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EDITORIAL

Apresentação
A ANEPAC tem a satisfação de trazer ao público as
ações das empresas do setor de agregados visando à
sustentabilidade de sua atividade. São várias experiências bem sucedidas feitas em vários locais do país por
empresas que produzem agregados, demonstrando
como é possível exercer uma atividade de uso intensivo do solo, indispensável à moderna sociedade e, ao
mesmo tempo, ser sustentável socioambientalmente.
A mineração é uma atividade desconhecida. A
maioria das pessoas a vê através de estereótipos afirmados por pessoas e instituições frontalmente contrárias à extração mineral. À semelhