorocas", que constituiu um seminário da disciplina
"Geologia Arn
biental".
Os alunos efetuaram um estudo sobre os mecanismos
envolvidos
na formação das boçorocas do noroeste do paraná e Oeste de São Paulo.
Em seguida, estabeleceram
um conjunto de 12 objetivos educacionais
bas
tante detalhados,
encadeados numa ordem de crescente complexidade.
Cadã
objetivo foi desdobrado em atividades a serem realizadas pelo restante
da classe. Além da montagem da Unidade de Ensino dentro de uma concepção educacional profundamente
diferente da tradicional,
foi também elaborado um questionário
de avaliação.
Atividade foi preparada pelos alunos Ana Cristina P.
Costa,
Antônio Carlos P.N. Lemos, Pedra W. Gonçalves, Sérgio dos Santos
Contente, Silvia F. de M. Figueirôa e Valquiria da Silva, que coordenaram
a aplicação e o desenvolvimento
para um total de 22 alunos. Todas as e
tapas foram realizadas em 4 horas e meia.
Propôe-seaquifazer
uma apresentação
e rápida análise dos ele
mentos bãsicos constituintes
desta Unidade de Ensino.
II- RELATO

DA ATIVIDADE

DESENVOLVIDA

A Unidade de Ensino desenvolvida
possuiu 5 etapas, a saber:
A. Apresentação
do áudio-visual
"BOÇOROCAS"
(elaborado por alunos
do
19 ano do IGUSP em 1976).
B. 1- Leitura do texto "Introdução ao estudo de Boçorocas";

2-

Observação

de

2 "slides"

mostrando

momentos

diferentes

de

uma

o-

bra de contenção;
C. Debate em pequenos grupos sobre a irreversibilidade
do processo
de
boçorocamento;
D. Debate Geral;
E. Avaliação da Unidade de Ensino.
Na etapa A, o áudio-visual
apresenta o problema do boçoroca
mento em termos de desenvolvimento
natural, efeitos sociais e medidas
de contenção, deixando em aberto questões corno: o boçorocamento
é irre

-
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versivel? é possível planejar a ocupação para evitar a instalação
de
boçorocas em regiões propícias? é possível conter uma boçoroca após seu
aparecimento?
Durante a etapa B, os alunos lêem o texto proposto e resolvem,
individualmente,
questões cujo conteúdo são temas centrais do próprio
texto. Em seguida, comparam as respostas em pequeno grupo,
resolvendo
deste modo suas dúvidas (quando necessário,
solicitando explicação dos
coordenadores).
Passam, então, à observação dos 2 "slides", onde se vê
uma obra de contenção de uma boçoroca
(19 "slide")e a mesma sendo
destruída pelo processo de boçorocamento
(29 "slide"). Ainda no
pequeno
grupo, os estudantes devem discutir as limitações deste tipo de obra e
as causas possíveis do fracasso.
Na etapa C, o pequeno grupo discute o problema geral do boçorocamento, preparando-se
assim para o debate geral (etapa D), que
tem
por objetivo dar um fechamento à Unidade.
Na etapa E, os alunos recebem um questionário
a fim de
avaliar globalmente
a Unidade de Ensino realizada.
III- POR QUE ESTE ESQUEMA

~ UMA "UNIDADE

DE ENSINO"?

TABA (1974) define unidade de ensino do seguinte modo: "Aspec
to completo e significativo
de um meio, de uma ciência organizada,
de
uma arte ou conduta, o qual, uma vez aprendido, resulta em uma adaptação da realidade".
Toda unidade de ensino possui "conceitos ou idéias que
devem
ser aprendidas; atitudes, sensibilidades
e sentimentos que devem
ser
desenvolvidos;
formas de pensamento que devem ser fortalecidas
ou ini
ciadas; hábitos e destrezas que devem ser dominados".
(FUJITA, GONÇAL=
VES e CAIUBY, 1981).
O tema "Boçoroca" foi desenvolvido
como algo com sentido completo, visando a possibilidade
dos alunos discutirem e avaliarem tanto
o desenvolvimento
de uma boçoroca quanto as conseqdências
de sua insta
lação. A habilidade esperada ia muito além do mero reconhecimento
dõ
problema, que poderia ser atingido com uma boa aula expositiva sobre o
tema. Objetivava-se
a avaliação do problema de boçorocamento
quer
no
seu aspecto de desenvolvimento
"natural" quer no seu aspecto de repercussão social.
Além disso, cabe ressaltar o fato de que a unidade se. expõs à
avaliação dos alunos. Isto é, obrigatoriamente,
eles deveriam tratar a
prõpria Unidade de Ensino como objeto
a ser questionado,
se distan ciando para avaliar a atividade desenvolvida,
bem como sua respectiva
participação.
A Unidade de Ensino envolve determinadas
etapas de aprendizagem onde devem-se compatibilizar
o conteúdo a ser desenvolvido
com
as
fases do desenvolvimento
cognitivo. FUJITA, GONÇALVES e CAIUBY
(1981)
propõem 4 fases para uma Unidade de Ensino:
a) fase de Introdução, descobrimento
e orientação
Deve incluir atividades que:
proporcionem
evidências diagnõsticas
para o professor;
ajudem o estudante a conectar-se com suas próprias experiências;
despertem interesse no aluno;
forneçam dados descritivos concretos, dos quais obtém-se o sentido preliminar dos problemas que venham a ser tratados;
criem compromisso e motivação no educando.
b) fase de Desenvolvimento,
análise e estudo
período durante o qual se adquire a capacidade necessária para
levar a cabo diversas tarefas, tais como: empregar referências, anotar
e interpretar,
comparar e contrastar os dados.
c) fase de Generalização
Aqui os estudantes coordenam e reformulam suas idéias, comparam
e
contrastam as mesmas e podem extrair conclusões.
d) fase de Aplicação, resumo e culminação
Envolve atividades destinadas a aplicar o que se aprendeu dentro de
uma estrutura mais ampla.
Na Unidade de Ensino em questão, a "fase de Introdução"
corresponde à apresentação
do áudio-visual,
que coloca o problema e sua re
levãncia social. O aluno adquire, assim, uma visão sincrética, genéri=
ca e problematizadora,
que o instiga a estudar com mais detalhe o tema.
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Necessita, no entanto, de um conjunto de informações
básicas
para entender o problema. Estes dados serão colocados na etapa B.I,cor
respondente
à "fase de Desenvolvimento",
quando os alunos lêem o textõ
e respondem questões sobre o seu conteúdo, de modo a garantir o conhecimento. Na discussão em grupinhos, os alunos analisam o tema ao compa
rarem e discutirem suas respostas individuais.
As atividades B.2 e C são momentos onde os alunos ensaiam uma
aplicação de suas idéias, que devem ser ordenadas, concatenadas.
Devem
compreender os princípios e mecanismos que regem o processo de boçorocamento. Portanto, estas atividades correspondem
à "fase de Generaliza

ção".
Finalmente,
na etapa D - debate geral, os alunos discutem
e
são forçados a sintetizar suas idéias. são colocados frente a posições
antagõnicas
expostas pelos colegas (ou instigadas pelos coordenadores),
de modo a terem de encarar o problema sob um ângulo diferente do
seu.
Aqui, isto ocorre muito mais intensamente
do que no pequeno grupo onde,
seja pelo menor número de membros, seja por afinidades, as posições con
flitantes tendem a ser minimizadas.
Esta etapa corresponde
à "fase
de
Aplicação".
A Etapa E nâo corresponde
às fases da Unidade de Ensino.
Porém, deve-se notar que a avaliação do processo desenvolvido,
assim como a auto-avaliaçâo,
dinamizam e reforçam o processo de ensino-aprend!
zagem.
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Descrição
tividades

Esquemãtica da Articulação
entre Objetivos
em Termos de Fases da Unidade de Ensino.

FASE

OBJETIVO

Educacionais

e A-

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

I

Introdução

1

apresentação do áudio-visual "Boçorocas".

U

Obtenção de
Informações
Básicas

2
a
5

-Leitura do texto "Introdução ao estu
do de Boçorocas":
-Resposta individual às 5 questões da
etapa B.l;
-Comparação das respostas da etapa B.l
em grupinhos.

IU

Compreensão e Gene
ralizaçãoda Informa
ção

-Etapas B.2 e C em pequenos grupos:
6
7

IV

Discussão
do Tema

8 a
11

-Debate Geral (etapa D):

V

Avaliação
do
Seminário

12

-Responder individualmente ao questio
nãrio de avaliação da Unidade de En=
sino (etapa E).

Legenda: I
U
III
IV
V

Fase de Introdução
Fase de Desenvolvimento
Fase de Generalização
Fase de Aplicação
Avaliação do processo de ensino-aprendizagem
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IV- CONCLUSOES
A atividade foi bem recebida pelos alunos, corno mostraram
os
questionários
de avaliação. A maioria da classe achou que os objetivos
propostos foram integralmente
atingidos. Principalmente
o Debate Geral
(etapa D), ao final, foi relativamente
criativo, permitindo urna avalia
ção precisa do problema proposto pela Unidade de Ensino.
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ANEXO

1 - ROTEIRO
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--.-.

DO ALUNO

OBJETIVOS:
Terminando

o seminário,

l. Identificar visualmente
2. Reconhecer que boçoroca

os alunos

devem

estar

aptos

a:

uma boçoroca.
é um processo

geológico

decorrente

da ação

do homem.
3.

Reconhecer

os fatores

4.

Reconhecer

as várias

5.

Reconhecer

obras

6.

Correlacionar

que influem

no desenvolvimento

de fenômeno.

~

etapas

do desenvolvimento

de contenção

às boçorocas.

os itens anteriores.

7. Conceituar o termo boçoroca.
8. Discutir os fatores que interferem
9.
10.
1l.
12.
13.
14.
15.

Avaliar

os fatores

Discutir
Avaliar
Planejar

ao desenvolvimento

do fenômeno.

acima.

as conseq~ências

da instalação

as conseq~ências

Reconhecer

do fenómeno.

de uma boçoroca.

acima.

os tipos de boçorocas.
a ocupação

urbana

Avaliar

as alternativas

Avaliar

o seminário.

numa área afetada

de planejamento

ou não.

acima.

ETAPAS:
I.

Apresentação

do audio-visual

IIBOÇOROCAS".

II. A- Leia o texto "Introdução ao Estudo de Boçorocas"
(anexo) em pequenos grupos. Responda as perguntas abaixo baseado no texto
e
compare a resposta com seus colegas de pequeno grupo:
1) Qual associação ideal de geomorfologia
e clima para o desenvolvimento de uma boçoroca?
2) Como a ação humana contribui neste processo?
3) Qual o papel
4) Como

da ãgua no processo?

se instala

5) Elabore
rocas.

uma boçoroca?

uma classificação

para as obras

de contenção

B- Discuta em seu pequeno grupo:
1) Inicialmente,
veja os dois slides que representam
ferentes de uma obra de contenção;
2) Explique por que não deu certo.

às boç~

momentos

d!

III.Finalizada
esta discussão, propõe-se que se discutam questões mais
abrangentes,
para preparar os componentes do pequeno grupo para
a
discussão geral.
1) Numa região onde há possibilidade
de instalação de uma boçoroca,
isto é inevitável? Por que?
2) Instalada uma boçoroca, o processo é reversível?
IV. Discussão
V.

Geral

Avaliação
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ANEXO
ótimo,

1.

2 - AVALIAÇAO

DO SEMINÁRIO:

BOÇOROCAS

Responda cada um dos {tens abaixo com um dos seguintes termos:
bom, mau, péssimo.
Se houver outras observações,
coloque-as no verso da folha.

Relevância do problema abordado, quanto a expectativa pessoais

...

..........

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Enquadramento
Adaptação

do tema abordado

do áudio-visual

Clareza

do áudio-visual

Clareza

do texto

Interesse
Clareza

das questões

Clareza

despertado

da. colocação

Orientação
Interesse

pelo texto

.............

do problema
pelas

dos coordenadores
no debate

do texto

pela discussão

feita

aos pequenos
questões

2 slides

grupos

do debate

no debate

grupo

................
com os 2 slides

feito pelos

........

............

.................

geral..............

geral.....................

..............

geral.................

Quais

objetivos

da aula foram atingidos

Quais

objetivos

da aula não foram

Outras

...........

...............

para estudo

no seu pequeno

Sua atuação

disciplina

................

dos coordenadores
despertado

Orientação
Interação

ao tema

desta

................

despertado

Interesse

dentro

observações:
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ABSTRACT
This article presents an aproxima te profile of the students
that are the public form the ensemble of disciplines of introduction
to Geology, here called "Geologia Introdutória"
in general.
The data were obtained on 1977 and analyzed during 1982/83.
In spite of the time interval, the authors conclude that the
results can still be considered, fournishing
important qualitative
indicators for the teaching planning of these disciplines.
1NTRODUcAo
Durante o 19 e 29 semestres de 1977, o Grupo de Ensino
Básico
do Departamento
de Geologia Geral do IGUSP realizou uma pesquisa envolvendo estudantes de diversas disciplinas de introdução à Geologia, aqui
agrupadas sob a denominação de Geologia 1ntrodutória
(GI).
Os dados coletados foram organizados pelos autores no decorrer
de 1982/83, visando a elaboração de perfis dos alunos que constituem
a
clientela destas disciplinas.
1- OBJETIVOS
A pesquisa teve por objetivos:
1. Caracterizar
os alunos de Geologia Introdutória
em relação aos
seguintes aspectos:
1.1 - Pré-requisitos
cognitivos: domínio de conhecimentos prévios con
siderados necessários para o estudo de geologia a nível intro=
dutório no 39 grau;
1.2
Conhecimentos
de Geologia: domínimo anterior de conhecimentos
específicos relacionados
à Geologia;
1.3
Conhecimento
do significado de Ciência: domínio dos
elementos
básicos que caracterizam
o conhecimento
científico;
1.4
Perfil sócio-económico:
situação sócio-econômica
do aluno;

2.

Estudar a variação dos referidos
so, os tipos de estabelecimentos

11- MATERIAL

aspectos conforme os tipos de curde ensino e as áreas geográficas.

E M~TODOS

1. população investigada pela pesquisa:
trodutória no 39 grau em 1977.

2. Amostragem:

alunos

que cursavam

Geologia

1~

o procedimento
de amostragem utilizado foi o
"intencional", Ou seja, em virtude da dificuldade de se efetuar um levantamen
to inicial caracterizando
a população a ser investigada em ãmbito na
cional, não se selecionou uma amostra probabilística
representativa
que respeitasse,
quantitativamente,
a proporcionalidade
dos diversos
tipos de aluno. Entre~anto,
incluiram-se
na amostra sub-grupos
que
traduzissem,
a nível qualitativo,
o mais fielmente possível o univer
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so a ser estudado: alunos de Geologia Introdutória
dos períodos diur
no e noturno de Universidades
públicas
(Federais e Estaduais) e par=
ticulares situadas em diferentes regiões do pais (ver Quadro I).
3. Instrumentos:
foram utilizados dois questionários,
a saber:
3.1
sócio-econõmico:
composto de 35 questões visando cobrir o obj~
tivo 1.4;
3.2
cognitivo: visando cobrir os objetivos 1.1, 1.2 e 1.3 era composto de:
a) 25 questões tipo teste de multipla escolha, abrangendo conteúdo não-geológico;
b) 25 questões tipo teste de múltipla escolha, abrangendo conteúdo geológico;
c) um texto* para leitura e análise.Ao aluno era solicitado que
resumisse o que havia lido e, em seguida, identificasse
as
posições conflitantes
dos personagens.
A correção foi feita
atribuindo-se
conceitos
(A- realizou completamente o que foi
solicitado; B- realizou parcialmente
o que foi solicitado
;
C- não realizou o que foi solicitado).
4. Tratamento dos dados: considerando-se
o problema da representativida
de quantitativa
do universo amostrado
(tratado no ítem anterior),oE
tou-se pelo processamento
dos seguintes sub-grupos:
a) alunos dos cursos de Geologia:
b) alunso dos cursos de Licenciatura
em ciências;
c) alunos de outros cursos.
III- RESULTADOS
1. Perfil

sócio-econômico
Tendo em vista a quase identidade do perfil para os sub-grupos
a, b e c, este será apresentado
indistintamente,
destacando-se
as
características
do sub-grupo
(c) (alunos de Licenciatura em Ciências)
quando alterarem a faixa classificatória
utilizada
(ver quadro II).
a grande maioria tem entre 18 e 22 anos;
a quase totalidade vem do curso colegial;
a grande maioria formou-se 1 ou 2 anos antes de ingressar na universidade;
a grande maioria nunca cursou disciplinas
de Geologia;
a quase totalidade não é formada em outro curso superior, nem está
seguindo qualquer outro curso;
cerca de 2/3 depende economicamente
da família;
cerca de 2/3 não tem qualquer tipo de ocupação profissional;
entre
tanto nos cursos de Licenciatura
em ciências, cerca de 2/3 traba =
lha e a maioria destes o faz mais do que 20 horas/semana;
a quase totalidade dos que trabalham recebem menos de 5 salários-mínimos*;
a quase totalidade dos que estudam em escolas particulares
consome
a maior parte do salário no pagamento da anuidade;
nos cursos de Licenciatura
em Ciências, a grande maioria paga anui
dade com valor igualou
superior a 10 salários-mínimos
(vigentes ã
época da pesquisa);
para a maioria daqueles que dependem economicamente
da família,
a
renda total mensal da mesma é da ordem de 12 salários-mínimos
(vigentes na época da pesquisa);
para a quase. totalidade, os pais são alfabetizados.

2. Perfil

de expectativas
Do mesmo modo que no perfil sócio-econômico,
as diferenças
de
resul tados entre os sub-grupos a, b e c são praticamente
inexistentes.
Assim sendo, o perfil a ser apresentado é válido para os 3 sub-gru pos, merecendo destaque, porém, as variações de cada um deles, quando existirem.

*
*

Utilizou-se

uma

O salário-mínimo

adaptaçáo

livre

vigente

à época

da peça Galileu Galilei de Bertold
da
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pesquisa

era

de

Cr$

800,00.

Brecht.

a grande maioria dos alunos optaria pelo mesmo curso, caso prestas
se novo vestibular;
nos cursos de Licenciatura
em Ciências, a maiõ
ria faria o mesmo curso;
a grande maioria gostaria de fazer outro curso, além do que já está cursando; nos cursos de Licenciatura
em Ciências, a quase tota-

lidade manifestou o mesmo interesse;

.

a grande maioria acredita que a razão mais importante para
estar
no seu curso é por este corresponder
à carreira mais apropriada pa
ra sua vocaçáo;
a grande maioria acredita que vai continuar os estudos (pós-gradua
ção ou outro curso) depois de formado; destes , cerca de 1/3 pre=
tende continuar com certeza e a maioria afirmou ter boas possibili
dades de continuar;
a maioria dos que trabalham não pretende continuar no atual emprego após o término do curso;já nos cursos de Licenciatura
em Ciên
cias, pouco mais de 1/3 não pretende continuar no atual emprego;
cerca de 2/3 acredita que a melhor maneira de progredir na vida
é
ter. capacidade profissional;
nos cursos de Licenciatura em Ciências,
a grande maioria optou pela maior capacidade profissional.

-

3. Perfil

cognitivo
Os questionários
que visavam avaliar este item foram corrigi
dos de modo a se obter 4 notas, a saber:
a) nota geral - relativa às 50 questóes;
b) nota de conteúdo não-geológico
- relativa às 25 questões sobre co~
teúdo não-geológico;
c) nota de conteúdo geológico - relativa às 25 questões sobre conte~
do geológico;
d) nota do texto - relativa à leitura e compreensão do texto (ver II
3. 2. C)
Através da correção, obtiveram-se
resultados marcadamente
dife
rentes para cada subgrupo, como segue mostrado abaixo.
3.1 - alunos dos cursos de Geologia:
cerca de 2/3 concentrou-se na faixa de notas acima de 5,0
com relação à nota geral;
cerca de 3/4 concentrou-se
na faixa de notas acima de 5,0
com relação ao conteúdo não-geológico;
a maioria concentrou-se
na faixa de notas abaixo de
5,0
com relação ao conteúdo geológico;
cerca de 1/3 mostrou-se incapaz de interpretar e analisar
cientificamente
um texto.
3.2 - alunos dos cursos de Licenciatura
em Ciências:
a grande maioria concentrou-se
na faixa de notas
abaixo
de 5,0 com relação à nota geral;
a grande maioria concentrou-se
na faixa de notas
abaixo
de 5,0 com relação ao conteúdo não-geológico;
a quase totalidade concentrou-se
na faixa de notas abaixo
de 5,0 com relação ao conteúdo geológico;
a grande maioria mostrou-se
incapaz de interpretar e analisar cientificamente
um texto.
3.3 - alunos de outros cursos:
cerca de 2/3 concentrou-se
na faixa de notas abaixo de 5,0
com relação à nota geral;
a maioria concentrou-se
na faixa de notas abaixo de
5,0
com relação ao conteúdo não-geológico;
a grande maioria concentrou-se
na faixa de notas
abaixo
de 5,0 com relação ao conteúdo geológico;
a grande maioria mostrou-se incapaz de interpretar e analisar cientificamente
um texto.

IV- CONCLUSOES
1. Apesar do intervalo de tempo entre a data de aplicação da pesquisa e
a análise dos dados, acredita-se que os resultados ainda
continuem
válidos. Ressalte-se,
no entanto, que a extrapolação
dos mesmos deve
ser cuidadosa.
2. Sobretudo no nível cognitivo, a diferença entre os alunos é bastante
pronunciada.
Este ponto vai interferir diretamente na produção
de
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qualquer tipo de material didático para Geologia Introdutória,
assim
corno condicionará
o planejamento
desta disciplina em função da clien
tela especIfica.
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ESTADO

INSTITUIÇOES

Natureza
das
Instituições

Publ.
PA

UFPa

._~

._-

--

--.

.--

PER1oDO
CURSOS
D

Parto

X

Geologia

N

X

BA

UFBa

X

Geologia
Agronomia
Química
Eng. Quím.
Eng. Civil

RS

UFRS

X

Geologia

X

RJ

UERJ

X

Geologia

X

UNESP

X

Geologia

X

USP

X

Geologia
Física
Biologia
Geografia

X
X
X
X

u.F.são Carlos
Fac.Sto.Antõnio

X

-

N9 DE
ALUNOS
D

N

25
X

X

01
28

X
X
X

09
08
04
30

X

20

35

31
X
X
X

45
02
14
24

01
12
17

SP
X
X
X
X

Fac.N. PiratirUn]a

Fac. Fil.Santos
Fac.Santo André

Eng.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.

Civil
Ciên.
Ciên.
Ciên.
Ciên.

X
X
X

20
X
X
X
X

Total
Quadro

I- Distribuição

da população

05
09
30
43

18
19
450

amostrada.
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Quadro

Faixa Classificatória

Faixa porcentual

Quase totalidade
Grande maioria
Cerca de 2/3
Maioria
Cerca de 1/3

entre
entre
entre
entre
entre

II- Fàixas

classificatórias
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91
71
61
51
30

dos dados.

e 100%
e 90%
e 70%
e 60%
e 35%
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ABSTRACT
lntroductory Geology has been cons1dered a f1eld in which
the questions of teach1ng present a special complexety. The Area of
Educat10n Applied to the Geo-Sc1ences,
at UNlC~~,
has éeen develop1ng
a program directed to the improvement of the teach1ng of the l~~ry
Geology at the different educational
levels. Among the f1rst fruits of
this program are three studies whose principie results are here within
presenteá in a summarized formo

A study of the profile of In~~

studentsat the

brasilian higher educational levei revealed, among other things, the
sign1ficant lack of in1cial preparat10n of the students. They~~ted
a lack of knowledge about geology as well as non-geological~~ites,
with acentuateá deficiencies
most v1sible among students of courses not
related to a format10n 1n Geology, es~ecially those related to Teacher
L1censing Programs. The study of the profile of lntroductory Geology
professors at the brazilian h1gher educational
levei demonstrated
that
graduates in Geology as well as graduates in other specialities,
even
though at different levels, present serious gaps in their psychopedagogical
formation, and even in their geological formation.
The
study of the models of content adopted in lntroductory Geology realized
through s1xty-seven text-books of the type produced in Braz11 and in
other countries revealed the existence of four basic programat1c
options
(Geology, Phys1cal Geology, Environmental
Geology, and Geo-Sc1ences),
and none of these, in the manner in Wh1Ch they are actually presented,
is appropr1ate
for the brazi11an reality.
A br1ef historical retrospect1ve
oi the ways adopted, up
until now 1n Brazil, in the teach1ng of lntroductory Geology at the
h1gher educational
levei and an analysis of the three menc10ned studies,
taken together, p01nts to the necessity of profound reformulat10ns
that
must begin in the area oi content and extend itself to the planes of
teaching methodology
and didactical resources.
I

- INTRODUÇÃO

Diversos trabalhos produzidos e exper1ências
d1dát1cas rea11zadas nas últimas décadas em países como o Bras11, Espanha e Estados
Un1dos atestam ser a Geologia lntrodutór1a
(G.l.) uma área onde a que~
tão educacional apresenta es~ecial interesse e complexidade.
A Ârea de Educaçao Ap11cada à Geociências,
da UNICAMP,
vem
desenvolvendo
um Programa voltado para a melhoria do enS1no da Geoloq1a
Introdutória no País, em todos os níveis de escolar1dade.
Até o momento sua atuação tem dado prioridade a abordagem dessa problemática
no e~
S1no super10r, ~~senvolvendo
pesquisas que visam um melhor equac10namen
to da questão.
Esta prioridade prende-se a razões de quatro ordens:
1. A reconhec1da 1mportânc1a do ens1no de G.l. no ens1no superior bras~
leiro, princilialmente em_face da carência de conteúdo geológico
nos
níveis iniciais de escolaridade.
2. O amplo e diversificado contingente de estudantes que cursam
àisci
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plinas de G.I. no ensino superior brasileiro.
3. A crise ambiental e as possibilidades
da G.I. engajar-se na perspeE
tiva de elucidação da dinâmica da natureza e da questão dos
recur
sos naturais.
4. A inexistência
de obras didáticas nacionais no gênero ou de propos
tas programáticas
que sejam, ao mesmo tempo, atualizadas
em termos
de Geologia, apropriadas
à realidade nacional em seus múltiplos
as
pectos, preocupadas
com a questão ambiental e também com a questãõ
metodológica
do ensino.
Poder-se-ia
adicionar ainda uma quinta razão, esta
mais
vinculada às reflexões teóricas que vem sendo desenvolvidas
pelo grupo
executor do Programa: a necessidade de uma revisão teórica da Geologia
enquanto ciência e a importância das propostas programáticas
e de
l!
vros-texto de G.I. refletirem total e rigorosamente
esse aspecto,
bem
como o próprio método da investigação
geológica.

II - PESQUISAS

E ESTUDOS

DE FUNDAMENTAÇÃO

00

PROGPA!I\A

A primeira fase do Programa visou um aprofundamento
do pro
blema, tal corno ele se manifesta no ensino superior brasileiro.
Foram
realizados três estudos, cujas principais características
e conclusões
são a seguir resumidas.
11.1. PERFIL

DO ALUNO

DE GEOLOGIA

INTRODUTORIA

Esta pesquisa foi iniciada em 1977 pelo Grupo de Ensino Bá
sico do D.G.G./I.G.-USP
e concluída em 1983, por membros daÂrea
de E=
ducação Aplicada à Geociências do I.G./UNIC~~
(Figueroa e Outros,1983).
Abrangeu estudantes de todas as regiões do País, vinculados a escolas
pÜblica~ e privadas, matriculados
em Cursos diurnos e noturnos, e
em
Cursos de graduação em Geologia, Licenciatura
e Outros onde a G.I.
é
obrigatória.
Foram utilizados três tipos de instrumentos-para
a coleta de dados: Questionário
de Pré-requisitos
Geológicos e . Não-Geológicos, Questionário
Sócio-Econômico
e Questionário
de Interpretação
de
Texto Científico. Os principais resultados observados
foram os
seguin
tes :
Os estudantes distin~uem-se
em três sub-grupos, quanto ao desempenho
em relação aos traços dimensionados
(características
sócio- econômicas, conhecimentos
de pré-requisitos
geológicos e não qeológicos, v!
são de ciência e capacidade de compreensão de texto): estudantes
de
Geologia, estudantes de Licenciaturas
em Ciências e estudantes'
de
Outros Cursos.
Considerados
em conjunto, a maioria dos estudantes pesquisados
apre
senta baixo desem~enho nos diferentes tipos de conhecimentos
de pre
requisito, na visao de ciência e em termos de capacidade de compreen
são de texto.
Considerados
nos seus sue-grupos, entretanto, é possível distinguir
visível gradação em relação às características
mensuradas:
os
est~
dantes de Geologia apresentaram
um desempenho médio satisfatôrio~
os
estudantes de Outros Cursos apareceram com um desempenho moderadamen
.
te insatisfatório;
nos estudantes de Licenciaturas
em Ciências o de

sempenho observado foi bastante insatisfatório.

-

perfil sócio-econômico
?arece conter uma explicação sobre as dif~
renças de desempenho dos sub-grupos: a maioria dos estudantes de Li
cenciaturas exerce trabalho sistemático remunerado,
geralmente
em
tempo integral, acontecendo o inverso com os demais estudantes.
Outro traço a destacar é que enquanto a maioria dos estudantes
de
Geologia e de Outros Cursos apresentava
(em 1977) nítidas expectativas de mudanças de vida e de engajamento profissional
a partir
da
conclusão das respectivos Cursos, entre os alunos de Licenciatura era
significativamente
maior o índice de pessimismo em relação a utilid~
de 'do diploma e à possibilidade
de mudança favorável de vida após
o
Curso.
O

11.2. PERFIL

DO PROFESSOR

DE GEOLOGIA

INTRODUTORIA

Este estUQO baseou-se parcialmente nos resultados da
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quisa S.B.G./M.E.C.
(19811, trazendo conseqüentemente
duas evidentes li
mitações: o universo dos professores abrangidos na citada pesquisa
não
se limitava às disciplinas de G.I.~ os professores
abrangidos
pertenciam apenas às instituições
que ministravam
Cursos de Geologia,
embora
diversos deles ministrassem
também disciplinas de G.I. para
estudantes
de outros Cursos. Foram realizados dois estudos subsidiários
à
citada
pesquisa, em que os dados da mesma foram retrabàlhados:
um pela Area de
Educação Aplicada à G~ciências
do I.G./UNICAMP
(Lobão e Castro Junior,
1983) e outro por Negrao (19831.
O perfil do docente de G.I.
resumido
a seguir resulta das referidas pesquisas, complementadas
por traços
h!
potéticos, baseados em dados reais mas assistemáticos,
principalmente nQ
que se refere aos professores que ministram disciplinas de G.I. em ins
tituições que não oferecem Cursos de Geologia.
. Os professores de G.I., em instituiiões que ministram Curso de Geolo
gia, são quase todos geólogos e recem-formados;
a maior.ia dos profes=
sores de G.I. em instituições que não oferecem C~so de Geologia, não
é geólogo.
O conjunto dos professores de G.I. não possui uma visão clara do
pa
pel curricular de sua disciplina. Adotam como modelo programático
livro de Geologia Geral de Leinz e Amaral e comomodelometodológico
o ensino discursivo-demonstrativo.
Desenvolvem uma noção de Ciência Geológica equivalente a um conjunto
cristalizado
e ahistórico de conhecimentos,
sendo esta postura
mais
acentuada nos não-geólogos,
por motivos auto-evidentes.
Valorizam pouco o planejamento
detalhado no ensino~ quando o
fazem,
possuem uma visão tradicional
(rígida) de planejamento.
Estão
pouco
predispostos
a mudanças radicais no ensino que praticam, talvez
em
parte porque geralmente estejam assoberbados
por tarefas didáticas,ad
ministrativas
ou de pesquisa, conforme o tipo de instituição em
que
trabalham.
Apresentam deficiências
localizadas e profundas em sua formação:
os
geólogos em geral desconhecem os rudimentos psico-pedagóg1cos~
os não
geólogos costumam apresentar precaria formação geológica. O problemã
se acentua se considerarmos
que a psico-pedag'Ogia dominada pelo
nãogeõlogo é excessivamente
tradicional e o conhecimento
de Geologia dos
geólogos é mais voltado para detalhes e para procedimentos
técnicos ,
faltando-lhes
comumente uma visão mais acurada da Geologia como
cié~
cia.
Possuem pouco incentivo e apoio institucional
para realizarem
cursos
de aperfeiçoamento
e especialização

o

II.3. MODELOS

DE CONTErmo

EM GEOLOGIA

INTRODUTORIA

são conhecidos quatro estudos sistemáticos
sobre o assunto.
O primeiro deles, realizado nos Estados Unidos e publicado sob a forma
de coletanea de artigos, em 1~72, baseou-se em programas de cursos sup~
riores dos Estados Unidos. Os outros três foram realizados no Brasil
e
basearam-se todos no conteudo apresentado pelos diferentes tipos de
li
vros-texto produzidos no Brasil e em outros países, em diferentes
épo
ocas. O primeiro deles, realizado por Amaral e Negrão (1981),
abrangeu
trinta e uma obras e preocupou-se
também COm aspectos relacionados
com
a metodologia de ensino e outros recursos didáticos além do livro. O se
gundo deles, realizado por Amaral (1982) ampliou numericamente
as obras
analisadas para quarenta, mas restringiu o periodo de produção ou reedi
ção das mesmas para 196Q em diante~ esta pesquisa procurou caracterizar
diferenças e semelhanças no conteudo e no enfosue das diferentes linhas
de conteudo em G.I., conforme auto-identificaçao
no pró~rio titulo
das
obras.
O terceiro deles, realizado pela Area de Educaçao Aplicada
à
Geociências do I.G./UNICAMP
(19831, acrescentou à lista anterior
mais
vinte e sete obras produzidas desde o início deste século, analisandoas sob o mesmo prisma do estudo anterior. Além disso, este último estudo visualizou as sessenta e sete obras sob o án~lo
da macro-estrutura
de cada uma, procurando caracterizá-Ias
sob os prismas
epistemológico
(concepção de Geologia veiculada), estrutura temática (seleção e organi
zação dos temas segundo Unidades e Capitulos) e metodológica
(concepcão
de ensino explícita ou implícita e metodologia da investigação
geológica). Seguem-se algumas das principais conclusões alcançados neste último estudo.
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Os estudos realizados no Brasil permitiram
identi
ficar e caracterizar
quatro grandes linhas de conteúdo, sob as quais põ
demos agrupar todas as obras analisadas: Geologia, Geologia FIsica, Geõ
logia Ambiental e Geociências.O
estudo norte-americano
baseado em prõ
gramas de disciplinas,
reconhecia a existência em 1971 de mais de
5Õ
opções programáticas
nas escolas superiores dos E.U.A., sendo que todas
elas podem ser enquadradas nas linhas mencionadas,
se acrescentarmos
à
lista uma suinta linha: Geologia Histórica. Todavia, não levaremos
em
consideraçao
esta possibilidade
em virtude da mesma não fazer parte
da
tradição brasileira,
pelo que se conhece de currIculos e programas aqui
vigentes.
No que se refere às obras analisadas existem ainda dois
casos a considerar.
O primeiro deles diz respeito às obras auto-intitula
das de Geologia Geral, mas que efetivamente
assemelham-se
fortemente às
obras de.Geologia FIsica, podendo ser enquadradas nesta linha. O outro
caso refere-se às obras, todas de produção recente, cujos títulos
não
explicitam qualquer vInculo com as linhas de conteúdo mencionadas,
mas
cuja estrutura temática eermitiu enquadrar todas numa ou outra das
linhas, embora com restriçoes em alguns casos.
A linha de conteúdo Geologia tende a apresentar a Ciência
Geológica como uma somatória de dois campos de estudo independentes:
o
flsico e o histórico. Nas obras da "corrente americana" isto fica
per
feitamente caracterizado
na estrutura temática, geralmente subdivididaem duas principais Unidades que expressam os referidos campos e em que
geologia física antecede a histórica. Na "corrente européia" a estrutura básica mencionada não aparece bem definida, isto porque a
geologia
física costuma ceder parte de seu espaço para temas mineralógicos,
cris
talográficos
e petrológicos,
o mesmo ocorrendo, mas de forma mais
pro=
nunciada, com a geologia histórica, que tende a se reduzir a um ou pouco mais capítulos no final da obra e, muitas vezes, sequer destacados~
mo Unidades independentes.A linha Geologia Física, tal como o próprio nome já o diz,
limita-se, a nivel dos capítulos, a tratar fundamentalmente
de
temas
das geodinâmicas
externa e interna (com ênfase na crosta terrestre),vis
tos de uma perspectiva
que não inclui o aspecto histórico-g,eológico,saI
vo a n!vel de alguns tópicos internos de menor importância.
Comparandõ
se com a linha anterior, trata em maior detalhe e profundidade
dos
te=
mas físicos da Geologia, que ocupam praticamente
todo o espaço da obra,
não se detendo mais especificamente
nos temas mineralogicos
e petrológi
cos, nem nos aspectos referentes ao passado da Terra.
A linha Geologia Ambiental caracteriza-se
pela ênfase
em
um ou mais dos seguintes aspectos: ação do homem sobre a natureza~ efei
tos dos fenõmenos geológicos sobre o homem~ aplicação do conhecimento geológico para uso e controle da natureza. Algumas obras utilizam
estes aspectos como critério básico da sua organização
temática,outras
misturam-nos,
sem entretanto deixar de tratá-los. A maioria das
obras
desta linha não confere maior importância aos conceitos geológicos bási
cos e, quando o fazem, apresentam-nos
em forma subordinada,
e conse~~en

temente reduzida, dentro do quadro temático geral.

-

A linha Geociências
caracteriza-se
distintivamente
pela ênfase também aos fenômenos da atmosfera e hidrosfera
(além da litosfera),
vistos sob o ângulo interno de cada uma delas.
Caracterizam-se
também
pela inclusão de temas astronômicos
senso estrito. Preocupam-se
ainda
com a interaxão entre os processos terrestres, enfoque este
facilitado
pela ampliaçao temática citada. Como decorrência disso tudo, a geologia
física tem sua importáncia diminuída, ficando em situação de igualdade
com as demais ciências da Terra. Nota-se uma grande variedade de modelos de organização
temática, não existindo uma tendência melhor definida na sequenciação
dos temas. Algumas obras incluem também a
geologia
histórica, geralmente no final da seqüência temática.
Este aspecto poderia ser tomado como critério de subdivisão da Geociências nas sub-cor
rentes física e histórica. Além disso, umas poucas obras conferem prio=
ridade ao enfoque ambiental no tratamento dos seus diversos temas, vindo a constituir uma espécie de interface com a linha de Geologia Ambien
tal.
As poucas obras de difIcil enquadramento
nas linhas
cita
das, geralmente cristalizam ou representam algumas tendências mais
mo=
dernas de certas correntes do pensamento geológico. Por exemplo, a tectônica de placas, que nas obras produzidas nos Estados Unidos e
Ingl~

5.220

terra a partir de 1960 ganha progressiva
importância em diversas obras,
em algumas obras mais recentes assume a condição de tema gerador funda
mental, levando a uma seleção a organização
temática invulgar, em quetemas
clássicos da G.I. desaparecem ou ficam muito reduzidos, em função da nova ótica adotada, e a seqüência temática diverge radicalmente
de qualquer dos modelos tradicionais.
Neste mesmo sentido, poderíamos
interpretar a linha Geologia Ambiental como resultante final de
uma
progressiva ênfase nos aspectos ambientais dos temas clássicos e que,
a partir de certo momento, em algumas obras transformou-se
em tema
ge
rador fundamental,
condicionando
toda a seleção, seqUenciação
e enfo=
que temático da obra. Outros temas da "moda" que começam a ganhar espa
ço nas obras mais recentes são a Astrogeologia
e a Geologia Marinha. A
questão que fica em aberto é se, nos casos apontados, estamos
diante
de uma nova linha de conteúdo ou de uma linha antiga com nova roupagem.
Nas obra~ das linhas de Geologia e Geologia Física ~eral~
mente a geologia é explicitamente
reconhecida como ciência historica.
Esta afirmação inicial ê quase sempre reforiada pela inclusão de um ca
pItulo de carâter predominantemente
metodologico,
onde são tratados as
pectos relativos ao tempo geológico. Isto acontece inclusive em obras
de Geologia Física, onde tal capítulo aparece no início da seqüência ;
nas obras de Geologia o referido capItulo introduz a Unidade relativa
ã Geologia Histórica. Tal fato se repete nas obras de Geociências
somente quando elas também incluem o aspecto histórico. Nas obras de Geo
logia Ambiental, afirmações sobre o objeto da Geologia e temas relati=
vos ã metodologia
da investigação histórica quase sempre são omitidos.
Salvo o que foi mencionado,
é raro encontrar-se
no conjunto das obras,
em qualquer escala da estrutura temática, outras menções â metodologia

da investigação geológica.

.

Ainda no plano da estrutura temática foi possIvel observa~
geralmente em obras recentes, algumas preocupações
didáticas. Por exem
plo, há capItulos introdutórios
onde os principais temas e objetivosáã
obra são antevistos, numa espécie de sIntese prévia, que funciona como
esquema de antecipação da mesma. Há, também, capItulos visivelmente vol
tados pa:a pré-requisitos,
geológicos ou não, 2ecessários
ã compreensãõ
do conteudo especIfico da obra. Esta preocupaçao muitas vezes se
tra
duz na inclusão de Apêndices, com assuntos básicos de outras áreas
de
conhecimento,
visando suprir deficiências
na formação anterior do lei
tor que pudessem dificultar a compreensão da obra. Em alguns poucos cã
sos, são incluídas atividades para o estudante eJouum
Manual Metodolõ
gico para o Professor. Entretanto são rarIssimos as obras que manifes=
tam todas essas, bem como outras, preocupações
didáticas. O caso
mais
comum é a inclusão de um ou outro destes cuidados, sendo freqüentes os
casos de alheiamento em relação ao problema. Além disso, as obras
que
se posicionam perante tais problemas, fazem-no com vistas ã
deficiê~
cias especIficas
do estudante da realidade em que a obra foi produzida.

UI

- ANALISE

CONJUNTA 00 RESULTADO DOS ESTUDOS DE FUNDAMENTAÇÃO

O real significado dos resultados dos estudos descritos só
pode ser alcançado numa perspectiva histórica, em que os mesmos possam
ser situados no contexto da sesüência de acontecimentos
que os gerou.
As

raIzes

do

processo

em questao

remontam

ã

espécie

de

revolução

pro-

gramático-metodológico
trazida pela Investigando
a Terra (E.S.C.P.)
ao
Brasil junto a círculos preocupados com a questão da G.I., desde
meados da década de 60. Desde esta época e ~rolo~gando-se
por toda a déc~
da de 70 desenvolveram-se
algumas experiencias
educacionais
em G.I.que,
embora pouco representati~as
numericamente,
alcançaram grande significância em face de sua profundidade.
Em linhas gerais todas elas, embora divergentes em alguns traços decorrentes das realidades específicas
em que ocorreram, inspiraram-se
na nova proposta programática
do E.S.C.P.
consubstanciada
na linha de Geociências e na sua proposta educacional
calcada na ênfase ã participação
investigativa
e reflexiva do estudante. Ambas as propostas estavam concretizadas
na concepção de livro-cur
so do Investigando
a Terra, concepção esta em_que o conteúdo freqüent~
mente desembocava em atividades cuja realizaçao gerava novos aspectos
de conteúdo necessários
ã continuidade
do texto. Era, pois, uma conceE
ião que fundia a teoria e a prática, colocando-se
em radical oposição
a tradição nacional de ensino em G.I., até aquela época unicamente in~
pirada na proposta programática
da obra de Leinz e Amaral (Geologia Ge
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ral) e na visão discursiva de ensino, em que as eventuais atividades
práticas exerciam papel ilustrativo ou demonstrativo
da teoria, bem co
mo de ensino de determinadas
habilidades
técnicas.
Num primeiro momento, a adesão pela linha programática
de
Geociências pareceu traduzir a convicção de que a Geologia como
área
de conhecimento
estava superada, dando lugar ã Geociências.
Hoje
está
muito claro que, na verdade, a troca representou
uma
reação à
visão
estanque, compartimentalizada
e parcial da natureza veiculada pelas obras e cursos de G.I. da época, que a visão ampla, interdisciplinar
e
integrada oferecida pela Geociências parecia substituir com vantagens.
Por outro lado, a adoção da nova proposta de metodologia
de ensino
re
presentou mais do que uma simples revisão pedagógica,
mas também a qpjr
tunidade de envolver o estudante com a metodologia
da investigação
geC)
lógica, até então pouco presente no ensino que se praticava. Estas con
siderações querem chamar atenção para o fato de que, a despeito de ~
qualidades inegáveis, o E.S.C.P. no Brasil representou muito mais
o
contraponto
em relação ao que não se queria do que a escolha definitiva'
de rumos para o ensino de G.I.; constituiu um descortinio
de novos
ho
rizontes ao inves da simeles troca de um por outro.
Essa avaliaçao foi ganhando contDrnos cada vez mais claros
na virada desta década, quando se começou a refletir sistematicamente
sobre as experiências
educacionais
brasileiras
em G.I. e um fato
chamou muita atenção; apesar do Investigando
a Terra representar
uma adaE
tação brasileira da versão original norte-americana,
em cada
situação
que aqui foi aplicado sofreu readaptações
especIficas
de acordo com ca
da realidade local. Além de rearranjos metodológicos
e modificaçõespiõ
gramáticas decorrentes
de cargas horárias e tipos de CUrsos, ficou evI
dente na maioria dos casos uma certa tentativa de retorno ao modelo de
conteúdo da Geologia. Um simples saudosismo ou o embrião de novos
rumos para a G.I.? A resposta a esta questão começou a surgir com
as
mencionadas
reflexões sobre o significado e limitações das exper~as
~e ensino em G.I. e com estudos que se iniciaram no final da década de
70 e se estenderam pela de 80. Modificou-se,
a partir daI, a concepção
inicial de que e proposta programática
de Geociências
deveria substituir a de Geologia no ensino de G.I., embora não se preconizasse
o re
torno puro e simples ao passado. Começaram a surgir sérias dúvidas
de
que um único modelo metodológico
testado com sucesso (fosse o
modelo
original do E.S.C.P., fosse o modelo adaptado no I.G.!USP) poderia ser
indiscriminadamente
disseminado por todo o paIs.
Sentiu-se a necessidade de realizar estudos e reflexões sobre a teoria da Geologia,
até
então praticamente
inexistentes
no Brasil, da mesma forma que
investi
gar textos didáticos de G.I. no sentido de averiguar as visões de Geo
logia enquanto ciência por eles transmitidas.
Sentiu-se também a
ne=
cessidade de um melhor ~o»hecimento
da realidade educacional
geológica, no sentido de obter-se um melhor perfil de seus aspectos curricula
res, metodológicos,
discentes e docentes, tanto em termos médios
comõ
destacando as peculiaridades
regionais.

t

exatamente

neste

contexto

que

surgiram

os

estudos

relat~

dos no início do presente trabalho. Como deve ter ficado evidente
do
histórico anterior, tais estudos ocorreram em um momento especifico de
uma seq~ência de acontecimentos
e foram em bus~a de_respostas
a probl~
mas nitidamente
configu:ados.
Estas co~sideraçoes
sao fundamentais
p~
ra o entendimento
da analise e conclusoes que ~e seguem.
O estudo das linhas de conteúdo em G.I. realizado
através
dos livros-texto
permitiu aprofundar as restrições que se fazia
às
opções programáticas
existentes. A linha Geologia, embora incluindo os
aspectos flsico e histórico da ciência ~eológica, não os trata de maneira a deixar clara a perspectiva historico-geológica
nem a hiera~
entre ambos os aspectos. A linha Geologia Flsica agrava as
deficiên
cias apontadas, na medida em que praticamente
omite o aspecto históri=
co da Geologia. A Geologia Ambiental ignora o objeto cientifico
da
Geologia e detem-se fundamentalmente
no âmbito da aplicação do conhec!
mento geológico. A Geociências
trata ~s temas sob ângulos que não
tr~
duzem corretamente
a perspectiva
geologica de abordagem da natureza.
Todas as linhas não conferem maior ênfase ao chamado pensamento geológico ou a maneira geológica ge investigar a n~tureza. Com a óbvia ex~~
ção da Geologia Ambiental, nao conseguem tambem articular com precisao
os aspectos aplicados da Geologia com seu aspecto de ciência básica.
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Com exceção
da Geociências,
não conseguem
"apresentar uma visão articul~
da e integrada
da nature~a.
As deficiências
a~ontadas
nas Qpções programáticas
disponí
veis tem de ser consideradas
a luz de outros
componentes
do sistema:as
características
do corpo discente
e do corpo docente,
o papel curricu
lar da G.I. no Brasil,
etc.
O quadro
traçado
no tocante
a estes
aspec=
tos mostra
a necessidade
de novos recursos
didáticos,
de aperfeiçoamen
to docente
tanto no campo do conteúdo como da metodologia do ensino ~
de soluções programático-metodológicas
com características
que embora
possam conter propostas genéricas para toda a realidade brasileira dei
xem espaço para reformulações
apropriadas a cada situação
específicade ensino. Uma avaliação inicial deste conjunto de fatores relativos ao
ensino de G.I.
mostra que talvez o caminho mais seguro para as reformu
lações seja aquele que comece pela
renovação dos modelos de conteúdo7
Novas propostas metodológicas de ensino e novos
recursos didáticos não
podem nascer ao acaso, mas devem representar
a efetiva concretização
das novas opções programáticas.
E, guardando-se
coerência com a trajetória histórica delineadA, os novos modelos de conteúdo devem procurar
prioritariamente a reabili.tação
da Geologia como ciência no ensino de
Geologia Introdutória.
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ABSTRACT
This study discusses some of the teaching problems which
are
contributing
to the weak performance of Geologists when prospecting with
Geophysical methods. The importance of the study is explained by increasing demand for geophysics in geology exploration.
The problems were defined after a research of active profissionals
and of students of Geology. The main problem evidenced is related to the reduced number of hours
expended
in teaching Geophysical Prospecting.
Suggestions
to
overcome
the problems are presented.
INTRODUÇÃO
A insatisfação
do corpo discente com respeito ao ensino
em
Geologia que lhe é ministrado bem como do meio profissional,
quanto
à
qualidade da mão de obra que está sendo formada, e, ainda~ a crise quase
permanente de muitos dos cursos de graduação em Geologia do país,
levaram a Sociedade Brasileira de Geologia a realizar pesquisa diagnóstico
a
brangendo considerável
população, que propiciou a deteção de uma
série
de fatores que tem prejudicado a formação do geólogo (SBG, 1981).
Dentro desse contexto procurou-se
diagnosticar
e
discutir
alguns dos problemas atinentes ao ensino específico de Geof!sica de Pros
pecção na gradua~ão em Geologia. A ênfase dada para essa disciplina
explicada pelo numero crescente de trabalhos geofísicos que vêm sendo
a
cada ano requisitados
em prospecção e que são responsáveis
em grande par

e

te pela grande evolução que tem se dado em Geofísica. O número desses

tiã

balhos bem como a sua qualidade pode crescer ainda mais se o conhecimen
to em Geofísica do geólogo for adequado as suas necessidades
profissio=
nais, conhecimento
esse por sua vez, que provavelmente
proporcionará
mai
or integração Geologia/Geofísica.
No presente estudo foram consultados profissionais
das áreas
de Geologia e Geofísica, bem como estudantes do curso de graduação
em

Geologia.

..

IMPORTÂNCIA DA GEOF!SICA DE PROSPECÇÃO A partir do início do nosso sé
culo, os jazimentos minerais e de petróleo passíveis de serem encontra =
dos a partir de observações diretas realizadas na superfície dos terre nos ficaram cada vez mais excassos. Tornou-se então necessário
deduzir
a presença de jazimentos mais profundos, uma tarefa extremanente
árdua
para a Geologia que depende das observações
diretas realizadas sobre afl~
ramentos de rocha, os quais, como se observa nas regiões brasileiras
,
nem sempre ocorrem em quantidade suficiente de modo a permitir inferên
cias sob~e a subsuperfície
profunda, ou muitas vezes ocorrem em zonas
de
difícil acesso. Por esse motivo. a exploração geológica alcançou um ponto
de retorno mínimo. Para contornar esse problema foi necessário desenvolver nétodos que permitissem
conhecer a distribuição
das rochas e
minerais lozalizados abaixo da superfície, sem observações diretas.
Muitos
desses métodos foram desenvolve a partir dos conhecimentos
acumulados pe
la Geofísica.
Geofísica refere-se ao estudo da Terra através de princípios
físicos, ou ainda, o estudo dos fenômenos físicos associados com a Terra.
A

-

-
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o termo Geofísica é freqüentementeutilizado
em conexao
com
"pura" e "aplicada".
A Geofísica Pura estuda a Terra como um todo e, por isso mes
mo, é também chamada de Geofísica Global.
Geofísica Aplicada envolve o estudo e a aplicação de leis
e
métodos da Física a problemas mais localizados,
comumente de interesse e
conômico. Comumente, as denominações
Geofísica de Prospecção, Prospecçãõ
Geofísica ou mesmo Geofísica de Exploração são utilizadas como sinônimos
de Geofísica Aplicada. A Geofísica de Prospecção engloba um conjunto
de
métodos que são usados na busca de soluções de problemas de
prospecção
geológica. Contudo, esses métodos também têm outras utilidades,
como
na
orienta~ão de escavações arqueológicas.
Nestes casos, Geofísica de Prospecção e Geofísica Aplicada. Entretanto,
como afirma Orellana
(1982), os
termos não podem ser usados como sinônimos porque, por exemplo, o estudo
dos terremotos
com o objetivo de se estabelecer normas para a edifica ção anti-sismos,
sem dúvida trata-se de Geofisica Aplicada, mas não
de
Geofísica de Prospecção..
A aplicação da Geofísica de Prospecção,
com o papel de auxiliar a Geologia fornecendo a 3a dimensão dos mapas geológicos, .tem gera
do resultados tão importantes que não se concebe, na atualidade,
campã
nhas de exploração que não incorporem trabalhos geofísicos. Por isso, em
1982, os gastos em Geofísica Aplicada no mundo foram superiores a quatro
bilhões de dólares (Senti, 1983).
A Geofísica Aplicada, apesar de ser mais nova que a Global ,
bem como dela ter se desenvolvido,
conta atualmente com um volume
muito
superior de recursos financeiros. A crítica.
dependência
da
sociedade
moderna em recursos energéticos
e suprimentos minerais para a manutenção
de sua economia industrial não só tem propiciado sua rápida evolução como também reserva-lhe,
indubitavelmente,
um futuro brilhante.
Como a Geo
física Aplicada e a Pura estão intimamente
relacionadas,
de tal
sorte
sue os avanços de uma geram também avanços na outra, pode-se afirmar que
a Geofisica, toda ela, caberá destacada papel no futuro.
os termos

INVESTIGAÇÃO DO PROBLEMA NO ENSINO DE GEOFtSICA DE PROSPECÇÃO
Da perceE
ção da grande importância
da Geofisica de Prospecção naturalmente
emerge
uma grande preocupação
com o seu ensino na graduação em Geologia.
Nossa experiência
como professores
de Geofísica de Prospec ção, tem permitido, a partir da análise das criticas feitas por estudantes ao longo de todo o curso, ou por ocasião de reuniões realizadas
com
o intuito único de fazê-Ias aflorar, ou ainda em simples conversas info~
mais, a identificação
de vários problemas que geram, em grau diverso,
o
aproveitamento
deficitário que os estudantes têm obtido na disciplina em
questão.
Muito embora os resultados provenientes
dessa amostragem for
neçam indicações sobre as deficiências
que o profissional
acabará
por
possuir, resultados mais satisfatórios
devem provir da análise
crític~
realizada por aqueles que vêm já aplicando profissionalmente
os conhecimentos adquiridos na escola. Assim, decidiu-se investigar de modo sistemático o que o profissional,
com base nas necessidades
que tem tido
de
se utilizar da Geofísica, sugere para melhorar o ensino de Geofísica.Ne~
se sentido, para coletar tal sorte de pareceres,
foi utilizado um questionário construido com base em vários dos problemas que vinham
sendo
apontados por estudantes de Geologia.
O questionário
foi respondido por 49 profissionais
formados
em 10 escolas do pais, que trabalham na Amazônia nos seguintes órgãos
PETROBRAS, DOCEGEO, CPRM, UFPa, FADESP, DNPM e PARANAPANEMA S.A. Embora
a população amostrada
tenha sido bastante reduzida em relação ao número
de profissionais
que atuam em Geologia no Brasil, acredita-se que a amos
tra forneceu indicações significativas
sobre a situação geral, já
que
um bom número de escolas se acha representado.
A

maioria dos profissionais entrevistados (73%) tem de

5

a

15 anos de formado. Um ~rupo composto de 20% deles não participou de cur
so algum de pós-graduaçao.
Outro grupo também com 20% dos profissionais
não completou os cursos que fizer~m. Por outro lado, a maioria (55%) pos
sui cursos de aperfeiçoamento/especialização.
Os cursos realizados,
te=
nham sido eles completados ou não pelos seus participantes,
são principalmente de: Geofísica
(31% dos entrevistados),
Pesquisa Mineral
(18%),
Sedimentologia/Estratigrafia
(18%), Petrologia
(14%), Geologia do Petró-
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(12%), Geoquímica
(12%) e Geologia Estrutural/Tectónica
(12%).
Dentre as atividades ex~~
pelos entrevistados,
destacaram-se aquelas relacionadas
às seguintes Sreas; Pesquisa Mineral
(53%
dos profissionais),
Geologia Básica (Mapeamento) (49%), Geofisica.
(33%),
Geoquímica
(27%), Sedimentologia/Estratigrafia
(20%), Petrologia
(20%),
Geologia Estrutural/Tectónica
(16%), Administração
(16%) e Geologia
do
Petróleo
(14%).
A maioria dos entrevistados
(53%) tem tido durante a sua vida profissional,
a necessidade
de requerer trabalhosgeofísicos,
notadamente de Magnetometria (29% dos respondentes),
Polarização
Induzida (22%),
Radiometria
(18%), Eletrorresistividade
(16%), Métodos
Eletromagnéticos
(14%) e Gravimetria
(12%). Também a maioria (78%) admitiu que
nas
suas
. atividades

tem sido utilizados resultados obtidos em campanhas

geofísi-

cas principalmente
de Magnetometria
(51% dos entrevistados),
Polarização
Induzida (31%), Gravimetria
(24%), Radiometria
(22%), Sísmica (22%)e Ele
trorresistividade
(20%). Cabe notar que apenas 2% dos entrevistados
ale
garam que nem têm requerido trabalhos geofísicos e nem têm utilizado re=
sul tadcs de campanhas geofísi cas. Alêm disso, que 6 % não responderam
a
questão e 2% mencionaram que esta não se aplicava à realidade em que
se
encontram inseridos.
Na disciplina Geofísica de Prospecção do curso de graduação
em Geologia, 82% dos profissionais
entrevistados
tiveram aulas de Sísmica de Refração: 80%, sobre Sísmica de Reflexão e Gravimetria:
78%,
de
Magnetometria:
71%, de Eletrorresistividade:
59%, de Polarização
Induzidar53%,
de Potencial Espontâneo:
45%, de Radiometria:
43%
de
Métodos
Eletromagnéticos
e 16%, de Perfilagem Geofísica de Furos de Sondagem (4%
não responderam
a essa questão). Segundo a opinião dos entrevistados,
os
cinco.~
mais enfatizados
foram, na ordem decrescente:
Refração, Refle
xão, Magnetometria,
Eletrorresistividade
e Gravimetria.
Contudo um grupõ
grande (47%) não se pronunciou a esse respeito. O reduzido tempo dedicado à Geofísica de Prospecção foi, para 31% dos respondentes,
o. responsável por vários dos temas não terem sido abordados. Um grupo composto por
10% dos entrevistados
destacou, contudo, que o professor não
considerou

importantes os temas faltosos da! não terem havido aulas sobre os IreSll'OS.
Cabe mencionar que um grande grupo de profissionais (43%) não respondeu
a questão e cerca de 6% alegaram que a questão não se aplicava
tuação- (todos os temas cobertos ou inexistência
da disciplina
graduaram)

a sua siquando se

.

A maioria (73%) dos entrevistados
admitiu que se
ressentiu
em sua vida profissional
de informações mesmo gerais sobre os ~
ares
pei to dos quais não teriam tido aulas e/ou tipo de abordagem dado aos te
mas vistos (22% admitiram o contrário e os demais não responderam).
pa=
ra suprir suas deficiências
sobre o assunto, os entrevistados
têm, ãesta
cadamente, pedido explicações
a colegas (47%)., consultado livros (em ge=

ral, não especializados) . (37%) e realizado cursos sobre o assunto (20%)'.
Os entrevistados
responderam que durante a disciplina Geofísica de Prospecção,
foram utilizados basicamente
livros (41%)
dentre
os quais foi destacado o de Dobrin (1976), seguido, um pouco distante do
de parasnis (1971 ou 1972?)
e apostilas (27%)
cornumente elaboradas pelo próprio professor. Mencionaram que não foram utilizados materiais bibliográficos,
14% dos entrevistados.
Grupo igual, mencionou a utilização de artigos de revistas sobre o assunto e 8% não responderam.
A maioria dos profissionais
(76%) acredita que a disciplina
Geofísica de Prospecção deve fornecer informações sobre os vários
métodos (com ênfase naqueles mais utilizados e úteis considerando-se
a nossa
realidade, segundo a complementação
feita por vários dos entrevistados) ,
ao invés de se deter apenas naqueles mais utilizados (ópiniãode 18% dos en
trevistados).
Dentre os motivos levantados para justificar a opinião
dã
maioria (questão aberta), destacaram-se
os seguintes:
(19) Uma visão geral possibilitará
o futuro profissional
optar adequadamente
pelo
método
ou conjunto de métodos geofísicos mais condizente para a solução dos pro
(29}
a importância dos métodos e
blemas geológicos que vier a encontrar:
relativa, pode variar com o tempo bem como com o tipo de atividades
dos

órgãos

aos quais o futuro profissional virá a se filiar:

(39)

uma vi-

são geral permitirá que o futuro profissional
possa se aprofundar
mais
tarde naqueles métodos que forem de seu interesse. O grupo de profissionais que opinou diferentemente,
levantou que são muitos os métodos
geofísicos e uma compreensão adequada dos mesmos a nível da graduação é im5.227
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possível daí ser mais interessante
que a disciplina em questão
procure
formar o estudante apenas nos métodos mais utilizados. Contudo, parte dos
que assim se pronunciaram
elegeram que os métodos mais utilizados seriam
os Magnético, polarização
Induzida e b VLF (Eletromagnético);
outros, in
dicaram a Eletrorresist;t.vidade e a Sísmica (Refraçãol. Dessa feita,
es=
sas indicações criaram um bom impasse para a sua aceitação por serem tão
diferentes. Além disso, tais indicações refletem apenas aqueles
métodos
mais utilizados especificamente
pelas CDltpêriúasnas quais trabalham os e~
trevistados que as levantaram.
Dentre as sugestões dos entrevistados
para a melhoria do ensino de Geofísica de Prospecção no curso de graduação em Geologia, recebeu destaque a seguinte: aumentar o número de aulas práticas
(operação
de instrumentos, preparação de mapas, etc...) (71% dos respondentes). O!:!
tras sugestões que se destacaram:
Ca) Aumentar a carga horária da disc~
plina (de 1 para 2 semestres para alguns);
Cb) Incentivar a
pesquisa
bibliográfica;
(c) Fornecer informações
sobre C;s vários métod<:s geofí~.!
COSi
(d) Nas ilustrações
sobre o emprego dos metodos chamar
a atençao
para as "situações-problema"
encontradas
em vários terrenos brasileiros;
(e) Ilustrar mais o emprego dos métodos geofísicos através da discussão
de casos históricos e
(f) Incentivar a elaboração de livros em
português sobre o assunto (para vários, os livros deveriam conter casos hist§.
ricos e problemas referentes aos terrenos brasileiros;
para um grupo menor, teoria bastante desenvolvida).
Além dessas sugestões que
constavam
de uma longa lista oferecida aos entrevistados,
surgiram outras.
Dentre
tais, destacaram-se
as seguintes:
(a) Realizar trabalhos de campo
numa
área de testes (uma espécie de Eschewege) ou numa área de pesquisa de al
guma companhia
(através de convênio universidade/empresa);
(b) Esclare=
cer, enfatizar, as limitações,
ambigüidades
e dados conclusivos
que podem ser tirélÓ:)S
de cada método ou situação;
(c) Dar mais importância
à
Matemática que é aplicada à Geofísica e, (d) Contar com professores
de a!
to nível.
DETALHAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS
A maioria dos profissionais
entre
vistados
(73%) admitiu que recebeu uma formação deficitária em Geofísicã
de Prospecção.
Essa situação é gerada por uma série de problemas de várias naturezas e comuns a várias outras disciplinas
como bem mostrou
a
pesquisa da SBG. Dentre eles, as posturas adotadas pelo professor
que,
para tal, muitíssimo
raramente recebeu formação didático-pedagógica
e,
por conseguinte,
conta com garantias mínimas, mais a nível pessoal,
no
sentido de não perpetuar os erros do profissional
de ensino que
constatou ainda quando aluno. Cabe por conseguinte,
discutir apenas ~es
que
são mais característicos
de Geofísica de Prospecção,
com base no que
a
nossa experiência
com os estudantes tem evidenciado
juntamente com as in
formações obtidas com os profissionais.
Os problemas detetados
referem=
se a:
(1) Insuficiência
da carga horária dedicada à Geofísica de Prospecção;
(2) Deficiências
dos estudantes em Matemática e Física:
(3) In
tegração curricular inadequada:
(4) Apresentação
dos métodos geofísicos
em nível diferenciado;
(5) Inexistência
de discussão de exemplos brasileiros e
(6) Material bibliográfico.
Insuficiência
da Carqa Horária dedicada à Geofísica de Prospeccão
Os alunos consideram que a carga horaria da disciplina
(1 semestre) é insufi
ciente
e, por conseguinte, que a parte teórica não pode ser
trabalhadã
com mais detalhe, bem como torna-se impossível a execução de vários trabalhos práticos
(operação de instrumentos,
coleta de dados,
construção
de mapas, tratamento e interpretação
dos resultados).
Os profissionais
entrevistados
indicaram a excassez de tempo
como principal responsável por não terem sido discutidos alguns dos méto
dos geofísicos. Além disso, sugeriram com destaque que a disciplina
se=
ria mais adequadamente
ministrada se a carga horária fosse aumentada.
A comparação dos currículps dos cursos de graduação em Geol~
gia do país (SBG, 1981) indica que o conteúdo da matéria de Geofísica
é
desenvolvido
ao longo de períodos que variam de 1 a 4 semestres,
sendo
que, em cerca de 47% dos cursos, esse conteúdo é ministrado em apenas
1
semestre e, em 37% dos cursos, em 2 semestres. Esse conteúdo
refere-se
à Geofísica Global e Geofísica Aplicada. Desse modo, o número de semestres dedicados exclusivamente
ã Geofísica de Prospecção é ainda
menor.
Embora não disponhamos
de programas das diciplinas de todas as escolas,
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somos levados a acreditar que cerca de 47 a 84% das mesmas reservam apenas 1 semestre para fornecer ao estudante seu primeiro contato com os di
versos métodos de Geof!sica
de Prospecção.
Da não articulação que muitas vezes ocorre entre o conteúdo
apresentado em Geof!sica
de prospecção e o de outras disciplinas afins,
resulta que o estudante tem, em muitos casos, em tempo reduzido
demais
não só o seu primeiro contato com os diversos métodos de Geofísica
de
Prospecção como também o último.
A Geofisica tem evoluído nos últimos anos a passos
largos.
Passos mais largos que a Geologia mesmo porque isso é facilitado pelo f~
to de que a Geoflsica inclui aspectos da Geologia que podem ser estudados por métodos físicos e matemáticos.
Conseqüentemente,
o tempo que está sendo dispensado para a formação em Geofisica dos futuros geólogos é,
na maioria das escolas, notoriamente
pequeno em face ao desenvolvimento
que a Geofísica tem tido. Daí resulta que o conteúdo teórico e/ou o prático que está sendo ministrado é insatisfatório
ou profuso
demais em r~
lação à carga horária de modo que sua adequada absorção não é possibilitada. Provavelmente,
a parte prática é aquela que tem sido a mais prejudicada já que dentre as sugestões dadas pelos profissionais
para a melho
ria do ensino de Geof!sica de Prospecção,
a que mais se destacoufbi
aqu~
la relacionada
ao aumento do número de aul~s práticas. Além disso, algumas outras sugestões dadas reforçam essa situação, como por exemplo
a
que se relaciona à realização de trabalhos de campo numa área de testes
ou numa área de pesquisa de alguma companhia.

Deficiências dos Estudantes em Matemática e Física A compreensão ébs fun
damentos teóricos em que se baseiam os métodos geof!sicos depende de um
bom embasamento em Matemática e Física. O estudante normalmente
recebe
um treinamento deficitário e altamente teórico nessas duas
disciplinas
logo após ingressar na universidade.
A seguir passa por um período relativamente longo aprendendo conceitos geológicos e distanciando-se,
portanto, do pensamento matemático e fisico. Finalmente, o estudante encontra-se com a Geofisica e é obrigado a relembrar fenómenos físicos
e op~
rações matemáticas
já bastante esquecidos.
Esses fatos quase sempre incentivam o professor a adotar sim
plificações exageradas do conteúdo da disciplina que serão no entanto aI
tamente prejudicial pois, por exemplo, contribuirão
sobremaneira
para que
o futuro profissional
não apresente uma real capacidade de ler literatura pertinente ao assunto ou mesmo entender ou questionar resultados geofísicos que lhe serão possivelmente
apresentados.
Dentre os
resultados
obtidos com os geólogos entrevistados
cabe rrenci.a1ar que como meios
de
s~prir as deficiências
dos mesmos_foram
destacados o pedido de ex~licaçoes a colegas e mesmo a ~alizaçao
de cursos sobre o assunto, e nao
a
consulta a artigos de revistas especializadas
em Geofísica.
Por outro lado, muitas vezes ocorre de o professor se deter
em demasia nos conceitos teóricos da disciplina, a despeito da incapacidade dos estudantes de compreendê-los.
Nesses casos, os resultados parecem ser ainda mais desastrosos,
pois o estudante colocado diante de uma
situação adversa perde por completo o seu interesse na disciplina e passa a repudiá-la, transmitindo
ainda essa experiência negativa aos estudantes mais novos, que passarão a rejeitar Geofisica antes mesmo
de entrarem em contato com ela.
Integração Curricular Inadequada De um modo geral, predomina entre
os
estudantes a falta de interesse por Geoflsica. Essa situação é constata
da todos os semestres, através de afirmações feitas por estudantes, do tr

e

po: "não quero saber muito sobre o assunto porque envolve muita Física
Matemática e não vou precisar de Geofísica quando me formar já que
pretendo ser geólogo e não geofísico".
Afirmações como essas são geradas porque de fato,
Geofísica
utiliza mais Matematica e Física do que a grande maioria das disciplinas

da área de Geologia.

A

opção que o estudante fez, por sua vez, de cursar

Geologia, já traz embutida em muitos casos, afinidades não tão
grandes
com as ciências exatas. Contudo, não pode ser esquecido, corno já mencionado, que a formação em Geofísica do estudante se dá muito após o mesmo
ter recebido treinamento em Física e Matemática e numa fase em que
sua
capacidade de trabalhar com conceitos geológicos já está bem mais desenvolvida do que a trabalhar com números. Além disso, a falta de integra5.229
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ção da Geofísica, ou seja, o não aproveitamento
da mesma, por várias outras disciplinas afins é notório. Daí resulta que por mais que se ateste
a eficiência da Geofísica, o estudante não tem a oportunidade
de constatá-la num contexto maior, ou melhor, raramente volta a ouvir referências
sobre o assunto nas demais disciplinas
afins.
A maioria dos profissionais
entrevistados
tem tido durante a
sua vida profissional,
a necessidade
de requerer trabalhos geofísicos e,
princi~almente,
de utilizar resultados obtidos em campanhas
geofísicas.
Consequentemente,
não é dif!cil perceber que a falta de interesse por Geo
física dos estudantes,
gerada basicamente
pela integração curricular in~
dequada, contribui, dentre outros, para:
(a) A solicitação
de serviços de Geofísica quando o problema que
está
sendo atacado já náo apresenta solução, o que muitas vezes significa
que sua complexidade
também não permitirá que o mesmo seja resolvido
através de Geofísica e encarecerá ainda mais o trabalho já iniciado;
(b) A não solicitação
de serviços de Geofísica em situações que os mesmos permitiriam. uma significativa
redução de gastos e de tempo;
(c) "A utilização da Geofísica em fases ilógicas da exploração,
quando, por exemplo, já estão sendo feitos furos de sondagem
~ões em que parece ser esquecido que a melhor locação desses
pode ser realizada com base nos resultados geofísicos)
e

somente
(situafuros

(d) Finalmente, uma má compreensão do papel da Geofísica, de suas limita
ções, da ambigllidade dos resultados, o que tem, por sua vez, foment~
do uma certa ri validade en1:l:egeofísicos e geólogos.
Apresentação
dos Métodos Geofísi~cos em Nível Diferenciado
Segundo a opi
nião dos entrevistados,
os métodos geofísicos utilizados na
prospecçãõ
de petróleo foram aqueles mais enfatizados
pela disciplina Geofísica
de
Prospecção.
A maioria dos profissionais
não recebeu informações
sobre a!
guns dos métodos, notadamente o Radiométrico
e os Eletromagnéticos,
bem
como sobre Perfilagem de Furos de sondagem. Entretanto,
as necessidades
que os mesmos têm tido de requerer trabalhos geofísicos ou de utUizar re
sultados obtidos em campanhas geofísicas
têm, por exemplo,
posicionadõ
a Radiometria numa situação de maior relevância do que a Sísmica.
Cabe
inclusive notar que a maioria dos profissionais
considera que a discipli
na Geofísica de Prospecção deve fornecer informações
sobre os vários mé=
todos e que esta é uma sugestão importante para a melhoria do seu ensino
por uma série de motivos levantados pelos profissionais.
Nossa prática como professores
da disciplina tem mos~
que
em face a reduzida carga horária da mesma é extremamente
difícil
fornecer tal visão geral, conclusão principal também dos profissionais
entre
vistados. Tem também contribuído para tal, o fato dos estudantes
neces=
sitarem de explicações
adicionais a respeito de conceitos físicos e mat~
máticos esquecidos.
Ainda, conforme atestaram vários profissionais
entr~
vistados, o não reconhecimento
por parte de alguns professores,
da impor
táncia de alguns dos métodos geofísicos.
Inexistência
de Discussão de Exem los Brasileiros
Quando são
propostos
exerc cios praticos aos alunos, constru~dos
com base em dados calculados
e não medidos no campo, ou quando se apresenta exemplos de campanhas geo

físicas, surge não muito raramente indagação, por parte dos alunos,

ã

respeito do porquê não se estar trabalhando
com resultados brasileiros
Tal preocupação
tem bastante importância porque a aplicação de determin~
do método geofísico na procura de um certo mineral pode produzir
ótimos
resultados no Canadá, por exemplo, e resultar em fracasso no nosso País.
Tal situação pode estar simplesmente
relacionado à resposta do ambiente
geológico às medidas geofísicas
(elevada espessura do manto de intemperismo, diferente associação mineral, etc.).
Assim, práticas calcadas em exemplos reais, exemplos
brasileiros, não só motivariam mais os alunos bem como permitiriam
a discussão de "situações-problema"
encontrados nos nossos terrenos. Preocupação
expressa inclusive pelos profissionais
entrevistados.
Contudo, nos livros de Geofísica de Prospecção, praticamente
inexistem casos históricos brasileiros.
As revistas, testes e ~latórios,
onde eles ocorrem, porém com reduzida freqüência, nem sempre podem ser u
tilizados pois vários dados necessários
às várias práticas não são fome
.
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cidos e comumente não existem
interpretação
realizada.

fuX'os de sondagem

que tenham

comprovado

a

Material BibliOirafiCO
Os livros sobre Geofísica de Prospecção ~isponíveis para consu tas mostX'am~se inadequados,
conforme as informaçoes
dos
estudantes de Geolgoia, devido a dois motivos principais. Em primeiro l~
gar, a maioria dos livros está escrita em inglês ou em espanhol, criando
uma barreira relacionado
com a língua estrangeira.
O segundo motivo rela
ciona-se com a alta especialização
com que alguns métodos geofísicos sãõ
apresentados
em detrimento de outros. Além disso , deve-se incluir ainda
o elevado preço das obras importadas que praticamente
impossibilitam
o
estudante de adquiri-las e a não existência de exemplos brasileiros
entre o pequeno número de casos históricos neles apresentados.
Os artigos publicados em periódicos representam uma outra 0E
ção como referência bibliográfica.
Esses, no entanto, aparecem não muito
freqüentemente
nas revistas brasileiras
sobre Geociências:
porquanto
abundem nas revistas estrangeiras.
Teses desenvolvidas
nas universidades
brasileiras
e relatórios de pesquisa ou trabalho de companhias diversas também podem ser uti
lizados como referências.
Esse material porém, além de não ser numeroso~
nem sempre se encontra à disposição e não é adequadamente
divulgado
por
falta de interesse ou por questões de sigilo.
Finalmente,
conforme informação dos profissionais,
uma alteE
nativa parece residir em apostilas comumente elaboradas pelos
professores da matéria.
Este quadro desanimador
acaba dirigindo o professor no senti
do de não incentivar a pesquisa bibliográfica
na área, uma das recomendã
ções dos profissionais
(talvez um reflexo dos mesmos, eara
suprirem
as
deficiências
em Geofísica de prospecção terem, como pratica mais
comum,
a solicitação de explicações
a colegas ao invés da pesquisa bibliográfica). Por outro lado, tal quadro, como sugeriram os geólogos
entrevistados, mostra a necessidade
de se incentivar a produção de livros brasile~
ros sobre o assunto que atendam mais de perto as necessidades
dos alunos
e possíveis interessados
na materia.
CONCLUSÕES E SUGESTÕES
A formação em Geofísica de Prospecção que o estu
dante do curso de graduação em Geologia vem recebendo é deficiente e po=
de comprometer ou dificultar sua atuação futura como profissional
interessado na busca de solução para problemas geológicos.
A reduzida carga horária que tem sido dedicada à
Geofísica
de prospecção em várias escolas de Geologia é possivelmente
o mais sério
dos problemas que têm gerado o aproveitamento
deficitário dos alunos naquela área. Contudo, não se defende para a matéria Geofísica, uma
carga
horária excessiva numa espécie de mini-especialização,
que venha a dila
tar o tempo de graduaxão ou então prejudicar outros campos de
formaçãõ
do estudante. A questao da carga horária dedicada à Geofísica. merece
discussão.
Acredita-se,
entretanto,
a título de sugestão, que a Geofísica
de Prospecção deve demandar de 2 a 3 semestres
(4 horas semanais), e que
outros aspectos da Geofísica, 1 semestre.
A ampliação da carga horária, por sua vez, deverá
permitir
que a parte prática (incluindo atividades de campo) seja melhor ministra
d~, como também evitar a negligência
de temas e possibilitar
a minimiza=
çao das deficiências
dos estudantes em Matemática e Física.
A respeito daquelas defLciências,
nossa experiência
com o
ensino de Geofísica sugere que os conceitos esquecidos devem ser apresen
tados à medida que se fizerem eles necessários,
traduzidos numa
lingua=
gem p~átic~ e acessível. Daí decorre que simplificações
excessiv~s
do
conteudo nao precisam ser realizadas. Tal procedimento
contudo nao elimi
nará as dificuldades
futuras que os formados terão de ler artigos
espe=
cializados, dentre outros, mas poderá diminuí-las porque fornece
subsídios ao possível interessado
para superar sozinho, em muitas
ocasiões,
as suas deficiências.
A longo prazo, no entanto, parece mais correto
a
realização de um trabalho junto aos professores
de Matemática e
Física
com o objetivo de solicitar exemplos mais dirigidos para os problemas que
poderão ser encontrados nas disciplinas do curso de Geologia; não só na
Geofísica como também nas disciplinas que necessitam de conceitos
físico-químicos e termodinâmicos,
por exemplo.
Uma outra possibilidade
para a minimização
do problema
das
5.231

deficiências
em ~isica e Matemática dos estudantes poderá, talvez, residir na modificação
da posição de Geofisica dentro da seqüência
curricular, no sentido de diminuir o intervalo de tempo entre a ocasião em que
esta é oferecida e aquela em que são aprendidos os conceitos físicos
e
matemáticos.
.

Ainda a respeito do curriculo, é fundamental que as matérias

que possuam afinidades com Geofísica aproveitem o conteúdo desta última.
Desta maneira, os estudantes poderão obter uma mais adequada compreensão
da utilidade daquela matéria como ferramenta poderosa para a busca de so
luções para problemas de caráter geológico. Uma das possibilidades
de
concretizar
tal prática pode residir na promoção de atividades de campo
de disciplinas afins com Geofísica, que incorporem trabalhos com os méto
dos geofísicos.
Finalmente, os problemas relativos aos materiais bibliográfi
cos sugerem a necessidade
de se incentivar a produção de novos li~,
tre outros materiais, sobre Geofísica. Prioridade deve ser dada para
a
elaboração daqueles materiais bibliográficos
que contenham ou se
dediquem
exclusivamente
à discussão de casos históricos brasileiros.
Tais
materiais facilitarão enormemente
a discussão de exemplos brasileiros
na
sala de aula, extremamente
importante quando se quer garantir que a formação em Geofísica que o geólogo recebe seja voltada e adequada para
a
solução de problemas geológicos da nossa terra.

~
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ABSTRACT
A study performed on undergraduate
Geophysical
Prospecting
textbooks has shown that their content is not in several ways
adequate
for Geology undergraduate
courses in Brazil. Besides the
language
and
cost drawbacks, these books lack Brazilian case histories and put
far
more emphasis on geophysical methods applied to oil than
methods
that
show proven results in the prospecting
of other earth materials.
Other
shortcomings
are also stressed. As a consequence of this study,
basic
requirements
for an undergraduate
geophysics text are pointed out.
INTRODUÇÃO Um dos problemas que tem sido levantado na formação em Geoa
física do estudante de Geologia, notadamente na parte voltada para
prospecção,
diz respeito ao material bibliográfico
disponível para complementar as aulas.
Teses (a maioria de mestrado), artigos publicados nas
revistas brasileiras
sobre Geociências e relatórios de pesquisa de ~as
e outros órgãos, todos gerados no Brasil, representam possivelmente
o
material mais adequado para ser utilizado pelo estudante. Isso
porque,
além de ser, na maioria dos casos, escrito em Português, mostra
exemplos sobre a busca de soluções para problemas brasileiros
de exploração.
Contudo, esse tipo de material não é muito abundante. Além disso, teses
e relatórios freqüentemente
não se encontram à disposição nas bibliotecas, por sigilo ou falta de interesse em divulgação.
Existe ainda uma grande quantidade de artigos em revistas estrangeiras especializadas.
A grande maioria no entanto,
raramente
faz
alusão a problemas de exploração tipicamente brasileiros.
Sua
utilização no entanto, é bastante dificultada devido à barreira da língua, que
solicita do estudante um tempo que ele não dispõe devido ao
excessivo
número de disciplinas com que normalmente
se depara.
Finalmente, todo esse material bibliográfico
quase nunca traz
informações, mesmo gerais, sobre os vários temas do conteúdo da Geofísi
Geologiã
ca de Prospecção que é minsitrado nos cursos de graduação em
e, assim, tem a sua aplicação ainda mais limitada.
Dentro do exposto, os livros didáticos sobre GeofÍsica de Pros
pecção acabam por merecer grande destaque. Por conseguinte,
torna-se im
portante analisar esses livros e concluir sobre o grau de adequação
aõ
fim para o qual estão sendo utilizados,
levando-se em conta ainda o fato de que os livros didáticos, de um modo geral, vêm representando
o
mais significativo
recurso utilizado pelos docentes, comumente orientan
do programas de disciplinas e influenciando
enormemente o desenvolvimen
to do seu conteúdo.
PROCEDIMENTOS PARA A ANALISE OOS LIVROS
Para
a análise dos livros
,
e posterior comparação entre eles, é necessário primeiramente
reconhecer os assuntos (temas) que uma obra de Geofísica de Prospecção de cará

ter geral deve conter.
A Geofísica de Prospecção corresponde ao ramo da Geofísica (ou

mais especificamente
da Geofísica Aplicada) que busca resolver
problemas de exploração geológica através da aplicação de métodos de investi-
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gação que se baseiam em princípios da Física. Conseqlientemente, os ternas de obras sobre o assunto referem-se necessariamente
a considerações
diversas sobre tais métodos. Dessa forma pOde-se selecionar
os seguintes temas: Métodos SIsmícos ou Sísmica, Método Gravimêtrico
ou Gravimetria, Método Magnetico ou Magnetometria,
Métodos Elétricos
(aqui inclui
dos os Métodos Eletromagnéticos)
e Método Radiométrico
ou Radiometria.Todos os métodos geof!sicos são passíveis de serem utilizados
em furo~ d~ sondagem (eerfila2em ~eofísica de poço~). Essa aplic~ção g~
rou van.açoes consideraveis
nao so na instrumentaçao,
como
tambem
nas
técnicas de medição e de interpretação,
de modo que vários livros consi
deram isoladamente
o conjunto de métodos e técnicas geofísicas utiliza=
das em furos de sondagem. Por isso, optou-se por considerar corno 69 terna, a Perfilagem Geofísica de Furos de Sondagem.
Vários livros dedicam uma parte razoável do seu
conteúdo
ã
discussão dos chamados "casos históricos",
com a finalidade de ilustrar
a integração de resultados obtidos através de vários métodos geofísicos
com resultados de outra natureza
(geológicos e geoquímicos, por exemplo),
bem corno explicar as suas diversas aplicações
(procura de petróleo, localização de mineralizações
específicas,
auxiliar no mapeamento geológi
co e outras). Esse material constitui o 79 tema selecionado e foi deno=
minado de Integração de Resultados.
Finalmente, é comum aparecer nos livros um capítulo (em geral
o primeiro) onde são apresentadas
informações de caráter geral sobre
a
Geofísica de Prospecção,
seu uso e relação com a Geologia. Essas informações constituem o 89 tema da análise, denominado de Generalidades.
O desenvolvimento
de um tema é feito abordando idéias diretamente relacionadas
a ele, que são chamadas sub-temas. A definição e reconhecimento
de sub-temas é importante na comparação do desenvolvimento
dos diferentes temas contidos em obras diversas sobre o mesmo
assunto,
bem como na deteção do tipo de enfoque que emerge da obra.
Na definição dos sub-temas considerou-se
as idéias
básicas
que, nos textos analisados, foram utilizadas no desenvolvimento
dos métodos geofísicos.
Desse modo, parece lógico ~ue na apresentação
de
um
método, sejam abordados:
(a) os aspectos teoricos, onde são
tratadas
basicamente
as leis físicas e as equações matemáticas
que governam o f~
nómeno físico relacionado ao método;
(b) as propriedades
físicas
que
serão avaliadas pelo método;
(c) os instrumentos
utilizados para"
medir as quantidades
físicas;
(d)"as operações para medida das quantidades físicas; e
(e) as técnicas de tratamento das quantidades
medidas.
Desse modo, foram definidos os seguintes sub-temas: Fundamentos
Teóricos, Propriedades,
Instrumental,
operação de Campo e Processamento
dos
Dados. O sub-tema Processamento
dos Dados inclui as. correções muitas ve
zes necessárias
de serem aplicadas, bem como filtragem, representação
interpretação
dos resultados.
A análise preliminar dos livros de Prospecção Geofísica
mostrou que alguns autores, ao escreverem sobre um determinado método,
apresentam exemplos específicos
de sua utilização individual como "ferr~
menta" de prospecção. Assim sendo, achou-se conveniente considerar esse
material dentro de um sub-tema
denominado de Aplicações. Além
disso,
quase sempre os autores apresentam informações gerais sobre cada método, que também incluem dados sobre sua evolução histórica. Esse material foi considerado mais um sub-tema, sob o título de Introdução.
t conveniente
destacar que a análise dos sub-temas, na
forma
como estão propostos, só pode ser realizada para os 5 primeiros
temas
definidos
(Sísmica, Gravimetria,
Magnetometria,
Métodos Elétricos
e Ra
diometria). Essa restrição decorre do fato desses 5 temas representarem
unidades básicas a partir das quais os outros temas são desenvolvidos.
Em virtude do grande número de métodos que são
abordadas
no
tema Métodos Elétricos, optou-se por fazer uma análise
complementar
a
respeito do quanto teria sido dedicado especificamente
a Potencial
Espontáneo, Eletrorresistividade,
Polarização
Induzida e Métodos
Eletro-

e

magnéti

cos

.

Após definir-se os temas e sub-temas, que são os
parámetros
básicos para a análise dos livros, passou-se a pesquisar o quanto
foi
dedicado a cada tema, observando-se
ainda o número de capítulos destina
dos a cada um deles. Para os temas onde foi possível definir sub-temas~
esse trabalho tornou-se particularmente
mais complicado, pois a organi
zação do livro não obedece, corno uma regra geral, uma ordenação
segun=
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do os sub-temas estabelecidos
no presente trabalho. ~ comum, por
exemplo, a descrição de equipamentos
ser incluida nos tópicos que tratam da
operação de campo,_ou fundamentos teóricos serem apresentados
juntamente com interpretaçao.
A quantidade de matéria destinada a cada tema foi medida
em
termos de percentagem
do tamanho efetivo do livro (representado pelo nú
mero total de páginas exceto aquelas destinados ao sumário,
prefácio
índices). A determinação
dessas percentagens
é importante no reconhecimento do enfoque dos livros no que diz respeito ao tema e sub-tema abor
dado. A caracterização
do enfoque do tema mostra se no livro algum métõ
do é mais destacado em detrimento de outros métodos, enquanto o enfoque
do sub-tema evidencia, por exemplo, se os aspectos práticos são dominan
tes sobre os teóricos.
Cabe ainda mencionar que durante a análise procurou-se
detetar o quanto os livros poderiam ter dedicado à discussão de casos hist§.
ricos brasileiros,
bem como se existiam referências bibliográficas
brasileiras. Além disso, se o tratamento matemático dos temas permitia sua
compreensão pelos estudantes do curso de Geologia, admitindo-se
para is
so a experiência
que se tem tido com os mesmos.
Os livros analisados foram aqueles freqüentemente
ou passíveis de serem utilizados no ensino de Geofísica de Prospecção em um cur
so de graduação em Geologia, no Brasil. O quadro 1 mostra as caracterís
ticas gerais dos livros analisados. Outros livros que são
dedicados
ã
Geofísica
de Prospecção, não foram considerados
na análise porque devi
do ao s~u alto grau de especialização
tratam apenas de m~todos específI
cos e nao parecem, por isso, ser adequados para utilziaçao em um
curso
de graduação em Geologia.

e

RESULTADOS
As tabelas 1 a 4 sumarizam
na forma de percentagens à:>seu tamanho

o conteúdo
efetivo.

dos livros

analisados

Na tabela 1 o conteúdo é detalhado até o nível de sub-tema,
en
quanto na tabela 2 são apresentados
os totais em cada tema e a sua dis=
tribuição segundo a quantidade de capítulos. A análise dessas duas tab~
las mostra que:
1) O Método Bádiométrico
é aquele que mais freqüentemente
não é apresen
tado nos livros e/ou o menos desenvolvido.
Isso sugere que o métodõ
deve ser tratado como método secundário, quando no entanto este é um
dos métodos que mais pode auxiliar o geólogo, principalmente
na fase
do mapeamento.
Alguns dos livros analisados, como por exemplo
o de
Heiland (n9 8), enfatizam inclusive que o método é de muito
pequeno
uso e o ap!:eSE!J1tam:
juntamente com outros métodos por eles
considerados de igual valor.
2) O tema Perfilagem de Poços é também pouco desenvolvido
livros, estando inclusive ausente em 3 deles.

na.maioria dos

3) Apenas 4 dos livros analisados dedica uma parte do seu
conteúdo
ao
tema Integração de Métodos. Maior ênfase deveria ser dada a esse te
ma, tendo em vista que a combinação dos resultados apresentados
por
diversos métodos reduz a ambi~idade
da interpretação
geofísica.
4) A maioria dos livros dedica-se principalmente
a desenvolver o
tema
Métodos sísmicos. Exceções
a essa regra são observadas nos
livros
de Astier (n9 1), Grant e West (n9 6), Parasnis (n9s
9 elO), Sharma
(n9 11) e Telford (n9 12). Contudo, os de Astier e de Parasnis
são
dedicados, como sugerem os seus títulos, respectivamente,
à prospecção de água subterrânea e mineral. Assim, apenas os demais
traduzem
uma preocupação
real em não se concentrarem exclusivamente
nos Métodos Sísmicos, e portanto não se direcionarem para a prospecção
de
petróleo. Em alguns dos outros livros, como por exemplo
Dobrin
(n9
2) e Dohr (n9 3), o enfoque em Sísmica é tão notório
(emboxa os seus
títulos não indiquem isso) que o tema aparece em grande parte dos ca
pítulos.
5) A quantidade de capítulos e conteúdo dedicada ao tema Métodos Elétri
cos aparece, em alguns livros, em considerável volume. Isso pode ser
explicado pelo fato de que o tema engloba uma grande
quantidade de
métodos como se verifica em detalhe na tabela 3.
A tabela

3 apresenta

a percentagem
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de conteúdo

para os

méto-

----

----

dos que são em geral abordados
tabela

demonstra

1) Eletrorresistividade
vros
analisados

sendo

teúdo é dedicada

do tema

é o único método que
que em cinco
deles,

a esse

ral, menos eficiente
magnéticos.
2)

dentro

Métodos

Elétricos.

Essa

que;

método

embora

que os Métodos

é abordado
em todos
os lia maior
percentagem de con

seja ele, na prospecção
de Polarização

Induzida

mine-

e Eletro

de Polarização Induzida, de larga tradição de utilização na

O Método

prospecção

mineral

e agora sendo

também

aplicado

em maior

prospecção de petróleo não é abordado em 5 livros
analisados
demais, é em geral, apresentado muito sucintamente.

escala

na

e

nos

A tabela 4 mo~tra os totais das percentagens em cada sub-tema,
para os livros analisados. Os resultados da tabela evidenciam
que
a
maioria dos livros desenvolve bastante as partes dedicadas ao Processamento dos Dados (interpretação)
e Fundamentos
Teóricos e pouco apresenta sobre partes mais práticas como Operação de Campo e Aplicações.
Durante

a análise

dos livros

observou-se

ainda que:

1) Inexistem nos livros referências bibliográficas
brasileiras,
mais acessíveis ao estudante. Isso acontece inclusive no livro de Fernandes, atualmente o único em língua portuguesa,
e que por haver
sido
editado no corrente ano de 1984 teria possibilidades
de apresentáIas.
2)

Inexistem discussões sobre exemplos brasileiros em qualquer dos

li-

vros. Deve-se no entanto citar que no livro de Telford são propostos
exercícios gerados a partir de dados supostamente
coletados em alguma parte do Nordeste do Brasil, embora inexista referência bibliográ
fica a respeito dos mesmos. Por outro lado, no livro de
Fernandes
são apresentados
exemplos e exercícios que, apesar da falta de infor
mações, deduz-se, foram obtidos em terrenos brasileiros.
Alguns dos livros desenvolvem os fundamentos teóricos dos métodos utilizando conceitos matemáticos
em geral a nível superior ao que
o
estudante brasileiro está preparado para assimilar.

-

3)

CONCLUSÕES
Os livros
analisados se tornam idealmente não adequados aos
cursos de Geologia ou mesmo aos profissionais da área que necessitam en
~dar
ou avaliar
trabalhos de prospecção geofísica, por englobarem pe=

10 menos

dois dos seguintes

aspectos:

1) Detrimento de temas importantes quando se quer que a formação do geó
logo seja geral (perfil do geólogo polivalente).
De um modo geral os
livros enfocam os métodos aplicados ã prospecção de petróleo (notada
mente a Sísmica) que sem dúvida é o material terrestre mais pesquisã
do atualmente em todo o mundo. Contudo, não pode ser esquecido
que
hoje gasta-se mais do que é necessário com os Métodos Sísmicos em pe
tróleo, pois os Métodos Elétricos, por exemplo, têm produzido resul=
tados altamente satisfatórios
a preços mais reduzidos na pesquisa de
hidrocarbonetos. Além disso, o Brasil tem inúmeras possibilidades de
descoberta de outros materiais em que os Métodos Sísmicos são de pequena aplicabilidade.
Finalmente,
deve-se mencionar que a negligência de certos temas nos livros parece influenciar bastante os profes
sores na seleção do conteúdo apresentado no ensino de Geofísica
de
Prospecção.
2)

Utilização comumente de concei tos matemáticcs ~ nível
superior ao do
e não fornecimento de apêndices que auxiliem no entendimen

estudante

to desses
3)

Não

conceitos.

discussão ou apresentação de exemplos de prospecção em

terrenos

brasileiros.
4)

Não

5)

Edição

vido

fornecimento de referências bibliográficas brasileiras.
em língua
estrangeira criando barreiras de língua e custos

de

a importação.

Finalmente deve-se notar que apesar das deficiências,
os
livros de Telford e Parasnis são os que parecem mais adaptados às nossas
necessidades.
O primeiro porque apresenta um grande equilíbrio na
dis-
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cussão dos vários temas. O segundo, dada a relativa simplicidade ccmque
trata os vários temas, facilitando o seu entendimento
e por haver já si
do editado em língua espanhola, de mais fácil domínio pela
comunidade~
O livro de Fernandes que traz a vantagem de ser escrito em nossa língua
apresenta algumas desvantagens
dentre as quaisaabordagem
de um reduzido número de temas.
REFEReNCIAS

BIBLIOGRÂFICAS

ASTIER, J.L. - 1975 - Geofísica Aplicada a la Hidrogeologia.
Madrid, P~
raninfo, 344p.
DOBRIN, M.B. - 1976 - Introduction
to Geophysical
Prospecting.
3 ed New
York, McGraw-Hill,
630p.
DOHR, G. - 1974 - Applied Geophysics - Introduction
to Geophysical Pro~
pecting. Stuttgart, Ferdinand Enke Publishers,
272p.
FERNANDES, C.E. de M. - 1984 - Fundamentos
de Prospecção Geofísica. Rio
de Janeiro, Interciência,
190p.
FIGUEROLA, J.C. - 1974 - Tratado de Geofísica Aplicada. Madrid,
Litoprint, 530p.
GRANT, F.S. e WEST, G.F. - 1965 - Interpretation
Theory in Applied Geophysics. New York, McGraw-Hill,
584p.
GRIFFI!HS, D.H. e KING, R.F. - 1974 - Applied Geophysics for Engineers
and Geologists. Reprint, Oxford, Pergamon Press, 223p.
HEILAND, C.A. - 1968 - Geophysical Exploration.
Reprint, New'YoJ:k,Hafner
Publishing,
l013p.
PARASNIS, D.S. - 1971 - Geofisica Minera. Madrid, Paraninfo, 376p.
PARASNIS, D.S. - 1972 - Principles of Applied Geophysics. 2 ed London,
Chapman and Hall, 2l4p.
SHARMA, P..V. - 1976 - Geophysical Methods in Geology. Amsterdam,
Elsevier, 428p.
TELFORD, W.M.; GELDART, L.P.; SHERIFF, R.E.; KEYS, D.A. - 1981 -Applied
Geophysics. Reprint, Cambri dge, Cambridge University Press, 860p.

5.237

----

0'1
~tO

~~rn

ti)

&

eJ

~~ti)
CQ

.~

l

;EJ

~~"9
~~rn
m~

10

c~

ídmeJ

~N

.g,eJ;EJ

"9
rn

~ffil~

eJ

~"9
~rn
rn

"S
rn

~1-1
1-1
o~

C

c~

cl

rn
~ídnJeJ
.srn;EJ
Ij>~ c

'8
rn

"9
rn

1j>I!Ii
~~1:1

g

N

0'1

mg

~tO

eJ

;EJ

o-S

.

rn

tO

tO

~ti)

o

~o ::>

r--

U'1
N

~c:: E-<

0'1

~""

CX)

CX)

N

CX)

~~~~~~~Z

U

.
rn
eJ
]
Q)

...

Q~
Z
01-1
~C::t!J

~~~o
Z

~CX)

~~1-1
E-<

..::

o
M

""
M
""

g

~~l!

\D

1m

1-1

Q
I"::
1-1
~tJo
~~1-1

c:o
r--

N
r--

o

M
0'1
~""

o
r-U'1

0'1
N

o
~N

à!)

M
N

0'1
~U'1
0'1

\D
M

N

E

~o

\D
r--

U'1
r-~~0'1

N

!li
IQ)

E

r-""
~0'1

U'1

U'1

l i

CQ)

rn

g

r-""

r-""
~0'1

N

rn

.M

\D

roi

r--

~'d;ã

E

~~ti.

r-""
0'1

N

CX)
~N

,I
rn

o
:B

""

rn

U'1
\D
0'1

""

M

o

Ij>

~~tS

c:o
""

""

rn

E

~~N
~o

c:o
\D
0'1

r-0'1

rn
IQ)

rn
IQ)

rn
IQ)

E

E

tS

~N
r-0'1

\D
r-0'1

c:o
0'1

~~~~~-s.

~~~~~~~~~~tO

Q

r-\J:)
N

r:..

E-<

o

N
~N
\D

~M

o

tO

~~~~::>

t

@
~~>
E-<

~a.§'

~j

1-1

&:a

8

~~.ao !I

~~><
t .@!tO
CJ &

~~J
~f~ B

si~Q. t a

~.j.J
;::1]~ 11 ià;::1 ~»:$~rn
~~B
Ij>rn
~~!~
,ê:
.EiuJ
~~tS-S&;'&
~~uJ

i

~~~~:it!J..

r.:..
....
8;Z;

c::

t::J
Q

E-<

H

o
::>
t::;

~a

2!;::1 'O~

J

CQ

t'j

i

cj
t3

Q)

to:>
..

:x:
~o

ti)

..
ti)

E:1 §
:Ia
~N M

~9

~~~~8
~H
~r.:..

~~~~~fi

~i

ff

&

'O
~Q)

Q)

i

~::5 r.:

o
rn

:.:

u

.@!

~-S

""
~~~~M

.@!] 19'9

ã!

Q)
'O

~~~~]&

~8!1i ~"íiJ

!~
tJo

6H

1-11

~~B~iriB-S

~~1~
~~E-<

8

b
~~~!lia

!..

cj

~ti)

o

Q

..

..

ti)

ti)
H

i

i

~ci 1-1

~E. 3
H
§~

.
~,
\D
i
r-U'1
i c:oi 0'1 I
""
5.238

8~

.

ti)

:>

ifi

Q.

(
~.....
roi

:i S

.

~..::

~ffio e

~..
.. \~Z
.ti)

~J~ ...
~_I

TEMAS
SUB-

N OM

E
1

'l'Ez.'.AS

S Intro<l. 0,3
! F. 'JeÓr. 0,9
S Propried. M Ins~
1,6
M I Op. Q?o. 1,9
C
Preces. PJ.,3
O
0,6
S Aplic.
G Introd.

R

~AF.

'!eÓr.

Propried.

I

"

r1

~Introd.
G

F. 'JeÓr.

N

É Propried.
T Inst.n1m.

O I Op. Q?o.
C
Õ ProceR.
5 Aplic.
E
D L

S

~InstJ:um..

T

~Op.Cp:I.

I
,.,Preces
O
FE~1

~Aplic.

~GRlQD

0,7

3,3

0,8

4,3

2,2

6,9

1,0

7,6

2,6 16,7 5,5
. 6,4
.-.
.1,6.
3,0
1,7
.
3,7. 1,7' 3,7 '-.
3,7
_.
6,0
0,9
4,1

5,1

26,2 17,0 18,0 12,4 11,4

:11,3 14,6

6,6

-

.

4,5

.

-

0,3

0,9

1,2

1,2

4,6 . 0,6

0,5

0.,7

4,6

3,1

-

6,0

0,8

0,5
8,1

1,2
3,7

2,3
8,9

-

-

1,4

0,5
2,5

0,9
1,4
0,5
9,0
2,8
0,9
0,9

1,0
1,5
0,2
6,2
3,0
0,5
7,2

0,1
1,1
0,8
1,5
0,8
5,4
0,4
0,1
1,4

1,1 7,0 5,1 1,4 5,5 0,8 .
0,4
0,2 2,6 0,4 1,7 0,9
3,7
1,5

3,4
3,4

1,8 3,7
0,4
3,2
1,2
5,3 12,1
2,0
0,8 0,7
2,0 0,2

0,9

~-

2,3
0,9
7,3
4,1
0,5
1,8

2,0
1,5
8,2
8,7
2,8
0,4
2,2

0,8
1,1
0,8
10,8
1,1
0,8
1,9

1,5

0,9

1,8
6,0
1,6
1,3
1,3
0,6
0,2
1,3
1,6
2,1

2,2
1,5
0,7
3,7
0,4
0,4
0,7
1,9
0,7
0,4

-

-

-,

-

3,7
3,1

121,1

6,3
1

1,0

0,7 1,1 0,2 4,6 0,5 1,0 3,0 2,8 3,2 0,6

GENERALIDAIES 2,2

Tabela

0,5

2,0 1,6

.

1,9

22,0

BIBLICGFlIFIA

0,6

.

0,5

-

.

0,7

Q,6

-

4,1
9,1
0,3
9,6

A
D
IF.
'lear .
0-Propried.
M

1,4

1,4

6

5

0,9

R Instrum. 1,6

R Introd.

12

0,6

~T Propried. 0,9

I Op. Q?o.
C Preces.
O O
5 Aplic.

11

5,6 11,2
3,4
0,7
1,5 9,0

2,8
2,8

'JeÓr.

10.

2,3
1,4
2,3
1,1
8,7
1,4
0,6
1,9

2,2

In trod.
F.

9

-

~Aplic.

8

4

3
_.

0,6

n Op. Q?o. 0,3
I Pracas. 3,1
C

T

7

2

0,3

0,6

Instrun.

L. I V R.O

D O

E. R O

5,:
4,9
1,5

1,1
0,6
6,2
0,6
7,9
0,6
0,6
3,4
2,8
1,1
0,6

2,6

8,6

0,4
4,9
4,9
1,8 2,3
1,8 6,3
1,0 1,1
0,6 0,4
1,6 2,5
3,2 19,6
3,4 0,2
0,4
~2,0 0,8
1,2
0,6
0,4
3,9
2,4
0,8

0,7
3,0

5,0
2,3
3,2
0,9
0,5
14,2
0,9
2,3
5,9
5,0
0,9
0,5
2,7
3,2
1,8

5,0
3,2

0,8
2,2
7,5

1,4
0,5
8,1
2,4
2,8
10,4
0,5
0,9
3,3

2,9 4,7
1,8 2,8
4,2 10,0
3,1 1,9
3,5 3,0
0,7 9,7
5,1 5,8 12,8
3,1 9,4 4,3
0,1 0,6 1,4
0,3 0,6 1,4
0,5 0,3 0,5
0,4 0,3 0,5
0,1 0,3 1,4
0,1 0,3
0,1 0,3 0,5
4,7 0,6 1,9
4,2 1,9
6,5 4,7 1,9
1,9 3,3
-

Cbs: valores dados em percentagem cb tamanho efetivo

5.239

0,5
0,2
2,2
2,5
0,7
1,7
0,5
0,2
1,2
2,2
1,7
0,2
0,7
0,5
0,2
0,5
0,7
5,5
1,2
5,7

2,0
0,8
5,4
1,1
1,2
7,6
2,0
2,7
3,1
9,9
3,4
0,1
0,6
0,6
1,2
0,1
0,1
0,5
5,1
0,2
0,5
2,9

cb livro

dP
N
.-I
I

I

M..
,
~M
CO

M
CO

o ..

'<I'
.-I
.-I

,[

\o,

dP

'<I'
N

o
.-I

.-I
.-I

,[
dP

I
1

~t7I

'&
dP
dP

0\

,[
dP

CO

...::I

r--

di>

dP

O
Q

\O
O

,[
di>

O

LO

dP

0\..

M

N

CO

CO

..

LO

\O

N

LO

~.-I
..

.-I..
.-I

N

M
..
M

N
N

..

N
N

.-I

~'<I' .-I
.-I
r-I

.-I
CO

0\

..

.-I
M

..
..
~M
CO CO

..

0\

LO

r-I

r--..

I"':
CO

..
..

~.-I

..

M

M

..

\O
.-I
M
..
CO

l1'r..

O
N
M
..
CO

..

..

M
CO

M
..
co

r--..
\D
.-I

..

'<I'

'<I'

I

o..

..
.-I

..
M
N

'<I'
r-I

N

..
~O

LO
..
N
.-I

LO
..
N
r-I

..

LO
r-M

M
..
CO

,

..

M
..
co

..

\O

r--

r-I

'<I'

..

LO
N
.-I

.-I

'<I'
.-I

N

N
..
N
N

N
..
N
N

M
..
M
M

r--.. '<I'
..
~O CO
M
.-I
~~.-I
.. .-I..
~.-I .-I

.-I..

'<I'
..

I
I

I

'<I'
.-I

N
M

.-I..
.-I

.-I.. .-I.. .-I..
.-I .-I .-I

LO
.-I

'<I'
M
.-I

.-I

.-I
CO
..

.-I

LO
N

LO
N

LO
..

O..
co

O..
co

..

.-I
.-I

..

0'\
LO
.-I
r-I

.-I

N

0\

0'\

0'\

co
.-I

M

.-I
~LO .-I

dP

di>

'adP

O..

O..

..

I

..

I

..

..

M

I

I

0\

'<I'
\o..

\O

.-I

LO

'<I'

N

'<I'
.-I
\O

co

co

O

LO

'<I'
LO

..

..

.. r--.. r--..

~0'\
N
LO

\D

.-I

.-I

co..

M..

r-.-I
O

'<I'
.-I
O

'<I'

'<I'

\O

M

\O

\O

..

'<I'

'<I'

O..

N

LO

..
~O
co
.-I,

..

..

..-i

ZJ

oex:

8

..,..
.....

~8

I

.-I..
.-I

~I

'<I'..
N

I

...

I

.-I..

I

..

0'\

'<I'

..

O..

O
\O
M
O
N
N

O..
N
M
.-I
.-I
N

e
Q)

o

i
ti)

8

..

t7I
<11

.-I
"~
4-1.

&1

..

..

lt'I
0\

.-I

I

r--

I

\O

I

.-I

..
..

0\

.-I
o

0'\..
M

M

..

\O
N

I

I

..

LO

.-I

..

\O

..

M

N

.-I

M

r--

N
N

co

M

o

o

LO .-I

.-I

.-I..

\O

.. I

Z

LO

..

'<I'
.. co..
'<I' LO

LO

'<I'

M

..

'<I'

..

.-I

.-I

O
..
\O
.-I

~"~

co '<I'..

N

0'\

..

o
..
LO

..

.. N..

..

..

.-I

..
'<I'
.-I

r--..

.-I

.. r--..

LO

'<I' o

.-I

co

r--.. co..

N

o

.-I

r--..
M

'~

o

I

o

.-I

I

ZJ

.. '<I'..

...::I

..

I

ZJ

00

I

r-O

I

8 "8
~~..-i
..-i
+J
O

...

'<I'..
co

~~f 'Q)
~.-I

.~
ti)

I

I

8

r--

>
H

..

I

\O
O

.. I

N

.-I

g

M

I

..-i

'~

"m

I

0'\..
LO

\O..
.-I
N

N

0\

U1
..
N
r-I
N

0\
LO

8

.ti)

..

.-I
.-I

'<I'..

..
o '<I'
.-I .-I

r--

\D

..

LO

..

I

.-I

LO
N

..

'<I'
LO

\O

LO

..

I

N

r-- M

:1{

LO
N
.-I

.. r--N ..
.. '<I'
.. N .. CO
.. LO
CO
LO
.-I

N

..

N

O

~,
'<I'
N

M
M

..

\O

N

.-I

.-I .-I

N

..

.-I

LO
N

t7I

..

r-I

..

r--

LO

r-O
M

N

N
'<I'
M,
co

r--

N

N
..
N
0\

dP

di>

.-I

\D

\O

LO

..

l1'r

'<I'
.-I

'a
dP

)

q,
U1
M

r--

..

LO

.-I

r-M

'&
di>

8

N

N

..

.N
.-I
N
.-I

r-I..

'<I'
0\

..

::o::

..

.-I
r--..

..

di>

'a
di>

.-I

M

N

O

..

.-I
.-I..

'<I'

N

..

N

~\O r--

.-I

~O.. O..

M

I

..

..

LO
.0

..

N
.-I

O

..

I

LO

..

M
CO

..

..

..

..

N
o

LO

..

M
CO

..

.-I
r-I..

,[

Z

.-I
LO

.N
.-I

..
~M

di>

..

N
.-I

,[
,[

N
M

LO

N

H

..

O'f
N

N
.-I

dP

dP

M
..
CO

LO

\O
.-I

>

..

N
.-I

..
~N

O

M
CO

LO

N
.-I

dP

I

..

..

r-.-I
'<I'
0\

..

~LO

dP

..

CO

ItI:S
...
..
!/1
-8

r-I

..

o

N

'<I' \O

o

0\

..

1<11

()o

<11

10-1
t7I
Q)

+J
C
~H

5.240

ti)

8H

..

8
fij

~.~
Q)

...:1

'2
'"
"~
.-I
<11

10-1
Q)

e"

N

ti)

8
g

d
c<11

+J

o

!/1 !<11

~.-I
<11
.~

cn

()o

dQ)

o

~<11
N
..-i

10-1

+J

~o

p..

..

..

M

'<I'

<11

..-i
~'"
<11 N

='
'" ~'"
d
d
o
~o.. :;j H
!/1
!/1
~..-i o

u

I

.. .. '<I'..

o
N
N

o

M

Q)

...

I

+J
Q)

.-I

10-1

<11
.-I

o

~p..

!/1

o

U
..-i
+J
,Q)
d
t7I
<11

eo

10-1

+J
Q)

.-I

!/1
a

N,
N
...... N

\O, N,
r-...... '"

o,
N
......

......
, r--,
r-N

,
""

~...... ,

~M
,

,
""
\O

M,
M

M,
M

M,

,
r--

\O,
,
""
CO
...... '"

N,

N,
\O

o,

o,

CO
M

o

o,

N,

M,
\O

...... N

,
o '"
...... \O

......
""

""
CO
,

M,
M,
'" ~,
\O M \O
......

...... r-,
,
N
r-- ......
......
N

CO "",
M

o,

M,

,
N
N

r--

~>

1-1 \O

8

M

N,

~'"
Z
""

M

N

,

~r--\O
N
N,

'"

'"

N,

~CO
,

M,

r--

M

......

~r-, "",
o

'"

,
""
M

N,

......
,
, ......

,
M

,

o

......

'",
N

,
...... r-......

""
~......

M
N

,
M

M,

o

'"

......

......

N
'"

~......
,
M

,
\O

'"

""

~co
,
,
'"
\O N
......

""

M,

""

N,
......

r--,

r--

\O

o,

co,

......
......

......
......

N,
~r-,

,
o

""

r--

UI

o
o
.....
U)

<
I

§
~~U)

o

1113 \0
CJo
~::3
~'t:I

o

......

UI

~nj
~+J

nj

.

,

""

N

......
""

,
\O

,
~""
\O

N

r--,
N

,
~""

......
M

co,
r-M

,
M
'"
,

""

......

""

~......o ,

......

N,
o

'"

o,

N, co,
......
~N
""

N

M

......
""

~'"

~'t:I
<LI
.....

~'t:I o..
+J s:::
::3
B
s:::
C4
1-1
I~

s:::
<LI
==
::3

o

o..

co,
......
'"
co,

~r-,
\O

"",
'"

r--,
N
'"

,
o

o

+J
s:::

~<LI
U
<LI

UI
UI

.

o

~o
!113
CJo
nj

o
~~'t:I <LI .....

+J
UI
s:::
o.
1-1 o

o

......

C4

5.241
---

--~--

ANAIS DO XXXIII

ALICE

NO PAI~

Conrado

Pasch081e

DA GEOLOGIA

Faculdade de Engenharia

de Limeira

CONGRESSO

BRASILEIRO

E O QUE

ELA

DE GEOLOGIA,

ENCONTROU

RIO DE JANEIRO,

1984

LÁ

- UNICAMP

ABSTRACT

-

An allegory

of Geology as a science is made relative to the novel
"Trough the Looking Glass". Wi th this allegory and the co
ncept of sign develloped by C.S. Peirce, this paper discuss the natureand place of field observation in present Geology teaching. As observed
in Carroll's novel, situations in each side of the mirror are equal,but
inverted. The examined inversion is the:relation
object/sign/interpretant. Field work and field observation come after a large period of.theorical teaching: in this kind of geological science, field observation
is not source~f
knowledge, but has the simple role of ilustration
for
the theory. True Geology makes exactly the opposite: theoretical information has a representational
role, opperating as signs created from fi
eld observation.
Some consequences
of this inversion are discussed.

by L. Carroll

INTRODUÇÃO
Indagações acerca da natureza do conhecimento
e da prática da Geolo
gia já fizeram com que alguns colegas e eu estudássemos
esta questão. =
Dentre várias idéias que endossamos uma está bem estabelecida.
Aceitamos como correto e tomamos como modelo. o processo geral de cognição
da
Terra pela
Geologia (e evidentemente,
a concepção de Geologia), que
foi exposta por Potapova (1). Ali, os processos geológicos são como que
descobertos duas vezes, a partir do conhecimento
de processos contemporáneos, seus efeitos e registros.
Em paralelo a este método geral de conhecer a Terra (ou seja, fazer
Geologia) nos debruçamos na concretização
deste fazer, ou seja, a relação entre a teoria e a prática em Geologia. Dito de outro modo, nos pre
ocupamos com a questão do trabalho de campo, vista sob o ângulo episte=
mológico.
Esta discussão fez com que definíssemos,
em trabalhos anteriores,
um papel para o campo no aprendizado em Geologia (2) ,(3). Em síntese,
campo como gerador e crítico do conhecimento
geológico.

o

Em tempo: a rigor, não é novidade alguma, em princípio, o que disse
mos. O problema que lavantamos nesta discussão não foi o da "descoberta
da pólvora" desta relação, mas sim da que existe entre fazer geologia e
o seu ensino. E aí, as coisas parecem que não são tão claras assim.
O que pretendo levantar
é o papel epistemológico
do
mesmo da ciência geológica?
entifica estão dissociados?
ciados?

neste artigo refere-se a este aspecto: qual
campo no atual ensino de Geologia? Será
o
Como perceber melhor se ensino e prática ci
Por outro lado, devem estar (ou não) disso=
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ATRAvtS

DO ESPELHO

"E agora Ki tty, se você ficar quietinha e me escutar e não falar
tanto, eu lhe direi tudo o que penso sobre a Casa do Espelho. Em primei
-

ro lugar, existe a sala que a gente vê do outro lado do espelho

-

é

i=

gualzinha à nossa sala de visitas, só que está tudo ao contrário. Posso
ver tudo quando subo em cima de uma cadeira, tudo, fora aquele pedaço
que está por trás da lareira. Ah, queria tanto poder ver aquele canto~
Só queria saber se eles acendem o fogo no inverno: nunca se pode ter
certeza, você aabe, a não ser quando sai fumaça do nosso fogo, e então

sai fumaça naquela sala também

-

-

mas isso só pode ser fingimento, só pa

ra parecer que eles também acendem o fogo. Bom, os livros são mais ou =
menos parecidos com os nossos, só que as palavras estão ao contrário. Sei disso porque uma vez levantei um livro diante do espelho e eles levantaram um também na outra sala.
"Gostaria de viver na Casa do Espelho, Kitty? Será que lá eles também te dariam leite? Talvez o leit~ do espelho não seja lá muito bom de
se beber. Mas, oh Kitty, dessa vez chegamos ao corrador~ Pode-se ver uma pontinha do corredor da Casa do Espelho, se deixarmos bem aberta a porta da nossa sala de visitas: e é igualzinho ao nosso corredor até on
de se vé, só que mais adiante, você sabe, pode ser completamente
dife-rente. Oh Kitty, que bom seria atravessar para dentro da Casa do Espelho: Tenho certeza que existem coisas lindas lá dentro. Vamos fazer
de
conta que existe um med~
de atravessar, Kitty. Imagine que o espelho
tenha ficado macio todo como gaze, e assim se pode atravessá-lo.
Ora es
sa, ele está se transformando
numa espécie de névoa, juro~ Seria bem fã
cil atravessar...
"Ela estava trepada na chaminé enquanto dizia isso, embora nem soubesse como tinha ido parar ali. E de fato, o espelho estava começando a
dissolver-se,
como se fosse uma brilhante névoa prateada.
"No momento seguinteAlice
passava através do espe1:ho e saltava de
leve no chão da Casa 'do Espelho. A primeira coisa que fez foi olhar
se
tinha fogo de verdade, tão resplandescente
quanto do outro lado. "Assim
ficarei tão quentinha aqui como na minha antiga sala" -,pensou Alice -

"e na verdade fico até mais aquecida, porque não vai ter ninguém aqui

pra me ralhar
aqui do outro

e tirar de junto do fogo. Ai que engraçado
lado e não conseguirem me pegar."

quando

-

me virem

"Começou então a olhar em volta, e notou que tudo que podeia ser
visto de lá da velha sala era muito comum e sem interesse, mas que o
resto era o mais diferente possível. Por exemplo, os quadros na parede
perto do fogo pareciam ser todos vivos e o próprio relógio da lareira (

vocês sabem: do outro lado do espelho só se podia ver as costas dele)
tinha a cara de um homenzinho

com um arreganho

-

sorridente.

"Esta sala não está tão arrumada como a outra", pensou Alice, obser
vando várias peças de xadrez jogadas no meio das cinzas. Mas logo depoIs,
com um pequeno "Oh~" de surpresa, ela se abaixou, ficando de quatro para observar melhor. As figurinhas do xadrez estavam andando na sala, du
as a duas:"(4)
AS DOBRAS

NA LOUSA

Há dois anos, mais ou menos, fui convidado para um bate sobre ensi
no de Geologia de Campo em Belo Horizonte. Segundo lembro, a proposta =
da Mesa era a utilização do Quadrilátero
FerrIfero como fonte para trabalhos de campo.
Foi uma discussão muito confusa, devo confessar. Enquanto que algumas pessoas presentes ao debate esperavam uma contribuição
concreta de
minha parte sobre como utilizar o Quadrilátero
Ferrífero, procurei levantar outras questões, de natureza mais geral, sobre um curso montado
em cima do trabalho de campo. Havia uma grande discordáncia
sobre um
ponto em que todos concordavam:
Uma contradição?
Falava da importáncia
do campo, do ensino de campo, e aqueles que tinham:opiniões
divergentes
de mim, também. Falava do aumento do número de horas de campo nos currí
culos, e eles também. Falava da melhoria no planejamento
das excursões~
e eles também.
Mas discordávamos,
não tinha a menor dúvida~
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Mas em dado momento, a primeira
diferentes do Espelho apareceu.

indicação

de que estávamos

em lados

Um certo professor, não me lembro mais seu nome, foi até o microfone e
procurou destrinchar o nó da discussão até aquele ponto muito embaralha
da "Para mim é muito clara a importáncia do campo para o ensino, pois =
quando ensino o que é uma dobra, por exemplo, desenho-a na lousa; e pos
terior mente poderemos todos ir ao campo ver exemplos de dobras".
Rapidamente
bra,

~

desenhou
primeiro

foi

pedi
que

um aparte.

ele

aprendeu

"Professor,

~

dobra?

Se

este aí que desenhou
fo~

por

o~tro

que

uma, como foi que este aprendeu? Sera que nao houve
viu uma dobra e a desenhou depois? _

Silêncio.

O Espelho

lhe

alguem

que

Névoa prateada.
Resolvi fazer mais uma pergunta:
""O que será que estamos
os fenômenos ou a representação
dos fenômenos?"
Silêncio.

DE OBJETOS,

mostrara-se.

O Espelho

O pâís da Geologia
do Espelho.

a do-

tamb~m

desdissolvera-se.
tem dois territó~ios

INTERPRETANTES

Límpido

ensinando:

cristal.

O ensino

está do outro

lado

E SIGNOS

Ter consciência
da existência do Espelho talvez não seja muito difi
cil. Mas o mesmo não se pode dizer quando a tarefa é explicar a diferen
ça entre os dois territórios
do país da Geologia que o Espelho separa.Para tanto desenvolverei
uma análise um tanto longa mas necessária,
para construir um conceito simplificado
de signo, na concepção elaborada
pelo filósofo
americano
C. S. Peirce.
t seu modelo de signo que servirá
para explicar estas diferenças.
Vamos para alguma região. Munidos de todos nossos recursos de observação e registro. Estudemos a área. Anotemos tudo o que pudermos, com
todos meios possíveis que a técnica hoje permite. Produzamos. todos os documentos que achemos necessários
paI ra bem compreender esta região. Pronto, tudo o que precisamos para nossa análise está a mão.: o lugar,
a caderneta de campo, as amostras, as lâminas para o microscópio,
os
mapas-bases,
os perfis, as imagens de radar, satélite, fotos aéreas, os
mapas geologicos. enfim. Atê o trabalho para o próximo Congresso:
Inicialmente,
uma classificação
do que temos "em mão":
a- a região visitada, e o que percorremos e observamos dela;
b- nossas anotações, fotos, mapas, perfis, relatórios, etc;
c- as idéias e conceitos, teorias, etc, que usamos para produzir
nossas informações e as que foram geradas pelo nosso trabalho.
Importante: estas
paração tem sobretudo

classes estão profundamente
uma finalidade lógica.

interligadas;

esta

~

se
-

O primeiro aspecto a destacar diz respeito à região visitada. Trata
se na verdade de uma coleção ou conjunto de objetos. Mesmo um objeto
=
qu quer pode nos aparecer de muito modos possíveis. Vamos chamá-los
de
objwtos dinâmicos.For~~
tocados apenas em algun pontos. Pudemos percorrer toda a regiao? Identificar completamente
todos os tipos de rochas?
Pudemos penetrar em seu interior?
Por mais que percorramos
esta região
um certo fragmentário,
incompleto, é inevitável. E a ciência progride
por isso.
Mas não é só por isso que esta realidade é fragmentaria,
to é fragmentário
(na sua apreensão). Nós não podemos vê-lo,

nosso obje
tocá-lo, =

examiná-lo, testá-lo sem nossos pré-conceitos. Sem nossos esquemas de
representação
nossa cultura

do mundo que subsistem em nós, uma vez que faze parte
e de nossa relação com ela.

-

de

Os objetos desta realidade assim o serão de algum modo. Imagine que
não exista numa cultura nenhum modo de representar ou se referir a um
objeto que não seja através do tato. Ou que em certa cultura seja possi
vel ver mas não falar. Ou que não seja possível escrever, mas apenas de

-

senhar.
Há aqui uma primeira

implicação

a destacar.
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Aquilo

que chamamos

ob-

jetos, portanto externos a nós, não são conhecíveis independentemente
do tipo de representação

que podemos

estabelecer.

Desta

forma,

daquilo que chamamos objeto que está na sua representação (feita por
--

nós)

-

há algo
-

.

Falamos
acima de pré-conceitos.
são conceitos também; o prefixo significa apenas que foram usados como espécie de premissa para uma
nova observação.
Os conceitos, esquemas, teorias, hipóteses, condutas,
estão na outra ponta de nosso material em exame. Vamos chamá-los genericamente de interpretantes.
Há um número enorme de tipos de interpretantes.
Poderiamos pensar que no nível de uma ciência, uma definição
(do granito,-;por exemplo) se
ja diferente de uma hipótese
(os granitos são todos de origem magmáticã)
ou uma teoria (a formação de granitos sintectônicos
de uma dada .~genia).
Não obstante, sem entrar em detalhe sobre quão diferentes estes exeplos
seriam realmente entre si, seria bom lembrar que podemos falar de outros
tipos de interpretantes.
Por exemplo; se disseJ:Il1osa palavra "sentido"
em contextos diferentes teremos reações diferentes à nossa volta. Ou de
terminadas côres, que adquirem significados
diferentes conforme a cultü
ra que está se tratando. O luto na China tem como símbolo o branco. Jápara nós esta cor simboliza a pureza e é o traço distintivo de certos a
núncios de sabão em pó. Ou a cor sempre vermelha dos granitos nos mapas.
Há outros interpretantes
cujo efeito não é o mesmo dos descritos a~
té agora: uma convenção de significação
ou uma reação imediata. O que
dizer de uma sonata de Mozart? ou de uma tela de Mondrian?
Vamos agora a um aspecto importante relacionado.
aos interpretantes
em geral. Compare, na sua caderneta de campo, numa foto de detalhe, e no
mapa geologico aquele granito que foi estudado. Mais ainda, numa amostra
de mão e no afloramento.
Cada um destes modos possiveis de representação
provoca interpretantes
diferentes conforme as pessoas que forem chama-~
das a examiná-los.
Alguém pOderá perfeitamente
entender a definição es-

crita na sua caderneta de campo, mas quanto ao mapaque, segundo você,

-

traduz a mesma idéia, esta pessoa"poderá
achá-lo quando muito bonito, e
pendurá-lona
parede como um cartaz. Mas não está apenas nas pessoas esta possibilidade
deproduzir interpretantes
(apesar de ser um local privilegiado). Vejamos porque. A palavra cadeira pode provocar interpretan
tes que estão vinculados ao fato de terem sido gerados através de uma =
palavra, escrita em português
(o desenho de uma cadeira não provocaria
um efeito semelhante) .Um filme, dependendo de como se enquadram os sucessivos planos e sequencias, está apto a produzir determinados
conceitos. Em outras palavras, existe uma capacidade de gerar interpretantes
que não está nas pessoas (nas cabeças, ou melhor no nosso cérebro). Há
algo daquilo que chamamos interpretante
que está
que
~ representação
vai lhe dar origem.
Tanto o objeto como o interpretante
têm algo de si. na representação.
A esta representação
daremos o nome de signo.
O signo, de maneira geral, refere-se ao restante daqueles materiais
a que nos referimos anteriormente.
O signo é tipicamente um produto
do
Homem.
Um signo poderá ser definido como algo que representa um objeto,por
força de uma característica
ou qualidade, e que provoca numa mente um
nterpretante;
o signo guarda uma relação com o interpretante
equivalente àquela que guarda com o objeto.
Mas um signo só pode atuar de wodo determinado.
A possibilidade
de
relacionar-se
com os objetos é~diferente através de uma película em pre
to e branco e em cores. Pela visão ou pelo tato. E mais, porque precisã
mos de outr,Q$"signos para expressarmos
um signo. Também a possibilidade
de produzir interpretantes
é condicionada pelo signo. A informação extraível de uma foto aérea não é a mesma de uma imagem de radar. Vamos
chamar de objeto imediatoesta parcela do objeto que está no signo; vamos chamar de interpretante
imediato esta parcela do interpretante
que
está no signo. Este, por sua vez, terá uma qualidade básica, essencial
de ser signo. Ele é signo por meio de uma determinada propriedade:
vamos
chamá-la de fundamento do signo.
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A figura 1 apresenta um diagrama
signo. Este diagrama foi apresentado
A luz destas

considerações

destas relações que constituem
por M.L. Santaella
(5).

podemos

pensar

o trabalho

o

de produção

de

hipóteses, conceitos, definições, teorias, mapas, relatórios, com que
se vale a Geologia,

enquanto

um sistema

complexo

-

de signos.

A prática, ou o fazer Geologia, é um processo de construção de interpretantes,
de produção de signos. Ao atribuir significados
a feições
observadas no planeta, ao associá-las em cadeias explicativas,
ao mon~
tar teorias e propor testes, o geólogo vai, dialeticamente,
aumentando
seu conhecimento
90bre:::o_~planeta, pois através dos sistemas sígnicos existentes ele se apropria desta realidade, produzind~ outros sistemas
sígnicos, num processo sem fim.
A SEDUÇÃO
-,

DO SIGNO

Esta algo;longa exposição deve ter monstrado a importáncia do signo.

~ possivel
O mundo

agora

falar

do homem

um pouco

é um mundo

sobre

seu poder.

sígnico.

Seu universo

é semiótico,

seu

traço distintivo:o homem produz incessantemente, mesmo quando dqrme,
signos. A interação do homem com o mundo
dida que o homem se apropria da natureza
mais imprime nele a sua marca: o signo.

.'

se dá através de signos; à mee mais transforma o ambiente,

Todas nossas percepções já são mediadas. Quase que imediatamente
~
transformam-se
em juizos perceptivos.
Um dado importante é que estas me
di ações englobam outras categorias lógicas. Embutido na mediação existe
o imediato, o puro existente, aqui e agora, o irracional,
a ação pura e
irrefletida.
Nestas existe o acaso, a indeterrninação, a mera qualidade.
Estas tres categorias se inbricam, se misturam; o signo ê de tal forma
muitas vezes impregnado de uma delas ou mais que seu caráter de representação é fortemente afetado. Porém, o que destaca o signo genuíno, r~
gorosamente
falando, ê a sua convencionalidade,
arbitrariedade,
mesmo
que esta convencionalidade
seja afetada,por um aspecto específico.
Em relação ao objeto (que é o aspecto mais impo~ante
a destacar aqui) podemos ter tres tipos de signo: ícones, índices e símbolos (5).
Os ícones guardam com o objeto representado
uma relaxão de semelhança.
Assim, a função icônica é fundamentalmente
uma relaçao de similaridade.
Um grupo importante são os hipoícones:
imagens, diagramas e metáforas
verbais. Mapas são diagramas; teorias científicas são metáforas verbais.
Esta relação de similaridade
é muito importante na matemática,
por exemplo.
Os índices guardam uma relação de contiguidade
com o objeto representado. Como as evidências e registros que o geólogo costuma coletar.
Os índices contém a iconicidade
como constituinte.
Urna feição qualquer
na superfície é antes de tudo uma forma.
_ Os símbolos tem a força de sua representação' por meio de uma conve~
çao. Como a palavra granito, que designa uma rocha com determinadas
características.
As palavras são símbolos por excelência.
Terá componentes
indiciais e icônicos. Assim a palavra jurassico, além de estar ligada
às montanhas do Jura, tem um conponente fônico, sonoro (poderá ser usada
numa poesia, por exemplo, fora de seu contexto científico).
Finalmente, mas não exaustivamente,
talvez o asp~cto mais importante relativo ao signo: é atraves dele que nos comunicamos.
DE CADA LADO DO ESPELHO
Agora estamos em condições
ritórios do país da Geologia.

de perceber

o que acontece

nos dois ter-

No primeiro território, não há muito de excepcional
a destacar. Pro
vavelmente fora algum eventual desvio, prontamente
corrigido no debatecientífico, a atividade semiótica que caracteriza o fazer geologia segue este curso, em linhas gerais: trata-se do estabelecimento
de signos,
a partir daquilo que com todas as limitações chamamos realidade, com a
ajuda de sistemas teóricos que permitam e direcionem esta abordagem do
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real; cria-se um discurso sobre este real.
Este discruso interve
neste real, o modifica e se modifica. Dialeticamente.Sabedores
das implica
ções das arbitrariedades
do signo, e da impossibilidade
do signo ser Õ
objeto que ele representa, os moradores do lado de cá do espelho tomam
todo o cuidado para não srem seduzidos pelo seu poder, apesar de saber
que dele não podem se livrar. Embora com vida própria, o signo, no discurso da ciência natural, refere-se de algum modo à natureza. Em outros
campos do conhecimento pode haver uma ausência deste referente.
No lado de cá do Espelho o signo jamais oculta a sua materialidade.
Imagens impressas numa folha de papel, manchas coloridas organizadas
num mapa, sinais gráficos estruturados
em palavras, o espaço de uma tela repartido em cores e tonalidades,
etc.
No outro lado do Espelho, aquele terriótio onde está o ensino de geologia, as coisas não são bem assim. Ou como disse Alice, exatamente
. iguais mas ao contrário.
A atividade semiótica se faz ao contrário. O granito, nesse territó
rio, é uma rocha (enunciado) ideal, da qual os granitos existentes são-

um exemplo. Manifestações aproximadas. O que vale é a dobra desenhada

-

na lousa, diagrama perfeito, claro e evidente. As encontradas no campo,
simples exemplos, manifestações
talvez muito complexas, cuja análise é
fei ta em função do modelo ideal.
Aquilo que no signo, do outro lado do~espelho,
deveria servir para
abrir a discussão sobre o valor de seu significado,
criticar o poder de
representação,
aqui é usado para fechar: nossas descrições devem influenciar-se de nosso paradigma, devem satisfazê-lo
quando e quanto possível.
Inacreditável?

De modo algum.

Fui testemunha dolorosa desta situação há alguns anos. Em 1976, se
não me engano, era auxiliar nos trabalhos de mapeamento do IG.USP, para
a segunda semana de trdalhos. Quando cheguei havia certa confusão no de
senvolvimento
do mapeamento. Era uma região de migmatitos e como materI
al básico os alunos haviam cumprido as seguintes etapas:
1- estudado várias disciplinas ligadas à petrologia
(em aula);
2- no campo, quer dizer, no restaurante do hotel, estudaram um li-o
vro sobre migmatitos. Este livro é famoso por não resolver a
questão
central do nome "migmatito"
(se descritivo ou genético)
e por apresentar várias fotos onde não "há legenda,ou escala;
3- os alunos vão ao campo ver os migmatitos. Quais? Os do livro, é

claro;

.

4-confusão
e bloqueio nos trabalhos. As coisas não dão certo, prin
cipalmente porque este mapeamento era contíguo a outro, feito um
ano antes, por outra equipe, e nada batia.
Propus, já que não era especialista
em Petrologia e Petrografia,
~
que se fizesse uma discussão com o outro professor da equipe, que chega
ria logo depois; antes expliquei-lhes
o procedimento
metodologicamenteerrado que haviam seguido.
Em reunião com o outro professor, os alunos explicaram o erro que
haviam cometido. A questão que se colocava era corno não desprezar o trabalho feito até então e integrar os dados com o mapeamento adjacente.
O segundo professor decretou, após examinar a situação: "aqui há dois
tipos de migmati tos :'.
um com,-granada e outro sem; o que vocês tem de fazer é revisarem seus dados nas cadernetas e mapas de afloramentos
e procederem às retificações.
.

Bem que os alunos tentaram. Tudo em vão. Suas anotações não eram
descrições, mas justificativas.
Eram todas conforme os modelos idealiza
sabiam o que eram migmatitos.
dos; eles

~

~

esta a Geologia que se DES-faz no outro
sina alguma coisa, de fato, mas são esquemas,
que tem sua função semiótica in(per)vertida.
Nesse

lado do espelho,

o signo oculta

lado do espelho. Lá se en
símbolos, diagramas, nomes

a sua materialidade.

Impõe

certo "conteudo", "s.ignificado".Se oculta tão bem que seu conteudo é
levado

à condição

de objeto.

O signo é um signo
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de si próprio,

um
-

mas dis-

-----

farçadamente.
QUEBRAR

Tem vida

O ESPELHO

corno as figuras

do xadrez

da Casa do Espelho.

NÃO DA SETE ANOS DE AZAR

O que fazer? A Casa do Espelho é uma imagem virtual. Existe por inversão da outra, real. Quebrado o espelho, resta a primeira. Quebrar o
Espelho significa tirar o ensino de Geologia daquele território e trazê-~o para cá, para o nosso lado. Aprender Geolo~ia é fazer Geologia e
não aprender seus enunciados, quer sejam definiçoes, desenhos, diagramas
ou teorias.

t

uma atitude radical, pois radical significa tornar as coisas pela
(as palavras sempre tão ambíguas...)
Tornar uma atitude radical perante o problema do ensino de campo, fa
ce à ~tual situação do ensino de campo de Geologia pode implicar em duãs
coisas:
raiz

1- construir um modelo de aprendizado
Geologia corno também a sua crítica.
não iremos nos livrar deles.

que nao apenas seja um fazer
Começamos com:conceitos
e

2- desconstruir
esta Geologia perversa, que inverte (melhor seria
dizer subverte) o papel dos signos e do discurso científicos:
ou
seja, transformar
(já) o campo corno critica ao saber adquirido.
Corno por exemplo a excursão preparada pelos alunos de Geologia a
calouros em 1978: de frente a um afloramento,
foi-lhes pedido urna amostra representativa.
No mesmo gesto a crítica ao conceito
e seu real valor e funçao e de quebra a critica das ideias de es
cala e representação
Dito de outro modo, se os alunos quiserem saber o que é uma dobra,
eu lhes desenharei uma dobra na lousa. Depois iremos ao campo.ver:;como
aquele diagrama é muito limitado, e discutir sua real utilização. E per
ceber corno em certas oportunidades,
fixá-lo na cabeça poderá até atra-palhar.

CRAC!
SIGNO
interpretante

mi co

diná1

.

interpretante
em si
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ABSTRACT
Although the role of Geology in the
stablichment
of evolutiona
ry theories related to the history of humanity is well know, it is stiI
unrecognized
by the general publico
On the other side, geologists themselves are anware of their p~
tention role in are as of public interest, as in the case of environmental problems in general.
The inadequacy of academic curricula is not the single one
to
blane, since the political-social
alienation itself of most geologists,
avoids a better evaluation of their possibilities
in open new work fiel

ds.
In the present paper I suggest a proposal for the reformulation
of academic curricula based on the real humman comunity problems and on
a more naturalistic
formation.
DISSERTAÇAO
Duas constatações
norte iam as considerações
gerais feitas nesse trabalho:
l-A Geologia, apesar da importância que teve e tem no desenvolvimento
,
e origem, das teorias evolutivàs(na
cosmogonia, geologia econõmica...),
.

continua sendo mal conhecida da comunidade.
2-0
desconhecimento do geólogo para o seu potencial de atuação profissi

onal.Isso não decorre sómente da inadequação dos currículos àcadêmicos~
mas também, do isolamento político-social
do profissional. Impedindo-o à
avaliação de suas reais possibilidades
de ampliação.- do mercado de traba

lho.

O questionamento
pragmático dessas constatações
passa,necessáriamente,
pela compreensão
de alguns fatores envolvidos no debate político
em torno das funções comunitárias
da profissão:
-Qual o interêsse do geólogo e da Geologia de se fazerem conhecer?por
que difundir a Geologia?
-Qual a re!~ão entre essa difusão e uma necessária tomada de consciên
cia ético-político-social
com os problemas nacionais e aqualidade de vi
da dos profissionais?
Qual a relação com o mercado de trabalho?
Difundir a Geologia e seus conceitos à comunidade é,antes
de
mais nada, uma atividade política porque significa aumentar a massa crí
tica nacional, do ponto de vista cultural fazendo com que parte dos prõ
blemas e "acidentes" que povoam as mídias do país (deslisamentos de ter
reno,erosão de solos, poluições...),
passem
a ser lidos, vistos e com=
preendidos como o que são na realidade:inevitabilidade
natural e/ou reflexo do descaso e/ou fàlta de fiscalização
e/ou falta de planejamento
e/ou simplesmente
incompetência
técnica e tantos outros "e/ou", todos,
infelizmente,
negativos e/ou paliativos.A
esses problemas ligados à Geo
logia Ambiental unem-se todos àqueles da Geologia Econõmica:Carajás,Pe=
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trobrás...
Ao mesmo tempo difundir a Geologia significa tornar conhecidos
à comunidade e autoridades,
os atributos da profissão, e caracterizar
a
necessidade do geólogo para a comunidade.No
caso da" Geologia Ambiental,
e mais precisamente,
no da Geoquímica aplicada ao Meio-Ambiente
e Ecolo
gia, pode-se afirmar que o monitoramento
de um ambiente dado só será fI
nal e assumirá um real valor previsional,
se definições relativas à hi=
drologia ,sedimentologia...forem
preenchidas, portanto, os
têrmos-chave
são àqueles diretamente dependentes da Geologia e ciências afins.Apesar
dessa íntima relação entre Meio-Ambiente
e as ciências geologicas,constata-se no Brasil uma deficiência de pessoal especializado
na área.Essa
deficiência é flagrante em relatórios, de empresas e universidades, onde
raramente encontra-se um geólogo na equipe.Logo,
há um aspecto objetivo
em se divulgar a profissão, ligando-se esse "fazer conhecer" diretamente ao problema do mercado de trabalho.
O problema não cessa com a presença de geólogos nas equipes de
caráter multidisciplinar
que se ocupam dos problemas do Meio-Ambiente.
Muitas vezes ocorrem em que a presença do geólogo poderia até ser dis pensável devido, principalmente,
ao mau preparo acadêmico do profissional quando se trata da necessidade de integração das informações por ele desenvolvidas,
dentro de uma metodologia
de caráter holístico que es
tá na base do comportamento
de substâncias num Meio dado regido por pa=
râmetros tão diversificados
quanto o são os da supergênese.Em
outras pa
lavras, os geologos durante sua formação acadêmica, no geral do Brasil~
e no que tange aos problemas geoquímicos da superfície
(principalmente,
os de origem antropogênica),
não são treinados para a sintetização
e ar

ganização de unidades de informação num todo metodológico,único

.

capaz

de abordar com eficiência os complexos processos exógenos.
Aqui chegamos ao problema da inadequação dos currículos acadêmicos.A principal consequência
dessa inadequação é uma menor qualificação técnica do profissional
e, consequentemente,uma
diminuição de
sua
competividade
no mercado de trabalho.O currículo é inadequado às necessidades do mercado, surgentes e evolutivas.Essa
defasagem entre currícu
Ia acadêmico e mercado de trabalho(comunidade
sócio-econômica),é
o re =
sultado da falta de escuta social e política, de sensibilização
e conhe
cimento de tendências políticas de desenvolvimento
do País, da estrutu=
ração burocrática das administrações,
das necessidades
comunitárias
ao
nível regional e municipal, das nova legislações...O
reflexo disso é o
fato de que palavras-chave
nos assuntos do Meio-Ambiente,
tais como Gerenciamento,Monitoramento,Holismo...são
do total descnhecimento
da gran
de maioria dos estudantes de Geologia~O óbvio para biólogos,ecólogos,o=
ceanografos...é
anovidade para geólogos, apesar de que grande parte dos
parâmetros aferidos em estudos ambientais serem do domínio e competên cia das ciências geológicas.Aprendemos
a lidar com eles mas não
sabemos
.

organizá-Ias dentro das necessidades da comunidade.

A adequação do currículo, no que se refere à uma atuação
do
geólogo em problemas do Meio-Ambiente,deve
ter em mente o fato dé
que
os problemas ambientais são multidisciplinares,necessitando,portanto,uma integração de esforços com outras áreas do conhecimento
técnico-cien
tífico e, em consequência
desse fato, uma nova postura baseada no convI
via pragmático e harmônico entre profissionais
e técnicas heterogêneos
na busca de uma metodologia eficaz na resolução de um dado problema ambiental.por outro lado, a abordagem multidisciplinar
do Meio-Ambiente
e
xige do geologo ambiental uma educação,consequentemente,um
arcabouçõ
cultural-profissonal,
mais versátil e naturalista.
Uma proposta para a discussão de uma reformulação
curricular
visando a formação de geologos do Meio-Ambiente,é
formulada a seguir. A
base é a experiência do autor em modêlos geoquímicos ambientais.
M E I O - A M B I E N T E
OSERVAÇÂO

NATURALISTA

baseada

-No tratamento fatual das observações
-Na cultura acadêmico-profissional
-No problema geoquímico específico

ESTABELECIMENTO
DAS QUESTOES envolvendo o problema geoquímico proposto,
isto é, a anomalia natural ou antropogênica
e suas relações com o meio
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que a compartimenta.Somente
com excelentes questões ter-se-á boas respos
tas e a possibilidade
de escolha da abordagem mais eficaz do problema.ABORDAGEM PRATICA DO PROBLEMA: a)Escolha das escalas de observação:tempo
e espaço.A escala de observação condicionará
as tecnicas analíticas a se
rem utilizadas.Isto
é, cada escala define uma ou mais técnicas de obser=
vacão.As escalas de observacão em geologia não são hierárquicas,isto
é ,
elas funcionam em função dos" níveis de observaçáo do objeto mas, certa mente, não têm relação. com os níveis reais de organização da matéria.t a
convergência
das informações obtidas em várias escalas geológicas que au
menta o potencial de interpretação
dos fenômenos e processos que condicI
onam o comportamento
do objeto-problema
geoquímico.b)Escolha
da técnica~
Aqui os têrmos-chave
são:Exequivel,Custo,Criatividade
e Adaptação.
LINGUAGEM DESCRITIVA:
simplificar a representação
gráfica,objetividade
,
precisão na descrição de fenômenos e processos nas várias escalas, preci
são terminolõgica-profissional.
INTERPRETAÇÂO:análise
ência ou dicordãncia
SUGESTOES:

da convergência
das informaçôes baseada na congrudos fenõmenos e processos nas. várias escalas.

qual a melhor

maneira

par se interferir

nomalia?

no comportamento

da

~

REPASSE DAS INFORMAÇOES.
Uma postura ética correta e inspirada nas neces
sidades propostas na formulação do problema especifico, aumenta a credi=
bilidade do profissional.Sobretudo,
quando esse problema for proposto
a
fim do aumento da qualidade de vida da comunidade.
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ABSTRJ\CI'
The Division of Info:cnatics
of RAVAMBRASIL PILO
j e.c.t, fulfilling
i ts
basie
purpose of autanatization
of the wi'x>le graphie an:i descriptive
data that have
been
obt:ained by the Project
aloD;J ten years of field surveys
of
natural
resources,
referring
to the totality
of the national
territory,
ai.ns at tlús paper
to c:xmnent
on the systematization
of p1:OCSdures used for that autanatization,
as weli
as
to
anphasize
the metcdological
evclution
based on works prev10usly
ccu:ried aut.

O Pltoje;to RAVMIBRASIL, crla:30 em 1970, representa
atuaJltente
para o país um dos
maiores e mais significativos
esforços
já realizados,
visando dotá-lo
de um mapeamen
to integrado
e multidisciplinar
a:m vistas
a fornecer
infO%IllaÇÕes, a IÚvel de re<x) =
nhecimento,
sobre Geologia Regional,
Metalogenia,
Recursos Hídricos,
Fitologia,
Pe
dologia,
Gearcrfologia
e Cartografia.
Can mais de uma década de ativida:!es
ligadas
ao levantamento
integra:io
dos re

-

cursos naturais

remváve.is

e não rencváveis

do território

nacional,

a partir

e de

do em

prego dos l'IDSaicos semicontrolados
de imagens de radar de viS<Kia lateral
(SIAR)
outros sensores
aliados
a inúneros
levantamentos
de canpo, o PitOj e;to RAVAMBRASIL 0bteve, neste período,
um grande acervo de dados geoambientais
d.ireta;
(medidos)
e
irxiiretos
(int&pretaçÕes).
FirDa a etapa de tnat:eanento regional
integracb
de todo o território
nacional,
1 de info:cnaçÕes,
toxnandofez-se necessário
un melhor acomicionanento
deste ~~'"
~ de fácil e rápida recuperação
aos seus usuários
e resguard~
para
pesquisas
futuras.
Cato corolário
desses objetivos,
surgiu a Divisão de Infcmnática
do Pltoju.o
RAVAMBRASIL a qual acha~
estruturcda
cone um centro de processamento
de da:30s geoambientais,
possuindo
três seções distintas:
Seção de Desenvolvimento:

encarrega-se
sistema.

da parte

Seção de Produção:

cabe oo:cnatizar
cos e descritivos,
qualidade

.

de "so:fbo7are"

e exea.ltar
aliado

e "hardware"

o preparo dos dados
a um rígido controle

do
gráfide

Seção de AteIXli.mento ao Usuário:

atua cx:arc "interface"
entre o sistema
e
o
usuário.
t nesta- seção que se situam os técniCOS temáticos.
O sistema COI!pltacional
adquirido
para ClJlTlPrir tais objetivos
é da
INTERGRAPH
que possui a propriedéde
de interagir
produtos
gráficos,
acorrlicionados
em arquivos
de desenl'x:>, a:m estruturas
de banco de dados quantitativos/descritivos,
associados
(fig. 1). Trata-se
de um processérlor
VAX 11/780, a:m 3 megabytes
(MB) de
rnem5ria
cxm os seguintes
periféricos
acoplados:

2 (duas) unidcdes de disco fixas (675 MBcada), 2 (duas) unidades de
relTOVÍveis (300 MBcada) e 1 (uma) unidcde de fita magnética~

discos

2 (duas) estaçÕes gráficas
ooloridas,
e 4 (quatro)
estaçÕes gráficas
preto
e
branro uma das quais ligada a um. processador
gráfico
que a torna mais
rápida
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das demais i
1 (um) "Hard Copy" (reproduz o conteÚdo na tela em cópia tipo xérox) ,
ploter
Calcatp de 2 (duas) penas (1,5 x 0,85 ro) e 2 (duas) i.I!pressoras
de 600 linhas por minuto i
'Os recursos
Catpiladores
Editores
Programas

gráfico

de "software"
disponíveis
Fortran,
Col:x>l, Basic,
de texto
aplicati

são:
Pascal,

1 (um)
Globus

PL/1 e Macroi

TECD, EDl' e 50S da Digital;
vos

suportados

INI'ERGRAPH para

pelo

desenro

ICDS (Interactive

arqui

tetônico,

mecânico

Graphics

Design System)
dos a um ambiente de banco de dados i.I!plementa:1o pelo rMRS (Data
an:i Retrieval
System).

e carto

e integra

-

Managenent

Instalado
o sistema em meados de 1983, partiu-se
para a i.I!plementação
de
um
Projeto
Pioneiro
que constava do levantamento
de áreas pré-estabelecidas,
viSan:lo
à preparação
da equipe técnica,
pesquisas
dos recursos
de "software"
disponíveis
,
otirnização
do uso da aparelhagem
e medições dos parârnetros
de produtividaie.
Dentro
deste

contexto,

a:m:> área

piloto,

foi

selecionada

a Quadrícula

SB.24

- V-B (QUIXADÁ)

(1 :250.000)
localizaia
00 estado do Ceará, pertinente
às Folhas
ao
Milionésim:>
sE.24/25 Jaguaribe/Natal
e que corresporxle
a uma parte do volume n9 23
da
série
"leVantamento
de Recursos Naturais"
publicado
em 1981 pelo PJr.ojeto RAVAMBRASIL.
Cabe ressaltar
que os dados da Folha Quixadá, os quais foram
automatizados,
provieram
na sua naior parte do allXlido volume e que, catO objeto de
treinamanto,
desenvolvimento
metodolÓgico
com conseqüente
absorção desta 1'X)Vatécnica
de manu
seio de dados geoarnbientais,
a mesma cunpriu satisfatorianente
seus objetivos.
Sua
metodologia,
empregaia na consecução da Geologia,
acha-se inserida
00 trabalix>
de
Silva et alii
(00 prelo)
que será publicado
l'X)S anais do SimpÓsio Brasileiro
sobre
Técnicas Exploratérias
Aplicadas
à Geologia
(Salvador,
1984).
Em prosseguimento ao Projeto Pioneiro, a partir do segurXio trimestre
de
1984
as atividales
da Divisão voltaram-se
em sua quase totalidade,
na consecução
da
Bacia Hidrográfica
do Rio Açu ou Piranhas,
localizaia
na Folha ao Milionésim:> SB.24/
/25 Jaguaribe/Natal
(fig. 2). ESta atividade
fica em consonãnci.a
cx:m uma das
1'X)Vas
diretrizes
do PMjeto RAVAMBRASIL que é a de realizar
levantamentos
Im.1ltidisciplinares de recursos
naturais
em áreas abarcadas
por bacias hidrográficas
específicas.
Os dados gráficos
e alfanunÉricos
da allXlida bacia foram, sobre este novo enfoque. de trabalho,
os primeiros
a serem autanatizados.
O escopo deste trabalho
será
o
de descrever
a sistemática
de proced.:i.nento
utilizaia
nesta autanatização,
bem CXIIO
ressaltar
sua evolução metodolÓgica
a partir
do Plano-Piloto
Quixadá.
SISTEMÁTICA

DE 'I'RABALID

A metodologia
de trabalho,
dos dados e o seu processament:o,
trabalhos
da Divisão e do maior

ca.

que tem a:m:> objetivo
maior pragmatizar
a
triagem
vem sen:30 alteraia
em função do desenvolvimento
dos
acúrnu10 de conhecimento
por parte da equipe temáti

-

Assim é que a metodologia
usaia 00 projeto
da bacia do Açu em relação
a Quixadá foi IrCdificala
em alguns tópicos
concernentes
às fases de desenvolvimento
do fluxograma do bano:) de dados e triagem das infcmnaçães.
Deve-se dizer , inclusive,
que a sistemática
de traballJo está ca1cala em
uma
i.I!portante
característica
do sistema que é a de possibilitara
interação
de
produtos gráficos,
suporta:1os
pelo ICDS (Interactive
Graphl.cs Design System) e amazena
dos em arquivos
de desenho,
cx:m estruturas
de banco de dados "senso strictum"
desenvolvidas
pelo DMRS (Data Management an:i Retrieval
Systern). Sen:3o assim,
traba.lhou-se conccmi.tantaTente
na parte gráfica
e quantitativa/descritiva
do banco de dados
Can relação
ao banco de dados da bacia do Açu, inicialmente
procurou-se
definir
o seu fluxograma,
usan:io-se
o I1Ddelo do tipo hierárquico
entre os diversos
"Arqui.
vos-Entidales"
que o c:x:np3e. Arqui vos-Entidales
são as unidades
funcionais
recepta =
deras das infcmnacôes do rnesnD jaez pertinentes
ao terna Geologia,
segrnenta:1o em Mapeanento Regional,
Recursos Minerais
e sua Metalogenia
e Potencial
dos Recursos F-Í dricos.
São constituídos
dos registros
de entidaies,
e cala registro
é sub:lividi
do em atributos
especificalOS
por nÚIreros, sím1::olos, letras
e/ou conceitos.
E:xettplifican:io,
poderia-se
a:mpor um arquivo cujas entidaies
fossem os geólogos do país
e
os seus atributos,
para todos os registros
de geólogos do arquivo,
poderiam ser
noIre, filiação,
idade, CPF, etc.
Cabe aqui enfatizar
que houve uma mudança dos parârnetros
de definição
do banco
de dados da bacia do Açu em relação
ao Projeto
Quixadá (Silva et alii,
00 prelo)

.
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na ne:tida em que procurou-se
utilizar
para o prinEiro,
um projeto
de banco de dérlos
que usasse um m::xielo conceitual
para dar sustêntaçã:> ao seu flwrograma.
SeguIxJo afirmações
textuais
de Setzer e Lapyda (1981), as quais são aqui corrol:cradas,
um dos grandes problemas 00 projeto
de banco de dérlos e o perigo de se lirni
tar a visão da realidade
reduzirDo-a
a certas
características
do m:x:1elo adotado,
00
caso em tela o hierárqui.ro,
que pode iIrluzir o geÓlogo a encarar todas as
estruturas de seus problemas cnro hierárquicas.
OU, na nelhor das hipóteses,
o
técniro
tem ronsciência
dessa limitação
e tenta introduzir
00 seu projeto
uma série de artifÍcios,
tais CX)[!()arquivos
auxiliares
ou redurrlâncias,
de I!Ddo a poder minimizá-Ias.
Por outro lado, o projetista
pode temer
a ficar ImJito preocupado
com
esses
artifÍcios,
criando um m:x:1e1o que pc:xie ficar bastante
dissociado,
da reaJJ dade.
Para
evitar
esta dissociaçãc,
usou-se para a bacia do Açu um ITCdelo conoeitual
do
tipo
Entidade-Relacionanento
(Enti ty-Relationship-M:Jdel),
representado
pelo
Diagrama
Entidade-Relacionamento.
Este ITCdelo, introduzido
da literatura
por C1en (1976)
,
ronsidera
que o I!IJl'X3oreal pode ser representado
ronoei t:ualItente
CX)[!()uma roleção de
cxmjunto de entj n;v'!ec: (CE) e de ronjuntas
de relacionanentos
(CR) existentes
entre

.

entidades

Convém uma explicação
do que vem a ser "entidade",
embora sua definição
seja
bastante
al::strata
e inronsistente.
Setzer
e Lapyda (op. cito) tentam
defini-Ia
,
da fo:cna mais palpável
possível,
ou seja:
"A grosso I!Ddo, trata-se
da
al::stração
de qualquer
objeto, ser, ou evento da realidade.
Os relacionanentos
são associações
fo:cnais entre eJ.atentos
de CEs".
O nr:xielo ronoeitual
da bacia do Açu com seu ronjunto
de entidades
geológicas
pc>
de ser apreciado 00 diagrama da figura 3, orxie vê-se, também, que seus
ronjuntos
de relacionanen:t:.os
nã:> plXierélll ser qualificados,
guardamo
apenas uma relaçã:>
de
pertinência
entre as entidades
às quais faz ligação.
ElaOOrado o diagrama Entidade-Relac:i.onamento,
o práxinD passo ronsistiu
na 1IOntagem de um fl1.DlCgrama em árvore ou esquema em hierarquia,-de
níveis,
configurado
a
expensas deste diagrama.
Nesta representação
estrutural
do banco de d<dos, as enti
dades dispostas
por émJUivos (AtquiVOS-Entida::le)
sã:> arranjadas
confome
uma relação
do tipo pai/filho/iDnãcs,
deverDo os de nível inferior
terem tão-sarente
uma
única
ligação com os de nível superior.
O fl1.DlCgrama hierárquiro
do banro de dados
pc:xie
ser observado
na fig. 4.
O flwccgrama em pauta é na verdaJe l.JIIa parte do fl1.DlCgrama geral do bana:>
de
dados da bacia do Açu, que é de âninto nultidisciplinar,e,
diz respeito
tão-saren
te à Geologia Regional carc a Metalogeni.a e Recursos H'Ídricos.
No raoo principal
do fl1.DlCgrama, fiJCDu-se a parte relativa
ao ~
regional e seu arquive principal
recel::eu a den:mi.nação de "Geo-Entidade",
pois o
!IeSIIO
englo1;a todas as unidades litoestratigráficas
da bacia do Açu,unidades estas
que
são bãsicas
no mapecmento regional.
Em conseqtlênc:i.a disto todos os demais
a%qUives-entidades
ficaram ligados
a ele.
Em oontinuidade
ao rano principal,
diretanente
oonectado à "Geo-Entidade",
postou-se o arquive de "Geo-PolÍgonos"
orxie estão registradas
as características
de
cada área da bacia do Açu relacionadas
às unidades
litoestratigráficas.
Ressalta

-

-se

, inclusive,

tica,

que esta

IIDStrando

que agiliza

ligação

na estrutura

e pragmatiza

Geo-Entidade

do Plano

a a:msulta

Piloto

é muito

e Geo-PolÍgono

Quixadá

e a recuperaçãc

óti1Tcs resultados,

dos dados

o

forte

e

prá

na ne:tida

SerDo assim,

em

esta

oonecção foi mantida no flm<cgrama da bacia do Açu.
SUkmisso à Geo-Entidade,
assentou-se
o arquive
"Rocha" o qual guarda todas
as
ororrências
petrográficas
da bacia em questão,
fornecen:30 tanto suas características
rnacroso5picas
quanto microsa5pi.cas.
E ai está uma diferença
marcante deste flumgrama com a do Plano Piloto Quixadá. N<Çlele, havia uma dissociação
em 2 (dois) arqui
vos da parte rnieroso5pica
o que dificultava
sobremaneira
a manipulação
das infODna
ções ,petrográficas
CX)IIJ:)
um todo, durante a oonsulta
ao banro de dados. Este proble
ma foi soluc:i.onado na estrutura
da bacia do Açu a:m a inoorporação
da parte mieros
CÕpica ao arquive de macrosoopia,
furdin:io-se
no arquive
"Rocha" que foi elal:cra
da de I!Ddo a dispor..: de atril:utos
suficientes
para registrar
as principais
caracte
rlsticas
petrográficas,
quer em arrostra de mão, quer em lâmina. A seguir,
passa
se

-

a exibir

a listagem

5. ROCHA

do aJ:qUive

=3

"Rocha"

2
4

NÜMEID-CAMro

NOME

DF =
F
F

6

~

F

=

8

ESPECIFI~
~.
r..a::.:AU.zN;kJ
sÍNl'ESE-AFL

F
F
F
F

=

.10
012
14
o

"

=

oom todos

'[200,040]

"-_o"

os

seus

atribltos.

RDCHA.ENT' OCC = 600

RAD (4)

C(8)
1(99)
RAD(10)
C(1)
RAD(30)
RAD(40);
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texto com 40 x 3

= 120

caracteres

o

-
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16 S~

F

18 COR

F

20 ~
22 LrTIFI~
24 cn,...NAT~
.'26 CGL-NAT-MATRIZ
28 CGrr-SEL-MATRIZ

30 TEXTURA~
32 ES'l'RO'I'(]RA
34
36
38
40
42
44

ATI'1tJDE
'lEcr'ORA-MICR:>
MINERAL - 1
MINERAL - 2
MINERAL - 3
MINERAL - 4

46 MINERAL- 5
48 MINERAL - 6
50
52
54
56
58
60
62
64
66

MINERAL
MINERAL
MINERAL
MINERAL
MINERAL
MINERAL
MINERAL
MINERAL
MINERAL

-

7
8
9
10
11
12
13
14
15

68 MINERAL- 16
70 S!NTEsE-MIcm-1

=

RAD(40)
C(2)
C(4)

F =
F = C(6)
F = RAD(10)
F

F
F

(9)
= CRAD(7)

=

F

C(11)
RAD(20)

F

RAD(7)

F

C (11)

F
F
F
F

=
=
=

C(7)

F

=

F
F
F
F
F
F
F
F

= C(7)
C(7)
C(7)
C(7)

=
=

F

=

C(7)
C(7)
C(7)
C(7)

F = C(7J; lista de códigos n9 7.
F = C(7)

C(7)
=

C(7)
C(7)
C(7)

RAD(40)
RAD(40)
RAD(40)
74 S!NTEsE-MIcm-3
F
a::m 1 caráter.
.200 STATtJS
F = I(9) ; formato inteiro
Ao observar-se
os atributos
deste arquivo,
oonstata-se
que a gran:1e
maioria
deles são auto-explicati
vos. No entanto,
algtm1aS considerações
suplE!llel1tares
devem
ser feitas.
Alguns atribItos
foram i.npleaenta:30s
temo em vista o fato de que algumas carac
terlsticas
petrográficas
não pOOeram ser tabeladas
e oonseqOentemente
vinCUla::1as
ã
uma lista de códigos, por nu:1arem a:m freqtlência durante a descrição da rocha em si
e de sua locação geológica.
Pode-se exenplificar
a::m o atributo,
14 (quatorze)
que
oontém uma síntese,
a:m até 120 (cento e vinte)
caracteres
literais
(RAD (40)),
dos
principais
aspectos
do afloramnto
ro qual a élItDstra de :rocha foi ooletada.
O atriJ:u
to 16 (dezesseis)
cxmtém um sinÓptioo
da descrição
macroscópica
também a::m 120 (centõ
e vinte)
literais.
Caro a síntese
da microsccpia
é bem meros ooncisa,
optou-se
pela
desagregação
da rresma, utilizarrlo-se
3 (três)
atriJ:utos
deIx:mi.nados "síntese-Micro
-1, 2 e 3", artifícios
que possibilitam
a utilização
de até 360 (trezentos
e sessenta) caracteres
literais.
A prática
a::m a manipulação
de dados geológicos
em banoo de dados fez. a::m que
se reservassem
16 (dezesseis)
atritutos,
denaninados
"Mineral-1
a 16", para a caracterização
mineralÓgica
da rocha, partirx1o-se
da premissa de que é raro o aparecirrento de mais de 16 (dezesseis)
minerais
em uma única allDStra. Deve-se enfatizar,
taml:ém, que a possibilida:ie
de in:iividualização
dos minerais
em até 16 (dezesseis)
atri
rotos facilitou
sobremaneira a sua pesquisa ro bana:> de dados. Na prática,
isso
jã
foi oonstatado
a::m o PIam Piloto Quixadá.
Finalizamo
a descrição
dos principais
aspectos
do arquivo "Rod1a", deve-se dizer que todos os seus registros
de dados são pontuais
e que, desta forma,
só p::xiem
pertencer
aos tratos
de um únioo geo-polÍgoro,
o que justifica
a sua posição,
ro
oontexto do fluxograma de Açu, conectarrlo
ao arquivo "Geo-PolÍgoro".
DiretaIIente
ligados
ao arquivo "Rod1a" e hierarquiccm!nte
sutmissos
ao rnesI!C ,
assentaram-se
os arquivos
"PetroquÍmica",
"K-Ar" (dados geocrorológioos)
e "Rb-Sr"
(dados geocrorológicos)
que guardam da:ios suplerrentares
dos registros
do arquivo "Rocha"em uma relação
biunívoca.
A rresma rretodologia foi levada a term::>a::m relação aos arquivos dos recursos roi
nerais
e sua metalogenia.
Assim cx:m:>ro PIam Quixa:iá, houve a necessidade
de disSO::
ciá-los
do ranc principal
do flwcograma,
pois os polÍgonos
rretalogenétioos
reais
e
previsionais
possuan áreas e características
intrínsecas
totalIrente
diferentes
dos
geo-p.:JlÍgoros.
Desse !IOdo, o arquivo "Metalo-polÍgoro"
fioou liga:io à "Folha",
arqu:i.
vo raiz ou inicial,
terxlo todos os seus j azirrentos
oonsti tuídos ooorréncias
do
vo "Jazirrento",
hierarquicarrente
sul:mi.sso a ele.
72

SfN1'F.sE...Mrcm-2

F
F
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=

=
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~
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Can relaçã:> ao potencial
dos recursos
hídrioos
da bacia do Açu, houve uma subs
rm.dança 00 a:cnazenamento de suas informações
em contraste
COITOo Plaoo PilO::
to Quixadá
que aoordicionava
este subt:ema em um únioo arquivo.
Estas foram disso
ciadas em 4 (quatro)
diferentes
arquivos,
tcXios ligados
ao arquivo "Bacia Hidrográfi
ca", pertencente
ao rall'O da cartografia
porque tcXias as info:nnações
de recursos
hÍ ::
drioos,
seguin::lo uma metcXiologia aplicada
00 PM j eto RAVAMBRASIL, são
fornecidas
por bacia hidrográfica.
O primeiro
arquivo "HidroquÍmica"
guarda os dados analítioos
das
am:stragens
de água realizadas
em poços tuD111'lTeS, poços amazonas e cacimbas;
o 29 arquivo "Hi
tancial

-

<

-

drogeologia" fornece, dentre outros dados, a reserva aqtiÍfera pennanente e
explorá
vaI e a espessura da camada saturada par tmidade litoestratigráfica;
o 39
.a:i::quivõ
"Po1í<;pnc SUperficial"
identifica
áreas de igual precipitação
e excedente
hÍdrioo
e o Últ.ino "Po1í<;poo Subterrâneo" fornece as áreas de mesIIDpotencial aqtiÍfero
de
..

s~uperfÍcie.

.<

Can relação à parte estrutural
da bacia, tcXias as feições tais CXJIDfalbas, d0bramentos, estruturas
anelares e/ou circulares
que têm infcmnações descritivas,
foram introduzidas
00 arquivo "Estruturas".
Este , inclusiva,
par guardar registros
des
critivos de feições lineares que podem transcen:ler ou mesnD delimitar
parcialmente
as ~Bntidades,
fioou encéDe"'<k>ao arquivo "Folha".
Finaliza-se
esta descrição sucinta do oonteúdo dos arquivos do banco de
dados
da bacia do Açu, pelo arquivo "Análises-Qt.Úmicas" , o qual guarda os resultadas
analítioos de aII'Ostras de jazimentos ou rochas oan os elementos maiores, sob a
forma
de óxidos, em percentagem de peso e os elementos traços, em ppn.
Can o esquema hierárquioo,
arquivo-entidades
e respectivos
atributos definidos,
passou-se a trabalhar na foxmatizaçã:> do Banoo de Dados Açu. A formatização
é
o
processo que consiste em definir o 11Ú11erode ooorrências de registros
por
arqui
vo-entidade e a forma e espaço de ar:mazenanento de cada at.r:lbuto, se alfanumérioo
,

-

l'lUIIérioo,

literal,

"string"

de caracteres

literais

ou listado

em tabela

de a5digos

.

A fo:nnatização é definida através da linguagem de definição de dados (DDL)do ~.
Este é o "software" aplicativo
da INl'ERGRAPH
que pexmite criar e manipular
banco
de dados. Para que isto seja possível é necessário,
inicialmente,
uma
declaraçã:>
DDLque nada mais é do que uma listagem, uma forma de representação
não-gráfica
bem
mais acurada do fluxograma hierárquioo.
DDLé a linguagem que, através de
regras,
formatos e sintaxe propria, abre espaço fÍBioo para a entrada de dados nas tmidades
de a:cnazenamento. SUa sintaxe pode ser observada na listagem do arquivo "Rocha" já
reproduzida neste trabalho.
Terminada afo:nnatização,
transcreveu-se
a declaração DDLem um editor de tex
to, gerarxio o arquivo fonte"Açu. r.m:'. Este, ao ser su1m!tido ao cxmpi.lador,
criou
o banco de dados. Parte da figo 1 ilustra tcXio o processo.
Can o banco de dados gerado, passou-se a trabalhar na triagem das
info:nnaçÕes
que nele seriam inseridas,
obse:rvarxb-se sua ilIp:>rtância e fidedignidade.
Após
a
triagem, as infoxmações foram dispostas em fornulários
apropria::b3 e tcda esta carga
de dados alfa-mmérioos
foi digitada através de um ed1ter de texto e
introduzida
00 banco de dados por in1:eJ:TIMio de um programa de carga.
Ao se tecer oonsideracões sobre a triagem dos dados geológioos
é
importante
dizer que 00uve uma acentuada agilização e melboria na fo:nna de aoordic1onamento dos
dados de petrografia
e descriçÕes de afloramentos registrados
00 arquivo
"Rocha".
Isto deve-se
a in'plantação de uma ficha já cxxi1ficada que exibe tcXios os atributos
do citado arquivo-entidade
cem os espaços de preenchi.Irento previamente seleciona
dos a partir do fo:nnato de cada atributo.
Esta ficha, oan algumas IICdificacões, podE:!
rá ser usada na ooleta das info:nnações em campo e pexmitirá que o dado
ooligidÕ
seja :imediatamente autanatizado.
A ficha pode ser observada na figo 5.
Co11<D111i
tantarente
a tcXio o procedimento acima exposto, inic1ou-se o
tra.baJ.OO
de digitalizaçã:>
dos produtos gráfioos queteve a mesma sistemática
adotada 00 Plaoo
Piloto Quixadá por ter esta IlDStrado excelentes resultados.
Esta digitalizaçã:>
teve
o seguinte ordenamento:
O Irn5 pemite a geração de arquivos gráfioos cem 63 (sessenta e três) diferentes IÚveis de desenho por arquivo, o que possibilita
a separação das
info:nnacões
ainteracão
entre el~.
Este
oontidas
oos mapas temátioos,
facili tanjo sobremaneira

-

-

<

"overlaping"
de IÚveis pemite
a obtenção de uma infinidade
de praiutos
grãfioos
n1ll!
tidisc1plinares.
A figo 6 ilustra
esta interação.
A partir
dos "Poliesters,
resultado
das interpretacães
f~S
1 :~5?OOO
~dc;>s
IIDSaiOOS semi-oontrolados
de imagens de Radar (su.R),
foram tiradas
oopJ.as
sepJ.a
nas quais se ilumioou oan pincel de retroprojetor
os respectivos
elarentos
de dese

-

nho de cada IÚvel, visando a facilitar
o operador 00 ato da digitalização
do-os dos demais que não seriam inicializádos.
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e separan-

-

-

Na IleSa da estação gráfica (fig.
7), o processo de digitalização
é
executado
pelo cursar elet.raragnétioo.
Através de sua cruzeta, ele aciona o oornan:lo que
se
necessita para a oonsecução do desenho, o qual se enoontra em um "rcenu". Este nada
mais é do que uma prancheta eletIanagnetiza:ia
disposta sobre a IleSa digitalizadora
e
que oontém a localização,
!X)r neio de pequeoos desenhos enoldurérlos, dos
cx::marrlos
que podem ser ati vados da mem5ria (fig. 8).
- Can o cx:ma.njodevidamente selecionado, o operador peroorre cx:mo cursor
os
traços iluminados do desenho registramo-o
e expondo-o na tela, o que permite acx:l!'p?
nhar a sua elaboração, verificarx30 possíveis erros (fig. 9).
- Após o témirx> da digi talização dos vários ni veis que u.al~" um tema qualquer,
estes são mproduzidos em papel através de plotter,
originaOOo os mapas temátioos
Nesta aSpia, são feitas as oorrecóes e/ou inserções que se fizerem necessárias
e,
após sua redigi talização,
redumam 00 produto final.
O desenlace de todo o trabalho se dá cx:ma vinculação (link) dos
elementos
gráfioos oonstituintes
dos arquivos de desenho cx:msuas informacóes alfa-IIUIIéri
cas mgistradas

oos arquivos-entidades

do banco de dados,

em uma relação

munívoca

.

Dentro do Projeto
Pioooiro,
os traballios
desenvolvidos
na Bacia do Açu, tiveram
um enfoque t.ot.allrente
distinto
dos malizados
00 PIam Piloto Quixadá. Este,
teve
CX'IIOobjetivo
o treinanento,
absorção e visualização
desta nova técnica
de manuseio
de dados geoanbientais,
00 que oorrespondeu
satisfatoriamente.
.
Já o Banoo de Da:b; Açu é um trabalho
de maior peso especlfioo
na medida
em
que foi maliza:k>
calcado oos erros e acertos
do Projeto
Quixadá, podendo ser oonsiderado um produto ItIJito mais elaborado,
CX)lI\uma carga de dados gráfioos
e alfa-nurrérioos significativamente
maior e bem mais apto à anpla gama de pesquisas
a que
se

destina.

.

Can o témirx> da oonsecuç;ão do "Projeto
Açu", as ativida::1es voltaram-se
para
o
danínio dos programas aplicativos
disponi veis 00 sistema.
Entre estes recursos
de
"software"
destacan-se
o WMS (iok)rld Mapping System)
, EB,SALg(Elastic
Eody
Transf01:11'ation Program) e o GPPU (Graphic Polyt;pn Prooessin;1
Utilities).
O WMSfoi desenvolvido
para aumentar a capacidérle
gráfica
do sistema,
adaptan
do-o para "'~(!"('
mapeaIIent:.o de grandes mas.
t capaz de gerar e oonverter
qual
quer ti!X) de projeção
cartográfica,
exibir
ooordenaJas
geográficas
para x/y e vice-versa e medir per:ímatros
e mas
esféricas.
O E8SAIS foi criado pela INl'ERGAAPHpara fundir e I.'eSOlver certas discrepâncias
entre oonjuntos
de dados gráfioos
de diferentes
origens,
escalas,
et:c.
O GPPU, superpondo
as i.nfoJ:maÇÕes gráficas
oontidas
oos ni veia dos
arquivos
de desenhos geraJos pelo IG:S, permite,
!X)r operacões
}X)Oleanas, a criação
de novos
!X)ligooos e/ou mlatórios
resultantes
da interaç;ão
de !X)ligooos inteJ:di.sciplina
res que possuem parãnetros
previanente
escolhidos
pelo usuário.
Em síntese,
pode-se afirmar que o banco de dados da bacia do Açu está apto a :
Forrecer
os mapas temátioos
em escala
1: 500.000 dos seguintes
temas: Cartogra
fia, Geologia,
Meta.logeni.a,
Recursos HÍdrioos,
Vegetação,
Clima, GecrlDrfologia
e
Cap;"<"in;>Q€,do Uso dos Recursos Naturais
Renováveis.
- Forni!cer quaisquer
ti!X)s de mapas nultidisciplinares
da ma da bacia que englo
bem os temas supracitados,
em escalas
regional
e semi-regional,
CCJtq?ativeis cx:m
ã
escala de digitalizacão
1 :250.000.

--

-

-

Confeccionar

mlatórios

de qualquer

pesquisa

uni

ou nultidisciplinar

realiza

-

da 00 ban::3o de dados.
Através do GPPU, indicar
mas
propícias
para o desenvolvinento
de
projetos
especlfioos
tais CX'IIOmineiros,
agropecuários,
recursos
hídrioos
e de apoio a obras
civis e militares.
Por oonseguinte,
o PJtOje:tD RAVAMBRASIL, de posse deste sistema
CCIIputacional
interati
vo, passa a se oonsti tuir 00 maior centro de processarrento
de dados geoambientais
da ~ica
Latina em teJ:nDs de "hardware",
capaci tan:io-se
a cmnazenar infor mações que provenham de suas divisões
temáticas
e/ou órgãos governauentais
ou privados. Pcx:lerá, através
de um sistema de banco de dados ~ados,
organizar
uma nem5ria nacional
dos recursos
naturais
renováveis
e não renováveis.
Finalizando,
deve-se enfatizar
que a netodologia
aplicada
e descrita
sucintaIren
te neste relatório
é dinâmica,
!X)dendo sofrer
atualizações
ou rrcdificações
00 trans=
curso de oovos tra.ball1os,
e que o Pltoje.to RAVAMBRASIL
está aberto ao
intercâmbio
de informaç;ões
cx::mqualquer
entidérle
física
ou jurídicà
devidamente
credenciérla,
visando à otimização
da sistemática
de geração,
carga e manipulação
de banoo de da:3.os
gráfioos
e alfanunérioos.
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Unit).
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Fig. 9

-

Processo de digitalização de um elemento de desenho na
ção gráfica. O técnico acompan~a na tela o traçado
to de desenho que está sendo automatizado.
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ABSTRACT
The secundary uranium concentrations,
in the O~
UtsumiMine,
consists in a particu~ar ore deposit characterized
by an erratic deposi
tional morfology, pronounced diss:iJ1\ilarity of U308 grade and an undefined
radiometric
equilibrium.
The concentration
phenomenous
is controled by
a descending
redox-front
in alterad hostess rocks determining,to
the de
posit, severe difficulties
for mining development.
In function of these difficulties
the geological
and plaining ~~
accept peculiars
characteristics,
assering the works phases
otmüzation
permiting favourables
conditions
to the best :iJ1\provementof the ore de
posi t.
The simultaneous
aplication of geoestatistical
and
conventional
geo
logical methods and systems for mining led us to obtain exc~t
~ltS
in this way, criating possibilities
to mantain the plantfeed
program
in compatibility
with its econom~s
predefined
parameters.

-

INTRODUçKO
Em função da complexidade
geológico-estrutural
do jazimento
uranifero que deu origem à Mina Osamu Utsumi, foi desenvolvida
uma meto
dologia minuciosa visando modelar as parcelas mineralizadas
do depósito.
Como o planejamento
da lavra não pode ser efetuado sobre a jazida real,
utilizam-se
modelos da mesma, sobre os quais são efetuados estudos refe
rentes as operaxões de lavra e de controle da produção.
Para elaboraçao dos modelos são utilizados
métodos geológicos e geoes
tatísticos.
A adoção da metodologia
descrita neste trabalho permite
al:iJ1\entar a
usina de beneficiamento
com minério em quantidade
e qualidade
compatí
veis com a necessidade de produção da Empresa, min:iJ1\izando os custos
maximizando
a recuperação da jazida.
Os programas de computador utilizados
nos cálculos geoestatísticos
fa
zem parte do "SIPLAM-Sistema
de Planejamento
Mineiro",
inteiramente
de
senvolvido no Brasil.
O SIPLAM integra um conjunto de. programas e sub
programas de computador,
associado a rotinas padronizadas
de coleta
arquivamento
de dados, com aplicação voltadas às diferentes
etapas
de
empreendimentos
mínero-industriais,
desde a pesquisa do depósito até os
últimos dias de operação da mina.

-

e

e

LOCALIZAçKO
E ASPECTOS GEOLOGICOS DA ~
Planalto de Poços de Caldas
°
localiza-se no sudoeste do Estado de Minas Gerais
(Fig.l).
Corresponde
a uma estrutura vulcânica circular, abatida, com cerca de 30 km de diâ
metro e altitude variando de 1.000m a 1.SOOm.
~ constituído por uma intrusão alcalina datada
do Cretáceo Superior
(entre 60 a 120 M.A.).
O jazimento uranifero do Campo do Cercado, que justifica a Mina Osamu
Utsumi, constitui a fonte de matéria-prima
para o primeiro empreendimen

to de produção de concentrado de urânio a entrar em operação no territõ

-

rio brasileiro.
Geograficamente,
a mina está situada no Município de Caldas,encaixada
no maciço vulcano-alcalino
formador do Planalto de Poços de Caldas.
Os trabalhos de reconhecimento
e definição geológica,
realizados
até'
o momento, detectaram a existência de três corpos mineralizados
distin

5.269
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tos, onde as concentrações
de urânio ocorrem de forma expressiva e cons
tituem as reservas a serem exploradas
no decorrer dos próximos anos.
As mineralizações
uraníferas
ocorrem na sua forma pr~ária
em dois des
ses corpos, ligados a rochas brechóides,
encaixadas
nos bordos
de uma
das crateras secundárias observadas
no interior do planalto, como resul
tado da intensa ação hidrotermal
que atuou sobre essas rochas.
Concentrações
secundárias,
correlacionadas
ao avanço
descendente
de
soluções intempéricas
oxidantes,
são detectadas
próximas à superfície,
em níveis que atingem profundidades
da ordem de 100 metros,
originadas
por processos de solubilização
e reprecipitação
de urânio em ambientes
favoráveis.
A mineralização
primária e secundária
é expressa por óxidos negros de
urânio (U02, U03), incertamente
definidos
como'pechblenda,
acompanhados
de minerais de molibdênio
e zircõnio, fluorita, pirita e mais raramente
galena e esfalerita.
MODELOS GEOLOGICOS E GEOESTAT!STICOS
DE CORPOS MINERAIS
Um modelo é \ma
representação
de um fenômeno ou processo natural.
Os métodos de modela
ção podem ser classificados
em:
Materiais:
a. Físicos
Representações
atributos.
b. Analóg icos
Representações
.dições reais,

à escala

das

condições

reais,

possúindo

idênticos

a partir de objetos que não existem dentro das
mas que apresentam
comportamento
semelhante.

con

Geológicos:
Interpretação
de fenômenos geológicos,
baseada em formulações
tas e/ou informações obtidas através de dados geológicos.

abstra

Matemáticos:
a. Determinísticos
Quando as variáveis que definem o estado ou evolução
do
fenômeno
ou estado natural são representadas
por expressões matemáticas
que
especificam univocamente
O comportamento
real.
b. Probabilísticos
(ou estocásticos)
Se as observações
feitas concluem por variáveis
aleatórias,isto
cujos valores estão sujeitos a flutuações
regidas pelo
acaso,
por leis de probabilidade
que se avaliam experimentalmente.

é,
ou

A cada etapa de reconhecimento
de um corpo mineral é utilizada toda a
informação disponível para compor um certo nível de conhecimento
sobre
o mesmo, traduzido pela elaboração de "MODELOS" da jazida, sobreos quais
é programada
a continuidade
dos trabalhos.
Esses devem traduzir tendên
cias do depósito em relação a diversos parâmetros,
em particular distrI

-

buições espaciais de variáveis químicas e físicas.

modelação de um corpo mineral requer consi~erável
grau de especial!
zação e de perspicácia,
porque, com muita frequéncia,
a informação
de
que se dispõe é bastante limitada.
A introdução de técnicas estatísticas
e geomatemáticas,que
consideram
o aspecto probabilístico
dos modelos e de computação
eletrõnica,
abriu
amplamente o espectro de alternativas
de procedimentos
praticáveis
nas
modelações
de depósitos minerais.
Contudo é necessário
ter em mente que
todas essas alternativas
não passam de ferramentas
à disposição de espe
cialistas em pesquisa, avaliação e aproveitamento
de recursos minerais~
Nenhuma delas pode susbstituir
a aptidão de cada profissional
dentro do
campo da Arte Minerária, de forma a não serem utilizadas
como
simples
exercícios matemáticos.
A utilização dos modelos transcende
a fase de pesquisa, já que
so
bre os mesmos são efetuados projetos de engenharia
que
procuram
otimI
zar o aproveitamento
dos recursos considerados,
definindo
parâmetros
alternativas
tais como:
A

e

a. Vida útil da mina, obtida
xas anuais de extração.

a partir

da tonelagem

5.270

de minério

e das

ta

Custos iniciais, vidas úteis e valores residuais dos equipamentos

b.

i~ões

necessárias,

c. Receitas
d. Custos

anuais
anuais

e. Otimização
.HIPOTESE
.

devido

bem como respectivas

e

substituições.

às produções.

de produção,

das operações

transporte,

administração.

de lavra.

DA GEOESTAT!STICA

Variáveis Regionalizadas

A limitada capacidade humana em identificar

e interpretar
todos os parámetros que condicionam
a distribuição
espac~
aI de certos fenômenos ou processos naturais leva a atribuí-los
ao a~
pecto aleatório, que pode ser analisado estatisticamente.
porém,emgra~
de número dos casos, pode ser observada uma aparente continuidade
nessa
variação espacial, escondendo
sob o aspecto caótico uma certa estrutura.
As grandezas que apresentam
essas características
foram definidas
corno
variáveis regionalizadas.
Essas variáveis
tém em comum uma dupla característica:
Aleatória
Os valores numéricos
tro do espaço.

podem

variar

considerave~ente

de um ponto

a

ou

Regionalizada
Existe uma certa continuidade
atribuída a essas variáveis,
que se ma
nifesta sobretudo pela tendência de tomarem valores mais
próximos em
dois pontos amostrados,
quanto menos afastados estejam os mesmos.
E~
sa característica
de regionalização
impede de se tomar os valores
n~
mêricos independentes
e intercarnbiáveis dentro do espaço e, portanto,
serem analisados
através dos métodos estatísticos
habituais.
Um fenômeno natural pode ser muitas vezes caracterizado
como a repar
tição, dentro do espaço, de variáveis regionalizadas.
Do mesmo mcrloque
a repartição dentro do espaço horizontal da variável altitude caracter~
za uma superfície
topográfica,
a repartição dentro do espaço tridimensi
onal da variável "teor" caracteriza
alguns aspectos da mineralização.
Pode-se concluir int~itivarnente que uma funxão representativa
do co~
portamento de uma variavel dentro do espaço, e de grande utilidade para
resolver problemas bastante concretos, como, por exemplo, a estimativa
em um ponto não amostrado.

-

. A Hipótese Constitutiva
da Geoestatística
Consiste em interpretar
c~
da valor, assumido por um fenómeno ou processo natural, corno uma
real~
zação particular
de uma variável aleatória situada num ponto específico
do espaço.
O conjunto dessas variáveis aleatórias
autocorrelacionadas
dentro de um determinado
domínio geométrico
constitui uma função aleat§

ria (F.A.).
. Estacionaridade

.

Do mesmo modo que é impossível inferir-se

estatisti

e

camente uma lei de probabilidade
a partir de um único valor numérico,
impossível reconstituir
a lei de F.A. a partir de uma única realização.
Em termos práticos, ao estudar-se um depósito mineral, somente
é pos
sivel conhecer uma realização da variável aleatória de um determinado
ponto, que é o valor oriundo da amostragern efetuada nesse ponto.
Para
tornar operatória
a hipótese constitutiva
assume-se a hipótese suplemen
tar de que a F.A. é estacionária,
o que significa concretamente
que
fenômeno observado é homogêneo dentro do espaço.
Essa condição, basta~
te restritiva,
é de fato pouco justificável
em muitos casos práticos.
Nesses casos, a solução é o estabelecimento
da hipótese intrínseca:

o

são estacionários
os incrementos entre os pares de pontos
domínio geométrico
e distantes entre si de
metros.

~

./

situados

no

Em termos
físicos a hipótese intrínseca
significa que, num determi
nado domínio geométrico,
a estrutura de variabilidade
entre,
por
exem
plo, dois teores quaisquer,
distantes entre si de h, é constante e inde
pendente do ponto de amostragem.
Ponto a ponto, os pares de teores serao diferentes,
mas a sua estrutura de variabilidade
é a mesma e écarac
terizada pelo variograma
experimental.
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.NECESSIDADE
DE MODELOS GEOLOGICOS
Nos procedimentos tradicionais de prQ
jeto e planejamento
de empreendimentos
minero-industriais,
a informaçãõ
geológica
é utilizada somente durante a fase de pesquisa e, às vezes,d~
rante a lavra.
Já no passo seguinte aos trabalhos de pesquisa, que co~
siste na avaliação dos recursos geológicos,
a aplicação de métodos
tr~
dicionais,
tais como de polígonos de influência,
desconsideram-se
os as
pectos geológicos
da mineralização:
estima-se da mesma forma qua~
po de jazida, seja, por exemplo, bauxita laterítica
ou urânio
produto
de hidrotermalismo.
Nas demais fases de um projeto mínero- industrial,
como por exemplo nas análises económicas,
os aspectos geológicos ~
~
malmente
iqnorados.
A verifiéação
da hipótese intrínseca,
necessária
à aplicação da geoe~
tatística, deve ser baseada em interpretações
estruturais,
morfológicas
e genéticas que indiquem uma estrutura de variabilidade
homogênea nun
terminado domínio geométrico.
A utilização
da geoestatística,
como na estimativa
de reservas
por
Krigeage, necessita de uma informação geológica
suficiente,
sem a qual
não passa de um exercício matemático,
cujo resultado pode ser um modelo
de jazida incompatível
com a realidade.
em di
Através da geoestatística,
pode-se estender o uso do variograma
mine
versas fases de projeto e planejamento
de uma indústria extrativa
que
ralo
Portanto, o variograma,
através das informações
estruturais
contém, pode ser considerado
como a presença do aspecto geológico em es
tudos económicos
e de engenharia.

~

~

METODOLOGIA DE MODELAÇÃO EMPREGADA NA MINA OSAMU UTSUMI
A modelação ge
ológico e geoestatística"de
porções mineralizadas
da Mina Osamu UtslJmie
representada
por uma sequência de etapas que serão descritas a seguir.
A

intrínseca dependência entre as mesmas gerou a necessidade de sist~

matizar suas operações, visando transformá-las
em rotineiras
de modo a acompanhar o acelerado ritmo de lavra desenvolvido.
Essa sistematização
pode ser dividida em duas fases:
A

'e ágeis,

primeira inclui a Prospecção e Pesquisa, cálculo Primário de

Recur

sos, Avaliação
e Reconhecimento
Primário de Reservas, Programação de SaÕ
dagens em Malha de Avaliação,
Implantação
e Execução de Sondagens, AmO~
tragem para Análises Químicas e Avaliação
de Areas Férteis
(Cartografia
Básica).
A segunda fase mais ligada à abordagem proposta pelo presente ~,
inclui Sondagem de Detalhamento
para Lavra, Descrição
de Testemunhos
e
Amostragem
p~ra Análise QU~ic~,
Modela2ã~
G70l~ica
das Are~s
Detalh~
das, Modela~ao por Geoestat~st~ca
do UranJ.:o"~n-situ'~ Modelaçao
do Ura
nio Recuperavel
e Comparação
entre Modelo Geológico
e Geoestatístico.

.SONDAGEM DE DETALHAMENTO PARA LAVRA Na primeira fase dos trabalhos de
modelação dos corpos minerais, é efetuado um estudo de avaliaçáCde áreas
férteis, que delimita geometricamente volumes mineralizados situados no
interior da jazida. Somente essas regiões, julgadas viáveis ã ocorrê~
cia de urânio são passíveis de detalhamento.
são efetuados furos de sondagem em malha que depende
essencialmente
da variabilidade espacial do urânio na região a ser detalhada.
Quanto
maior for a malha, e portanto mais espaçados os pontos de amostragem,
mais imperfeitos serão os modelos e os planos de produção.
Procura-se
adotar para cada mineralização particular, uma malha de sondagem que
permita elaborar modelos geológicos e geoestatísticos com níveis de co~
fiabilidade aceitáveis. Adota-se normalmente um espaçamento de 20m,10m
ou Sm entre os furos.
Os furos têm 16m de profundidade, compatível com a altura dos bancos
nos taludes finais da cava. Portanto, torna-se viável o uso de sonda
gem roto-percussiva (equipada com coletor de poeiras~, quando
não se
atravessa o len~ol freático, já que a partir de 16 metros o percentual
de recuperação e inferior' ao mínimo aceitável. A definição dessa
pr~
fundidade como ideal levou em conta, alêm da garantia de Dons
resulta
dos a possibilidade de se obter reduções substanciais no custo porme~
perfurado.
Em regiões onde é baixa a recuperação
em sondagem roto-percussiVa, ut!
liza-se sondas rotativas.
Definida a localização
dos furos de sonda a serem executados,
o siste
ma computador gera um boletim denominado
"BCF-Boletim
de Cadastro de Fu
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ros" que contém para cada furo planejado,
um código de identificação
e
campos para preenchimento
das informações
a serem compiladas após a exe
cução, como coordenadas reais da boca do furo, azímute, inclinação,
co~
primento total, diâmetro e datas de 'início e término.
Esses dados
são
compilados pelas equipes de execução dos trabalhos de campo.
.DESCRIÇÃO DE TESTEMUNHOS
E ANALISES QUANTITATIVAS
Nessa fase de ~
mento geológico o interesse principal
estã voltado para a obtenção
dos
teores de urânio, molibdénio
e zircônio.
Os testemunhos
provenientes
de sondagens rotativas são descritos
sumariamente
em relação a contatos
de oxi-redução,
tipos de concentrações
uraniferas,
estado de
alteração
da rocha e litologia básica.
A amostragem dos testemunhos,
no caso da sondagem rotativa é executa
da logo após a descrição geolÕgica,
tendo sido estabelecido
como
ótimõ
o suporte de 1 metro.
A compilação dos dados de amostras é efetuada através do boletim den~
minado "BCA-Boletim
de Cadastro de Amostras",
que lista para cada furo,
o código das amostras a serem extraídas.
"BCA" contêm campos a serem
preenchidos
pelo geólogo responsável
pela °amostragem,
com dados referen
tes â recuperação,
litologia, ambiente e comprimento
do intervalo
amo~
trado.
,
As amostras são acondicionadas
em sacos plásticos,
e enviadas ao labo
ratório para determinações
quantitativas,
identificadas
pelos mesmos c~
digos do BCA.
A análise é efetuada pelo método de fluorescéncia
de Rai
os X, que além da baixa margem de erro (10%), permite
o processamentõ
de um grande número de amostras em prazo relativamente
curtos.
No caso da sondagem roto-percussiva
os sacos plásticos contendo
mat~
rial referente a 1 metro de avanço, são etiquetados
1020 depois de col~
tados, pesados para se obter o percentual
de recuperaçao
e enviados ao
laboratório.
As amostras de minério são recebidas no laboratório
em sacos
plásti
cos contendo até 11 kg de minério.
Em seguida são preparadas
através de
secagem, bri tagem, quarteamento,
moagem e embalagem.
Dessas
amostras,

com granulometria de

-

200 mesh, 50 g são enviadas para a confecção das

pastilhas para análise por via seca.
Simultâneamente
à emissão dos BCA's, o sistema computador gera um bo
letim denominado "BAA-Boletim
de Cadastro de Dados Analiticos",
que con
têm o código das amostras a serem analisadas,
e campos para serem compI
lados os resultados analíticos.
Através de um subsistema desenvolvido~
são aceitos opcionalmente,
resultados
analíticos
fornecidos
por
fitas
magnéticas
ou de papel, que permite compatibilizar
o sistema de leitura
com os recursos dos laboratórios
de análise.
As amostras são analisadas por um aparelho de Raios-X, que tem aclopa
do um computador NOVA-3 da Data General com entrada e saída
de dados
através de uma máquina teletipo, que permite saída simultânea em cabina
de papel e em fita perfurada.
As fitas perfuradas que contém os dados analíticos,
são lidas pelo oam
putador COBRA-700, atualizando
o cadastro que contém os dados
de
toda
jazida.
.MODELAÇÃO GEOLOGICA DE RECURSOS 'IN-SITU" Através da aplicação de progra
mas computacionais
específicos,
as informações
sobre a jazida
mineral
arquivadas no sistema computador,
são processadas
de modo a se obter se
ções verticais na escala l:lOQ.
Essas seções são desenhadas por um pl~
ter, acoplado ao Computador Cocra-700 e para cada furo de 16 metros
en
contram-se indicados os teores "in situ" de urânio, molicdénio
e zircõ
nio, a litologia (no caso da sondagem rotatival,
os contatos de oxi-re
dução e a quantidade de urânio solúvel, para cada metro amostrado.
Em
função da condicionante
NE dos corpos secundários
de urânio,as direções

utilizadas para as seções verticais são WE e SN.

,

sistema computador apresenta essas seções em dois conjuntos, cada um
°
abrangendo
20 metros (metade do bloco 40 x 40 x 16mi e apresentando
qua

tro linhas de furos paralelos e distantes entre si de 5 metros.

-

A Figura 2 mostra um desses conjuntos
(bloco lP H) já com a interpretação geológica e o zoneamento químico para U308 solúvel efetuados.
resultado da interpretação
sobre as seções verticais é projetado em
uma° família de planos horizontais
espaçados entre si de 2 metros.
Esses dados são interpolados
segundo as características
geolÕgicas
e

-
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estruturais
de cada corpo, de modo a obter-se os contornos miner~'i7.ados
em cada plano.
Essas plantas são elaboradas
originalmente
na escala 1:100,
represen
tando 80 metros na direção W-E e 40 metros na direção N-S (Figura 3).
Visando sintetizar essas informações
em uma única carta, que proporei
one uma visão global de todo o corpo mineralizado,
é desenvolvido
em es
cala 1:300, o mapa com a "Distribuição
Hórizontal
de Minérios e EstéreiS
de Triagem"
(Figura 4).
Essas informações
são fornecidas à Divisão de Planejamento
e constitu
em importante
subsídio para o desenvolvimento
dos planos a médio e cur
to prazo.

-

.MODELAçXO GEOESTATISTICA
DE RECURSOS ":IN-SITU" O modelo geolÕgico
dos
recursos "in-situ" fornece, soB o ponto de vista de interpretações
geo
lógicas, dados sobre a variaBilidade
espacial do teor de urânio e o con
torno geométrico
dos volumes mineralizados,
que são os aspectos inicial
mente utilizados para a eleição dos campos geométricos
sobre
os quais
serão construídos
os variogramas.
Como exemplo de utilidade de tais mo
delos, pode-se citar o caso de mineralizações
primária e secundária que
mesmo contíguas não formam um conjunto estacionário
em termos de 'varia
bilidade espacial, e, portanto, para efeito de estimativa por"Krigeage"
devem ser considerados
como duas mineralizações
distintas.
Embora, atra
vês da própria geoestatística
e mesmo da
estatística
se possa
verifI
car a estacionaridade
de um fenómeno natural, com os modelos geológicos
pode-se antecipar esta constatação
e torná-Ia mais confiável por se ba
sear em interpretações
geolÕgicas.
Os dados obtidos durante as diversas fases de amostragem do corpo
mi
neral, e arquivados no sistema computador,
inicialmente
são
analisados
por programas que geram parâmetros
estatísticos
básicos
(valores ~
e mínimos e de dispersão,
nuvens de correlação,
histograma,testes de dis
tribuição normal e log-normal,
análise de regressão e intervalo de con
fiança}.
Como o estudo de uma jazida impõe que sejam considerados
seus
aspectos geológicos
estruturais
e não que a mesma seja
considerada
tão
somente como uma população
estatística,
é efetuada.uma
completa análise
estrutural do corpo mineral, enfocando variogramas,
anisotropias,
efei
tos proporcionais,
estruturas
imbricadas,
zona de influéncia
e correlãções espaciais.
A etapa seguinte consiste no cálculo de reservas pela técnica geoesta
tística de "Krigeage",
que se baseia em determinar
a ponderação
adequã
da de cada dado em função de sua origem (sondagem, poço, canal,
etc,}~
de sua natureza
(química, radiométrica,
etc.}, de sua posição
em rela
ção ao volume a estimar, de sua posição em relação aos demais dados
e
das características
estruturais
da variável estimada
(variograma,
zona
de influéncia,
anisotropia,
estruturas
imbricadas,
etc.).
As técnicas de "Krigeage"
levam em consideração,
portanto,os
aspectos
topológicos
e probabilísticos
dos . dados, consistindo
portanto
em méto

dos topoprobabilísticos.
Como resultado da estimativa
obtém-se para cada unidade de seletivida
de mineira, com dimensões de 5m x 5m x 2m, o teor médio"in-situ"
e nãõ
enviezado em urânio, molibdénio
e zircónio, e o valor da variância
de
estimativa de cada teor médio, que por se tratar de "Krigeage" é a me
nor possível de ser obtida.
Por ser não enviezada, garante-se
a corre
ção da estimativa
em termos de média.
A variância de estimativa mínimã
assegura a menor dispersão possível do valor estimado em torno do valor
real.
Conseqüentemente
a "Krigeage" fornece o melhor estimador linear,
já que qualquer outro daria uma variância de estimativa
superior.
O conhecimento
da variância de estimativa permite saber que
o valor
real do bloco tem uma certa probabilidade
para estar entre um certo
mí
nimo e um certo máximo.
Na Figura 5 encontra-se
um exemplo de saída de computador
da modela
ção geoestatística
de recursos "in-situ".
.MODELAÇÃO DE RESERVAS RECUPERÁVEIS
A partir da estimativa de recursos
"in-situ", é necessário
estimar a "tonelagem"
de concentrado
que
seria
produzida dentro dos contextos
tecnológicos
da Mina Osamu Utsumi e eco
nómico da atualidade.
Essa "tonelagem"
é função de parâmetros
técnicos de lavra
(método de
lavra, unidades de seletividade,
equipamentos),
de tratamento
(rendimen
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tos do processo),
nômico)

e de parâmetros

econâmicos

lteores

de

equilíbrio

ec~

.

total de urânio que se recupera ao se beneficiar uma determinada
to
°
nelagem
de minério, não é d:i:retamente proporcional
ao teor "in-situ" de
U308.
A recuperação
do urân:i:odepende do ambiente geolÕgico e dos te~
res "in-situ" de urânio e zircônio.
Basicamente
tem-se que
a solubili
zação é proporcional
ao !oqaritmo da relação "teor_de urânio/teor ~e z~
grau de influencia do valor desta equaçao
na recuperaçao
em
cônio".
° ligada a aspectos geolôgicos.
urânio está
Portanto, para cada domínio geométrico
estacionário
quanto
à variabi
lidade espacial de urânio são efetuados estudos estatisticos,oam os
se obtém uma regressão logaritmica
entre . a solubilização
de U308
e as

~s

demais variáveis.

Substituindo-se
na equação obtida os teores "in-situ"
de seletividade mineira, oétém-se os respectivos
teores

de cada unidade
recuperáveis.

.COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS GEOLOCICOS
E GEOESTAT!STICOS
Visando fornecer
à Divisão de Mineração
um plano de lavra que apresente o máximo
de pre
cisão quanto ao destino das parcelas mineralizadas
é efetuado,
após
ã
conclusão das modelações geológica
e geoestatistica,
um
trabalho comp~
rativo.
As informações referentes ao cálculo geoestatlstico
são discriminadas
na mesma carta onde está efetuada a interpretação
geológica, sendo anali
sados a qualidade e o destino de cada bloco 5 x 5 x 2m (Figura 6)
Tendo em vista a complexidade
geológica
da área, a distribuição
errá
tica do minério ao longo dos planos de fraturas, a limitações de ambas
as metodologias,
ocorrem algumas divergências
quanto à qualidade
e ao
destino de alguns blocos.
Persistindo
a dúvida após a revisão dos dois
trabalhos, a área é indicada como passivel de triagem cuidadosa por oca
.

-

sião da lavra.

Implantada em meados de 1981, os resultados
obtidos com a aplicação
dessa metodologia
tém sido extremamente
positivos,
já que um tratamento
estatístico das amostras coletadas na torre de transferéncia
{situada
apôs a britagem primárial,
revelou um erro de cerca de 10% do teor real
em comparação ao previamente
estimado.
Após a retomada total da pilha
de minério esse número, em função do suporte, decresce para algo em tOE
no de 5%.
Esses números significativos
numa jazida altamente complexa,
revelam
que a metodologia
implantada é bastante eficiente, permitindo
garantir
com grande precisão os teores das pilhas que são
retomadas pela
usina
de Tratamento.
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ABSTRACT

This paper describes the steps of a computer program (named TRA
CE), developed to perform automatic structural data processing.
The program TRACE, written in BASIC language, was developed
to
run
on a graphic microcomputer
TEKTRONIX 4052 with plotter model 4662.
The execution of TRACE is performed in interactive mode,
where
the user answers the question made by the program during the ~sing.
TRACE provides scatter diagrams drawing, counting,interpolation
and plotting.of
isofrequency contours, and the option to do geometric
analysis of folds.
1

INTROCU~O

O programa TRACE foi desenvolvido
para tratamento e análise
de
dados estruturais durante o Projeto de Pesquisa: "Análise
Estrutural
do Grupo são Roque"~ foi escrito em linguagem Basic e implantado
num
microcomputador
gráfico Tektronix 4052 com "plotter on line" acoplado.
O tratamento e análise de dados estruturais por via manual
são
bastante demorados e imprecisos, além do traçado das curvas de isofr~
qüéncias estar sujeito a subjetividade.
Quando elaborado manualmente
,
a principal fonte de erro, está na contagem, feita sobre o plano
equa
torial da esfera ao invés de ser na semi-esfera propriamente
dita. Mas
ê i.mp:)ssivellançar os pentes na esfa"a

cano

e

fazer

a contagem

sobre

a

su

perfície da mesma, os erros são inevitáveis, quando os dados são tratã
.dos manualmente.
Certos procedimentos
como obtenção de diagramas a são quase
im
possíveis por via manual porque n planos geram n. (n-l)/2 retas de in
tersecção.
Outras vantagens do programa TRACE são: a rapidez com que trata
um grande conjunto de dados, a flexibilidade
das saídas gráficas
que
podem ser dimensionadas
para formato definitivo pelo operador, podendo
também ser diretamente anexadas a relatórios.

2

FLUXOGRAMA E

CESCRI~O

CO ALGORITMO

Após consulta bibliográfica
a vários livros-texto
de
geologia
estrutural, bem como a diversas publicações contendo programas computa
cionais, foi elaborado o algoritmo para tratamento e análise de dados

estruturais, cujo fluxograma encontra-se na FIGURA

1.

Todo o programa foi escrito para tratar os dados estruturais na
forma CLAR, que são medidas tomadas na bússola do mesmo nome, onde
a
atitude de dados planare a é fornecida em termos de rumo do
mergulho
real/ângulo do mergulho real e a atitude de dados lineares é
escrita
na forma rumo da linha/mergulho
da linha. Assim, se os dados introduzi
dos no programa não estiverem na forma CLAR, estes serão inicialmente
transformados
para essa forma. Após a entrada dos dados dá-se
início
ao processamento,
conforme descrição, a seguir, dos sub-programas,
jun
tamente com exemplos de aplicação dos mesmos.
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2.1

Desenho do Diagrama
..

O primeiro passo na análise estatística
de dados estruturais
é
a obtenção do diagrama de dispersão, a fim de se reconhecer o
padrão
de distribuição
de dados (FIGURA 2). Esses diagramas são obtidos tran~
formando os dados em termos de suas coordenadas esféricas
(azimute
e
mergulho) para coordenadas retangulares,
que podem ser lançadas
num
sistema de eixos cartesianos
(x,y). Na realidade, essa transformação
é
a projeção dos dados de orientação da semi-esfera para o plano
equat~
ria1. A projeção pode ser feita tanto no modo igual-ângulo
(diagrama

de Wulff) como no modo igual-área (diagrama de Schmidt

-

Lambert).

O

primeiro é mais utilizado para fins de cristalografia,
pois
preserva
ângulo entre curvas na esfera de projeção, enquanto o último é
mais
utilizado para fins de geologia estrutural, pois preserva áreas e
a~
sim presta-se para representação
de padrões de distribuição
de dados.
Como o programa serâ utilizado essencialmente
para dados
estruturais,
todas as projeções são feitas em igual-área.
Para projeção do pólo de um plano utilizam-se
as seguintes rela
çoes, conforme Hobbs et. alo 1976).

xc
yc

= rc.sen
= rc.cos

onde:

rc
r

=

(ID)(ID)

r. }f2.sen (e/2)
raio do diagrama

em em

e e = coordenadas esféricas do plano (azimute e
lho, respectivamente)
Para projeção de uma linha utiliza-se:
ID

rc

2.2

=

Criação

r

\[2.

sen

de Pólos

merg~

(45 - e/2)

Antidiamétricos

Para contagem de pontos na periferia do diagrama,há necessidade
de criação de pêlos antidiamétricos
para completar a área do
círculo
de contagem. Assim, a partir de pólos de planos com mergulhos
maiores
que 900 - ra (ra é o raio da calota de contagem, conforme item
2.3)
são gerados pólos diametralmente
opostos, a fim de satisfazer o proce
dimento de contagem.
2.3

Contagem

Segundo Spencer e C1aubaugh
(1967), o método mais utilizado
pa
ra contagem de pontos é o de Schmidt, também conhecido como método
dã
malha, que consiste em centrar o arco esférico de contagem
(de 1%
da
área da semi-esfera)
sobre os nós de uma determinada malha
atribuindo
a esses nós os valores de números de pólos contados. Ainda conforme os
mesmos autores, existe um outro método, que dá essencialmente
a mesma
informação, que foi idealizado por Mellis em 1942 e posteriormente
d~
senvo1vido por F1Lnn em 1958, e, por este método, a contagem é
feita
centrando-se
o arco esférico em cada um dos pontos,
identificando-se
os nós que caem dentro da área de contagem e atribuindo aos mesmos uma
fração

correspondente

a 100/n

(n é o total

dos

pólos)

.

Para o programa ora desenvolvido
foi adotado o procedimento
de
Me11is (1942), pois mostrou-se mais otimizáve1,
em relação àquele
de
Schmidt, em termos computacionais.
t ~reciso ressaltar que a contagem é feita sobre a semi- esfera
de projeçao, onde é criada uma malha esférica, cuja abertura é escolh~
da pelo usuário.
Desse modo, seguindo o procedimento
de Mellis (1942) é centrado
o arco esférico no ponto e os nós da vizinhança próxima são
testados
para verificar se pertencem ou não ao domínio do arco. Esse teste
é
feito calculando-se
o ângulo entre o ponto e cada um dos nós sobre
a
superfície da esfera de projeção, conforme relação proposta por
HERT
WECK e KRUCKEBERG
(1963):

5.284

o

cos(w)
onde:

= são
sao

o ângulo

2.4

-

__.._

.- --

-~

=

dente
ao raio
ra se modificar
raio
esférico

as coordenadas
as coordenadas

esféricas
esféricas

ma

do ponto
do nó da malha

w deve ser menor ou igual
a 0,14153947
rad,
correspon
do arco esférico
de 1% da área total
da semi-esfera.
pã
a área do círculo
de contagem,
deve-se
recalcular
o
conforme
a relação
abaixo
(in KALKANI e VON FRESE,1979):

= 2.arc

onde:

__

cos(9p).
cos(9n).
cos(!/Sp-!/Sn) + sen(9p).
sen(9n)
w = é o ângulo
calculado
entre
o ponto p e o nó n da
lha

(!/Sp,9p)
(!/Sn,9n)

ra

___ .__

sen

a = área
ra = raio

Interpolação

(~2/100'.a/2)
do cículo
de contagem
em %
do arco esférico
em rad

e Desenho

das

Curvas

Após a contagem, o passo seguinte
é a interpolação
das
curvas
de isofreqf1ências
e proceder
ao traçado
das mesmas no "plotter"
(FIG~
RA 3).
Tomando-se
o valor
de uma determinada
curva
de contorno,
toda a
malha esférica é verificada
para identificar
os pontos
pelos
quais
a
curva
passa,
armazenando
os mesmos em uma matriz
e, em seguida,
a par
tir
desses
pontos
é efetuado
o traçado
da curva.
Os pontos
são localizados
sobre a superfície
da semi-esfera
e
somente para fins de traçado da curva é que são projetados
para o pl~
no equatorial. Utilizando-se
desse procedimento,
portanto, as
distor
ções serão mínimas.
O algoritmo para desenho das curvas foi baseado em um programa
publicado por KALKANI e VON FREESE (1980).
O programa ora apresentado pode ser executado com mais de
uma
familia de dados de entrada, sendo os mesmos lançados num único diagra
ma, fazendo-se a distinção por cores ou utilizando-se sImbolos
distin
tos para representar os pólos de cada família como pode ser observadõ
na

FIGURA

3 ANALISE

4.
GEO~ICA

DE DOBRAS

Em paralelo ao traçado do diagrama, para
dobradas, dispõe-se de subprogramas
para
como também para determinação do eixo ~
dois procedimentos
gráficos são os mais
análise geométrica de dobras, existindo
to

ã adequação dos diagramas 8

nesse

de

o caso

determinação

superfícies

das lineações

8,

n.

Esses

freqf1entemente utilizados
restrição
(RAMSAY, 1963)

para
quan

de estudo, como será

vistõ

e traçado do diagrama

tipo

adiante.
3.1

Diagrama

8

O diagrama 8 é aquele obtido lançando-se no estereograma
todas
as intersecções
possíveis de um conjunto de planos medidos. Este proce
dimento se aplica somente as dobras cilíndricas,
pois as intersecções;
também denominadas
lineações, são paralelas ao eixo da dobra.
As intersecções
entre todos os planos medidos dois a dois
são
calculadas conforme as relações abaixo, propostas por ROBINSON
et aI
(1963), e modificadas
aqui para serem compatIveis com dados na
forma
CLAR:

-

-

a = tg(90
91)/tg(90
92)
tg (!/S) = [a.cos (!/S2)
cos (!/SI)]
/ [sen (!/SI)
a.sen (!/S2)]
~g (e)= cos (~ - ~l}/tg
(90-el)
onde: (!/SI, 91)
sao as coordenadas esféricas do plano 1

-

-

=

(!/S2,

92)

(!/S,9)

são as coordenadas esféricas do plano

= sao

as coordenadas

secçao

entre

os

esféricas

planos

da reta

2

de inter

1 e 2.

Nesse conjunto de equações existem sempre duas soluções, mas
real é obtida pelo valor de 9: se for negativo soma-se 180 ao valor
5.285
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a
en

--- ---

-

contrado

de

~ e calcula-se novamente 9; e, se for positivo, os valores

e Q) já são as coordenadas da reta procurada.
preciso ressaltar que n planos geram n(n-l)/2 retas de inter
secção, e portanto possíveis de annazenar quando o número de planos for menor
ou
igual a 75, devido aos limites das matrizes de armazenamento
e da pro-

calculados

(~

~

pria memória disponível no Tektronix.

-

As intersecções
assim calculadas irão definir uma nuvem de po~
tos em torno de uma média que é o eixo médio da dobra. Teoricamente,se
a dobra fosse perfeitamente
cilíndrica e se não houvesse nenhuma fonte
de erro na medida, todas as intersecções
coincidiram em um único ponto
e a dispersão seria nula (FIGURA 5).
3.2

Diagrama

1T

O diagrama 1T é simplesmente aquele onde são lançados os
pólos
de um conjunto de planos que representam uma possível dobra. Se esses
planos pertencem a uma dobra, os pólos desses estarão dispostos
segun
do um círculo, que coincidirá com o círculo máximo quando se tratar de
uma dobra cilíndrica ou com um círculo mínimo quando for o caso de uma
dobra cónica.
Adotou-se neste subprograma o algoritmo
proposto por SHANLEY e
MAHTAB (1975), para o caso de dobras cilíndricas.
O ajuste do eixo 1T é
feito pelo cálculo dos autovetores e autovalores,
associados a uma
ma
triz orientação. Por este cálculo encontram-se
as três direções
prefe
renciais de variação que são os autovetores associados a grandezas
es
calares (autovalores) ~ue ness~ caso represent~
as variações.
Os autovetores Vl, V2, V3 portanto, estao associados aos escala
res Àl, À2' À3; se Àl > À2 > À3 pOde-se dizer que ~l é o tensor do ve
tor médio, V3 é o tensor do eixo 1T e ~2 é o tensor perpendicular
aõ
plano que contém ~l e ~3.
O subprograma foi montado utilizando rotinas do software
dispo
nível no microcomputador
Tektronix, obtendo-se resultados
compatíveis
àqueles obtidos por SHANLEY e MAHTAB (1975). A FIGURA 6 mostra o mesmo
conjunto de dados (da FIGURA 2) com ajuste do eixo 1T.

4

CONCLUSÕES

do
Com o programa já implantado no terminal de vídeo da DMGA
IPT, todas as operações que há vários anos vinham sendo feitas de modo
ser
manual no tratamento estatístico de dados estruturais podem agora
feitas de forma muito mais rápida, precisa e segura.
O sistema é interativo operador-máquina,
de modo que no vídeo o
pesquisador
observa a distribuição
de seus dados, faz operações e,qua~
do considera que obteve diagramas de boa qualidade, determina o seu de
senho através de "plotter", acoplado à máquina. O arquivo de dados
põ
de ser feito através de fita cassete, pois o terminal não depende
de
alimentação
através dos indesejáveis
cartões de computação.
Através de uma suavização das curvas, os diagramas resultantes
com curvas de contorno, por exemplo, são bastante precisos e seu aspec
to permite o uso direto como ilustração,
sem necessidade
de serem red~
senhados.
Os diagramas podem ser no modo Igual-ângulo
(Wulff) ou
Igual
-área (Schmidt-Lambert),
e podem ser apenas lançados os dados com
sím
bolos diferentes, como também podem ser feitos diagramas de
contagem
estatística,
diagramas 1T e diagramas a. No caso de dobras, o
cálculo
do ângulo apical possibilita
classificar o tipo de dobra considerada.
Em trabalhos de prospecção e pesquisa mineral é comum
procurar
-se definir controles estruturais de mineralizações,
ou mesmo a estru
tura de um determinado corpo de minério; em trabalhos de Geologia
de
Engenharia,
como barragens, túneis, taludes e outras escavações,
a aná
lise estrutural vem sendo cada vez mais aplicada; em estudos
geofísI
cos, hidrogeológicos,
tectónicos, estratigráficos
e mesmo os de cartõ
grafia geológica, o exame de estruturas é sempre indispensável.
Todos estes aspectos permitem concluir que com o desenvolvimen
to e implantação do programa TRADE houve considerável
avanço
metodolo
gico, que se faz sentir em uma série de atividades no âmbito da DMGA~
e que poderá ser aproveitado por profissionais de diversas outras
envolvendo

tratamento

de dados

orientados.
5.286
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SUGESTÃO DE UM SISTEMA DE APOIO À GESTAO DE UM INSTiTUTO
ENSINO E PESQUISA BASEADO EM MICROCOMPUTADOR
Anitll Guimaries
Instituto de Geociências

DE

- UNICAMP

ABSTRACT
This paper intends to emphasiz2 the importance of using
a microcomputer-based
information
system to improve management of activities carried out at Research and Teaching
Institutes
(like most University Institutes)i
also presents examples of softwares and
suggests
usefull data files.
I

-

INTRODUÇÃO

A necessidade do tratamento da informação nos Institutos
de Ensino e Pesquisa sempre existiu, sendo realizado até poucos ~atrás
através da utilização de métodos convencionais
aliados a uma cota extra ce
es forço de pesquisadores
e docentes. Entretanto, com o aumento consideráv~l na velocidade de avanço do conhecimento
verificado em anos recentes,
essa necessidade
tornou-se mais crítica, o que veio a exigir novas formas de resolução desse problema.
Felizmente, o progresso da Informática, tanto na área de
equipamentos
(hardware), como na área de programas
(software) ,já permite que se dê ao problema uma nova abordagem, mais moderna e mais eficiente em termos inclusive de aproveitamento
dos recursos humanos disponíveis.
De fato, com o barateamento
constante dos equipamentos,
aliado a programas cada vez mais poderosos, tem-se a possibilidade de armazenar e recuperar informações, bem como tratar volumes cada vez maiores
de dados, de forma mais simples e rápida.
Com base nessas considerações,
vimos propor a utilização
de um sistema de apoio ã gestão de um J:nstituto de Ensino e Pesquisa baseado em microcomputador.
Em que consistiria um tal sistema?
Imaginamos um sistema de apoio à gestão de um Instituto
de Ensino e Pesquisa como um sistema de informação, baseado em microcomputador, entendendo-se
que o sistema de informação atua como um repositório de dados que podem ser manipulados,
e gerencia rotinas que atuam
sobre esses dados, permitindo seu tratamento e/ou recuperação.
Teríamos
então uma série de arquivos (ou bases de dados) aliada a um ou mais programas de computador, e que permitiriam a recuperação rápida da informação desejada pelo usuário, que pode ser um docente, pesquisador,
aluno
ou funcionário administrativo.
t: importante notar que um sistema de informação não precisa ser necessariamente
baseado em computador. Um sistema convencional
de armazenamento
de dados pode ser perfeitamente
usado no caso de pequenos volumes de dados. Entretanto,
justamente as facilidades de integração e rapidez no tratamento e recuperação dos
dados não devem ser desprezadas se considerarmos
que uma parcela de tempo considerável
de nossos docentes e pesquisadores
é dispendida em tarefas burocráticas
nada
estimulantes,
em detrimento de suas reais funções.
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~S ATIVIDADES

EM UM INSTITUTO

Um Instituto

DE ENSINO

do tipo citado

E PESQUISA
realiza

normalmente

três ti-

pos de atividade:
Pesquisas, levadas a efeito pelos docentes, individualmente ou em associaçao com pesquisadores
de outras entidades, e realizadas com suporte financeiro' da própria Universidade
ou de outros órgãos
pÚblicos ou privados de fomento à pesquisa, ou interessados nos seus resultados.
- Docência. Esta atividade pode enblobar ensino em cursos de graduação, pós-graduação,
especialização,
extensão e outros.
- Serviços de apoio. são os serviços técnicos
de apoio
ou puramente administrativos,
como atividades de biblioteca, secretaria,
almoxarifado,
etc. e os ligados a controle de projetos de pesquisa e convênios.
O fluxo da informação gerada por estas atividades
pode
ser melhor visualizado na figura 1.
Nessa figura, as caixas indicando os "núcleos" de atividades indicam ao mesmo as "estações" geradores, receptoras ou mantenedoras da informação; as setas indicam para onde flui ou de onde vem a informação e os dizeres acima da seta indicam a caracterização
qualitativa desta informação.
De maneira geral Pode-se dizer que a existência do fluxo
de informação implica na existência concreta de uma relação ou arquivo
de itens caracterizando
aquela informação. Assim sendo, cada um dos "núcleos" de atividades possui sua própria coleção de informações
(ou dados) que podem ser no todo ou em parte, intercambiados
com os outros núcleos ou para fora.
III - O PLANEJAMENTO

DO SISTEMA

Após decidir-se
por um sistema de apoio à gestão de um
Instituto de Ensino e Pesquisa, a primeira etapa deverá ser uma avaliação das necessidades
dos seus diversos setores (Administrativo,
de Pesquisa, Bibliotecas,
etc.) com vistas ao planejamento
dos arquivos. Isto
será feito através de consulta ao pessoal interessado (futuros usuários),
devendo ser elaborada uma planilha para posterior alimentação do sistema. Nesta fase, deverão ainda ser estabelecidas
as necessidades de "soft
ware". Na fase seguinte deverão ser elaborados e/ou adaptados e/ou
ad=quiridos os programas necessários para o funcionamento
do sistema.
Uma vez concluídas estas etapas, o sistema
deverá ser
testado e será elaborada uma documentação
que conterá informações sobre
o funcionamento
do sistema, os programas que o constituem, os arquivos e
.
suas possibilidades
de aproveitamento.
Partiu-se do pressuposto que o Instituto
possua
o seu
microcomputador,
com os equipamentos
periféricos
adequado~,incluindo-se
entre estes, necessariamente,
dispositivos
de armazenamento
de massa,
como unidades de disquetes
ou discos rígidos. Caso contrário
deve ser
considerada uma etapa de seleção do equipamento a ser adquirido.
IV - OS ARQUIVOS,

DESCRIÇÃO

E FINALIDADES

Para facilidade de visualização
consideraremos
o Quadro
1, onde são mostrados os conjuntos de arquivos
sugeridos. Baseamo-nos,
para as sugestões de arquivos, nas necessidades
sentidas nOdIG-UNICAMP.
Alguns destes arquivos são bastante simples, tanto ro que se refere à sua
descrição como às suas potencialidades,
enquanto outros merecem um aprofundamento maior. Quanto à forma de criação, alguns podem ser criados através de editores de texto, principalmente
os arquivos não numéricos e puramente informativos,
e sobre os quais pretende-se
apenas edição e listagem; já outros devem ser criados pelo próprio
programa que os gerenciará (qualquer sistema de gerenciamento de Banoo de Dacbs disponível terá
comandos para a criação de arquivos).
Os arquivos sugeridos são os seguintes:
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-

Arquivo de equipamentos e materiaisldelaboratório, por

exemplo) contendo os nomes, utilizações,
especificações e características
dos mesmos, bem como origem ou forma de aquisição, e localização.
-

Arquivo de bibliografia utilizada por projetos, conten

do título, nome do autor ou autores e referências,
podendo ser um arqui::
vo temporário, visto que os dados neÜ.e constantes encontrar-se-ão
em um
arquivo geral de biblioteca.
- Arquivo de recursos humanos e curricula do pessoal do
Instituto. Este arquivo deverá conter os nomes dos funcionários
do Insti tuto, bem como para cada nome, o nome e a localização de um segundo ar
quivo contendo o curriculum vitae do funcionário;
este poderá ser um ar::
quivo criado por editor de texto, sendo p:>rissobastantefácilasua
atualização quando necessário. Estes dois arquivos seriam de grande valia para a preparação de propostas de projetos.
-

Arquivo (s) de normas e procedimentos para a preparação

de projetos, contendo Folha de Rosto, índice e Orçamento. Este pode ser
também um arquivo de editor de texto.
- Arquivo contendo o histórico da Instituição.
- Arquivo (s) contendo relatórios parciais e finais de andamento técnico dos projetos. Estes arquivos podem ser elaborados através de editor de texto, para apresentação
a órgãos conveniados e demais
interessados.
Arquivo (s) contendo relatórios de acompanhamento
finan
ceiro de Projetos executados
com recursos de convênios, apresentando, por
exemplo, os dados constantes da figura 2.
Arquivo(s) de controle de estoque de materiais permanentes e de consumo, contendo dados como: tipo de material, atribuição de
responsabilidades
na sua custódia, localização e controles de entrada e
saída.
Arquivo(s)
contendo dados sobre o orçamento do Instituto, ou seja:
. controle da execução orçamentária
com recursos
da
Universidade;
.

idem para recursos oriundos de órgãos externos.

Arquivo contendo assentamento
de dados históricos das
diferentes execuções orçamentárias
do Instituto.
- Arquivo(s) para controle de tramitação de processos r~
ferentes a atividades e pessoal do Instituto, com os dados pertinentes.
- Arquivo de nomes e endereços de pessoas e entidades de

interesse, para envio de publicações e informativos (mala direta)
- Arquivo(s) de normas e regulamentos institucionais
.

procedimentos

administrativos.
Arquivo (s) para controle de correspondênci'as

e

recebidas

e enviadas.
Arquivo(s) para auxílio no planejamento,
controle
e
dos cursos ministrados,
contendo:
material de aula (planos, apostilas, etc.)
materiais bibliográficos
e cartográficos
dos cursos
controle de cursos (lista de alunos, notas,freq~ências, etc.)
resultados de questionários
de avaliação,para
serem
submetidos a tratamento estatístico,
e cuja análise
permitirá um constante aprimoramento
dos cursos em
questão (figura 3).
Arquivoís) de livros e periódicos constantes da bibli2.
teca do Instituto, com possibilidade
de recuperação por palavras-chaves
para maior facilidade.
avaliação

v -

SUGESTOES

DE

"SOFTWARES"

Existem, à disposição no mercado, diversos programas de
gerenciamento
de banco de dados que podem ser usados para a implementação de um sistema do tipo proposto. Um destes é o dBASE 11, considerado
um dos SGBDs clássicos.
O dBASE 11 é um SGBD "relacional" com uma
linguagem de
comandos voltada para o usuário e que permite, entre outras
operações,
as seguintes:
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criar a estrutura de arquivos~
mostrar a estrutura de dados ou modificá-la~
al terar o arquivo, edi tando qualquer campo em qualquer
registro~
inserir ou apagar registros~
mudar um determinado
campo em vários registros e substituir os valores atuais~
juntar duas bases de dados combinando colunas em torno
de um mesmo conjunto de registros~
acrescentar um arquivo de novos registros no final de
um outro arquivo, contendo os mesmos campos~
intercalar ou indexar quaisquer campos~
pesquisar cadeias de caracteres, etc.
Outro sistema interessante
é o Micrograsp, uma versão li
mitada do programa GRASP (Geologic Retrieval and
Synopsis
Program) dõ
U.S.G.S., para utilização em rnicros com Sistema Operacional
CP/M. O Micrograsp permite o acesso a bases de dados de tamanho
pequeno a médio
(menos do que 300 k bytes) armazenando dados numéricos ou tipo caracter
em formato fixo, predefinido.
Os seus arquivos têm forma de tabela, onde cada linha é um. registro e cada coluna um campo.
O sistema permite:
criação dos arquivos~
definição de novas variáveis (criação de novos campos)~;
listagem dos arquivos no todo ou em partes, obedecendo
a. condições dadas pelo usuário~
cálculo de estatísticas
simples (média, variância, des
via padrão, número de valores)~
cálculo de tabela de coeficientes
de correlação~
construção de histogramas~
estabelecimento
de condições e lógica a serem obedecidas quando do acionamento dos demais comandos (ex. listagens condicionais,
histograma de um universo restrito de valores) ~
execução de comandos auxiliares como: listagem dos comandos existentes,
apresentação da estrutura do arquivo usado, etc.
Como editor de texto é muito interessante oWordstar,
um
programa de processamento
de texto orientado por "menus", e que permite
diversas opções de edição e impressão, bem como possui comandos para copiar, renomear e apagar arquivos, e mesmo rodar outros programas.
VI - CONSIDERAÇOES

FINAIS

Presentemente,
País, encontram-se
envolvidos

todos os Institutos
de Geociências
do
com o apoio financeiro a ser concedido pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT.
Os recursos a serem aplicados para esse programa exigirão
um controle,
quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista
financeiro, que
poderâ ser enormemente beneficiado pelo uso de um sistema
do tipo proposto.
Este é um exemplo típico de como se pode aumentar a eficiência no funcionamento
de um Instituto de Ensino e Pesquisa, através da
utilização de um microcomputador.
Entretanto,
a importância desta ferranenta é bastante mais
vasta do que isso, existindo, em todas as áreas do conhecimento,
e particularmente
em Geociências,
uma enorme variedade de aplicações
que podem e devem ser exploradas.
Enfim, parece claro que, por ser o caminho em direção à
automatização
do processamento
de dados uma tendência irreversível, éde
vital importãncia que os pesquisadores, de maneira geral, dele tomem consciência e ne'les-eengajem o mais cedo possível.
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QUESTIONÁRIO

INSTITUTO DE GEOCI~NCIAS
MESTRADO
ÁREA

DE.AVALIAÇÃO

UNICAMP

-

EM GEOCI~NCIAS

DE CONCENTRAÇÃO:

DISCIPLINA:

ANO:

Deixe

PERIoDO

em branco

Faça um círculo

a questão
ou

que nao se aplicar.

(x) na resposta

- Qual a sua experiência

prêvia

2

desejada.

sobre os assuntos

Pouca
1

LETIVO:

do Curso?

Muita
3

4

6

5

7

8

9

10

Classifique a utilidade das seguintes atividades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Inútil
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

Material de leitura
Material didático
Exposição oral
Discussões em classe
Discussões fora de classe
Laboratório
Trabalhos de campo

Quanto você estima
no assunto?
Pouca

que este Curso

- Quanto

contribuiu

contribuição

1
este Curso

2" 3

aumento

4

5

4
4
4
4
4
4
4

6

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

contribuição

7

9

a sua habilidade

10
10
10
10
10
10
10

para o seu conhecimento

Muita

8

Útil
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
8. 9
8 9

10

em:

Pequeno
aumento

Grande
aumento

a) Identificar problemas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) Analisar e resolver problemas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c) Reconhecer lacunas no próprio conhecimento

1 2",34 5 6 7 8 9 10

d) Desenvolver estudos próprios
e) Aplicar técnicas

F I GUP.A 3
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DA PETROBRAS

Leopoldo A. Miguez de Mello

ABSTRACT

Geological Informatics is one of the activities of PE'I'RJBRAS
Research
Center Leopoldo A. Miguez de Mello (CENPES).
Its main objective is
research and development of computer facilities for petroleum
geologists.
Its activities cover four areas:
Data Base and Files;
Statistical Analysis; Graphical Display, and Geomathematics
(Simulation).
The goal is the development of user-friend programs
in conversational
mode and whenever possible, with the use of
microcomputers.
1 - CONCEITO

DE INFORMATICA

GEOLOGICA

Informática Geológica é o campo científico que compreende o conjun
to de técnicas, métodos, problemas e corpo de doutrina ligados ao usõ
de estatística e matemática,
e ao tratamento, em computador
, de dados
e informações geológicas
(LAFFITE, 1972).
A Informática Geológica pode ser dividida em:
i

ii
iii

Bases de Dados: inclui a coleta, a sistematizaçáo,
o processamento e o arquivamento
das informações geológicas;
Análise de Dados: refere-se à análise estatística e geoesta
tística(*) de dados geológicos.
Compreende, também, a de fI
nição de políticas de amostragem;
recursos
Apresentação
Gráfica de Dados: é a utilização de
geológ!
gráficos na apresentação
e síntese de informações

cas;
iv

.

Geomatemática(+):
é definida como o estabelecimento
de modelos matemáticos na solução de problemas geológicos, isto
é,
"usar a matemática para fazer geologia"
(VISTELIUS,
1968).
Este autor considera todas as outras aplicaçóes de matemáti
ca à geologia como casos especiais de soluções de problemas
geológicos usando a matemática.
A Geomatemática
compreende
a formulação de modelos geológicos confirmatórios
e prediti.

vos, sua simulação e validação.

(*) O termo geoestatística
é aqui empregado no sentido definido por G.
Matheron, isto é, a estatística das variáveis aleatórias regionali
zadas.
(MATHERON,
Theorie des variables régionalisées.
in:
Traité d'Informatique
Géologique.
Paris,
Masson,
LAFFITE, P.
1972, p. 308.)
(+) F. Agterberg generaliza o termo geomatemática
para qualquer aplic~
ção de matemática ou estatística no estudo da crosta terrestre.
Geomathematics.
Amsterdam, E1sevier, 1974, p.1).
(AGTERBERG,

-

G.-

F.P. -
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2 - PAPEL

DA INFORMATICA"GEOLÓGICA

A Informática
leo, às seguintes
i

DE PETRÓLEO

Geológica
(IG) deve dedicar- se numa eTIl?resa de petr§.
linhas de atuação:

~ientizar
os exploracionistas
da importância da IG
como
meio de agilizar e garantir os resultados obtidos.
Deve ser
vencida a barreira que os geólogos erguem em relação à quan
tificaçâo de seus prospectos,
pelo receio de os verem penalI
zados quando comparados a outros por um critério numérico;
prover facilidades de programas que ~ermitam o uso generalizado de computadores
pelos geólogos, sem lhes exi~ir
conh~
cimentos de programação;
dar manutenção a bancos de dados de uso geral em
geologia,
além de divulgar suas potencialidades;
dar consultoria para garantir a validade da
interpretação
dos resultados fornecidos pelo computador.
~ importante fri
sar que a interpretação
deve estar correta não só do ponto de vista matemático,
mas, especialmente,
do ponto de
vista
geológico;

ii
iii
iv

v

NA INDÚSTRIA

-

assegurar a pronta utilizaçâo de novas técnicas e produtos~

los geólogos, mantendo seus especialistas
atualizados
com os
progressos alcançados pela comunidade mundial em
geologia,
matemática,
estatística e ciência da computação
(Jlgatekeeper");
de novas idéias à geologia
vi - adaptar e testar a aplicabilidade
das bacias de interesse da companhia, evitando, assim, generalizações em desacordo com a realidade geológica dessas
ba
cias;
vii
pesquisar e desenvolver
novas técnicas de IG.

3

A INFORMATICA GEOLÓGICA NO CENPES

O Grupo de Informática Geológica
(GIG) do CENPES tem por objetivos
principais o desenvolvimento,
implantação e aplicação de
"softwares"
na área de geologia, visando, especialmente,
à criação de
ferramentas
de Análise de Bacia que se tornem de uso rotineiro nos trabalhos explo
ratórios da PETROBRAs.
Como objetivos secundários,
mas não menos importantes, o Grupo bus
ca difundir entre os geólogos o uso de computadores,
através de progrã
mas conversacionais,
da manutenção dos arquivos, das análises dos
re
sultados e das construções de mapas.
Estes objetivos se confundem com
a filosofia de trabalho do Grupo, que se fundamenta na participação
e
fetiva
dos geólogos em todas as etapas de desenvolvimento,
imolantã
ção e processamento
dos dados, sem lhes exigir, necessariamente,-a
con
trapartida do conhecimentó
de programação.
Segundo esta filosofia,
Õ
geólogo deve ater-se tão somente aos aspectos geológicos da questão, e
conhecer as limitações e restriçóes do uso do programa que estiver
em
pregando.
Tal enfoque tem sido facilitado com o surgimento e evolução de pr2
dutos como microcomputadores,
estações gráficas, terminais conversacio
nais e gerenciadores
de banco de dados.
Na geologia, os produtos citã
dos aproximaram o técnico do computador,
incluindo o acesso aos até en
tão distantes arquivos centrais das empresas; propiciaram
o processa =
mento interativo de gráficos e bancos de dados, além de baixarem
subs
tancialmente
os custos do orocessamento
de dados.
Em esoecial, os mI
crocomputadores,
por sua simplicidade
de uso e grande penetração juntõ
à comunidade geológica, através dos micros pessoais, levaram uma
nova
realidade aos métodos de comoutação.
As atividades do Grupo cõbrem as quatro subdivisões da Informática
Geológica: Arquivos e Bancos de Dados, Análise Estatística
de
Dados,
Apresentação
Gráfica de Dados e Geomatemática
(Simulação).
3.1 - ARQUIVOS

E BANCOS

DE DADOS

A criação e a manutenção de arquivos para permitir análises
de
dados têm sido as grandes atividades do GIG do CENPES, desde o Projeto REMAC (1975-1978). A consolidação do arquivo de dados
geofísicos
marinhos da Margem Continental Brasileira ensejou a construção de
m~
pas de navegação e pontos de tiro,
batimetria,
gravimetria
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com anomalias "free"'"air" e Bouguer, e magnetometria.
Para a
criação
e a manutenção destes arquivos foram implantados e adaptados
diversos
programas, em especial o sistema oriundo do Lamont-Doherty
Geological
Observatory, que foi utilizado na redução, tratamento e
apresentação
gráfica (mapas e perfis) dos dados dos levantamentos
(tratos) realizados na costa brasileira.
Ultimamente,
os arquivos do ~~C
foram a ba
se para projetos de geologia estrutural, interpretação
geofísica e m~
delagem gravimétrica
nas bacias de águas profundas da Margem
Contine~
tal Sul Brasileira.
Os arquivos do Rm~C,
contendo
aproximadamente
1,3 milhões de informações geofísicas, estão, sob a
coordenação
do
GIG, sendo transferidos para o Laboratõrio de Geologia Marinha da Uni
versidade Federal Fluminense
(LAG~~/UFF).
Outro arquivo de larga utilização é o de referências bibliográfi
sõ
cas, criados segundo o sistema KWIC-KWOC, e que inclui referências
bre Tectônica de Placas, Geologia Marinha e Informática Geológica, con
tendo mais de 7 000 itens.
Em 1979 o GIG implantou no CENPES o Arquivo Geoquímico, que
co~
tém, atualmente, cerca de 200 mil amostras.
O sistema de gerenciamento do Arquivo Geoquímico encontra-se em sua sexta versão, cada uma d~
Ias desenvolvida
para atender a solicitações do usuário, o Setor
de
Geoquímica do CENPES,decorrentes
da íntrodução, através dos tempos, de
novas técnicas analíticas ou ampliação das potencialidades
do arquivo.
O sistema permite a geração automática de perfis geoquImicos,
relat§
rios de análises e mapas de contorno de variáveis geoquímicas,
aprese~
tando estatística de uso superior a qua~ro acessos diários para arquivamento/pesquisa.
O Arquivo Geoquímico contém informações sobre todas as amostras
tratadas pelo CENPES a partir de 1974, e inclui dados das análises
de
teor de carbono orgânico, extrato orgânico, cromatografia
de gases
l~
ves, organopalinofácies,
pirólise e reflectância da vitrinita.
O Grupo fornece, ainda, apoio para a cria~ão e manutenção de aE
quivos próprios dos usuários, ou arquivos espec~ficos de um
projeto.
Atualmente, estão disponíveis,
por exemplo: arquivos de análises
geoquímicas de amostras de superfície
(Bacia do Alto/Médio Amazonas);
aE
quivo de análises de óleos e extratos da Bacia Sergipe/Alagoas;
arquivo combinando dados de produção, perfuração e exploração da Bacia
de
Sergipe/Alagoas
e da Bacia de Campos; e arquivos de temperaturas e gr~
dientes geotérmicos da Bacia do Recôncavo.
O sistema empregado para este fim é o GRASP (Geological
Retri~
vaI and Synopsis Program), desenvolvido
pelo U.S. Geological Survey
e
adquirido através da COGEODATA
(Comissão de Arquivamento,
Processamento e Recuperação de Dados Geológicos, da União Internacional das Ciências Geológicas).
O GRASP possibilita o manuseio interativo de arquivos, pesquisa seletiva empregando questões lógicas, geração de sub-ar
quivos, definição de novas variáveis a partir das variáveis originais-;
funções estatísticas
e histogramas,
etc..
De particular interesse, pe
Ia simplicidade de uso, é a versão MICROGRASP, escrita pelo USGS
espe
cialmente para microcomputadores,
e instalada no CENPES em micros
com
sistema operacional CP/M.
Com a entrada em operação, em abril/maio deste ano, do
INTE~
GRAPH/VAX no CENPES, o GIG passou a contar com mais uma ferramenta: os
ge~enciadores
de banco de dados (Data Base Management Systems - DBMS).
Esta facilidade veio possibilitar
a estruturação dos arquivos de paleontologia, os quais, por sua complexidade,
não poderiam ser desenvolvi
dos, em sua plenitude, utilizando-se
das ferramentas empregadas nos de
mais arquivos já disponíveis.
Entre os arquivos projetados para um futuro próximo, podem
ser
citados o arquivo de fraturas, destinado a tratar dados direcionais,
e
um Banco de Dados de Campos de Petróleo, contendo informações de perfu
ração, produção e exploração, que definam e individualizem,
da
formã
mais clara possível, as acumulações de hidrocarbonetos
em cada bacia.
A linha de pesquisa desta área busca, em resumo, o desenvolvimen
to de sistemas eficientes de gerenciamento de arquivos de variáveisgeÕ
codificadas.
Particularmente
importante é o desenvolvimento
de algo ~
ritmos destinados à crítica espacial de dados, isto é, a validação das
informações considerando as informações vizinhas.
Isto permite
evi
denciar erros de análise ou de levantamento, ou um fato geológico ainda não conhecido.
Uma extensão deste conceito, a pesquisa
censurada,
permitirá a busca nos arqu~vos, extrapolando
limites físicos da infor-
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3.2 - ANALISE

ESTATíSTICA

recuperar

topos de formação

abaixo

da profu~

DE DADOS

O GIG desenvolve aplicações de estatística clássica através
do
uso de aproximadamente
300 programas existentes na programoteca
da Di
visão de Exploração do CENPES, em sua grande maioria
adaptações
dã
STATPAC, pacote estatístico do USGS e das publicações do Kansas Geological Survey.
Estes programas abrangem praticamente
todas as técnicas
de esta~ística clássica comumente utilizadas na geologia.
Especial destaque merecem, na área de análise estatística,
os
programas de estatística exploratória,
disponíveis no CENPES tanto
em
microcomputadores
como nos computadores
de grande porte.
O GIG vem estudando e testando as aplicações de
geoestatística
na geologia de petróleo, embora só dispondo de programas para
estima
ção da função semivariograma
e para construção e análise nÚIDerica
de
mapas utilizando a krigeagem universal.
Os resultados das
pesquisas
do Grupo nesta áre~ foram apresentados
no XXVI Congresso
Mundial
de
Geologia (Paris, 1980) e no IV Congresso Brasileiro de Matemática Aplicada e Computaciona.l.
Na Divisão de Exploração do CENPES, a área de análise estatística tem sido utilizada nos projetos de geoquímica de superfície, de da
dos direcionais
(fraturas e alinhamentos),
de correlação e agrupamentõ
de óleos e extratos, de temperaturas
e gradientes geotérmicos,
de cor
relação de poros idades e densidades contra profundidades,
etc..
Há algumas atividades em fase de análise preliminar no GIG.
A
principal diz respeito a dados paleontológicos,
no sentido da implant~
ção de programa para análise de agrupamentos
para variáveis
binárias,
numéricas ou mistas, disponível, no sistema CLUSTAN (KGS). Outra é o
pacote de geoestatística
que permita o uso da krigeagem para estimação
de variáveis regionalizadas
de particular interesse no mapeamento
de
propriedades
geológicas e petrofIsicas
de campos de hidrocarbonetos.
O
mesmo pacote deverá incluir a possibilidade
de co-krigeagem,
que perm!
te, por exemplo, prever o comportamento
de variáveis petroflsicas
ba
seado no estudo de refletores sísmicos, assim como geoestatística
não=
-estacionária,
para o estudo de variáveis que apresentem forte
efeito
regional (deriva).
Acrescente-se,
ainda, as pesquisas em duas
áreas:
inferência bayesiana, destinada à predição de volumes e descobertas de
hidrocarbonetos,
e análise estatística de dados direcionais.
De maneira geral, as pesquisas em análise de dados tem por objetivo o desenvolvimento
de descritores estatísticos
para as
variáveis
geológicas, de forma adequada à modelagem matemática dos processos ge2
lógicos.
3.3 - APRESENTAÇÃO

GRÁFICA

DE DADOS

Na área de Apresentação
Gráfica de Dados, o objetivo é sintetizar"em gráficos, especialmente
mapas e seções, as informações geológicas.
O grupo dispõe de vários programas para traçado de gráficos, ta~
to em plotadores automáticos como em impressoras e estações gráficas.
Os principais produtos desenvolvidos
pelo Grupo foram o programa de 2~
ração de perfis geoquímicos
(plotador automático) e a
automatizaçao
das tabelas biocronoestratigráficas,
paleobatimétricas
e geohistóricas
(estação gráfica).
As estações gráficas estão permitindo, também, o preparo de ilu~
trações de todos os relatôrios produzidos pelo GIG, além de substituir
o uso de desenhistas em alguns projetos de outras áreas.
Tornam possí
vel, ainda, a análise e a interpretação
conjunta de mapas das mais
dI
versas origens, aí incluídos os construídos manualmente.
Dentro da filosofia de processamento
interativo e de
programas
voltados para o usuário, está em desenvolvimento,
em projeto
conjunto
COPPE/PETROBRÃS,
a ampliação do programa PGM (Programa Gerador de
M~
pas), com as devidas alterações para uso conversacional,
além
de i~
cluir novas funções como construção de mapas com falhas, estimação por
krigeagem universal, etc..
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3.4 -

GEOMATEMÂTICA

Na área da Geomatemática,
o objetivo é o desenvolvimento
de ferr~
~ntas
que_permitam
a integra<ião das informações geológica~ com vist~a formulaçao de modelos matematicos que representem os fenomenos geologicos ou o processo exploratório.
O CENPES dispõe de programas: para simulação da história
térmica
das bacias: do sistema D/S/R, para simulação do processo
exploratório
e avaliação dos resultados decorrentes de um esforço exploratório
ad~

cional: do sistema para análise característica

(CHARAN)

destinado a com

paração e integração de mapas geológicos e geofísicos, permitindo
que
sejam identificadas
áreas alvos (possíveis ocorrências de óleo) e
sua
classificação
probabilística:
"softwares" de inteligência
artificial (IA)
para desenvolvimento
de programas: e arquivos especialistas.
Os programas de IA apareceram recentemente,
tendo sido empregados
com sucesso na identificação
de depósitos minerais, sendo prevista
sua
utilização em geologia de petróleo.
O GIG, visando a assimilar esta no
va tecnologia, já dispõe do compilador LISP, linguagem especifica
parã
uso em IA, em sua versão para computadores de grande porte, e em
fase
de implantação com o apoio da NUCLEBRAs.
Dispõe, ainda, de uma
versão
simplificada,
o MICROLISP, já operacional nos microcomputadores
do
CENPES, nos quais será testado o MICROPROSPECTOR,
sistema especialista
para depósitos de cobre, desenvolvido
pelo USGS.
4 - CAPACITAÇÃO

TtCNICA

As responsabilidades
da IG incluem o treinamento dos geólogos
na
área de computação, através de ealestras e cursos, cobrindo desde
fundamentos da ciência de computaçao até a discussão de alguns modelos
e~
tatisticos e as implicações de sua utilização em problemas geológicos.
Internamente, o GIG procura manter-se atualizado com as técnicas
mais
avançadas, participando
de cursos, conferências
e congressos.
Neste ig
tuito é muito i~ortante,
também, o acomeanhamento
da literatura
especializada na área, bem como a participaçao,
como correspondente,
dos
projetos do Programa Internacional de Correlação Geológica e das
ativ~
dades da COGEODATA.
Em busca do apoio universitário,
é constante o intercámbio
mantido com a COPPE, com os Institutos de Matemática e de Geociências
da
UFRJ, com o Centro de EStudos Costeiros
(CECO) da UFRGS, com o Departa
mento de Geografia da UFGRS e com o Instituto Geociências da UNICAMP.
Este intercâmbio tem sido obtido através de convénios para
prestação
de serviços, promoção de cursos proferidos por professores no CENPES
e
por técnicos da IG nas Universidades,
orientação e facilidades
comput~
cionais para elaboração de teses de mestrado, participação
em
Bancas
Examinadoras,
Pesquisa e fornecimento de bibliografias,
etc.
Finalmente, e na parte de computação propriamente
dita, o grupo
de
senvolve sistemas para utilização de microcomputadores,
dispondo de in~
meros programas eseecialmente
escritos para estas máquinas, permitindo
criação e manutençao de arquivos, tratamento de dados e traçado de gr~
ficos em impressora e plotadora de pequeno porte.
A simplicidade
de
acesso e a rapidez das respostas tornam esses microcomputadores
um exce
lente instrumento para difusão das facilidades de computação entre
os
geólogos do CENPES.
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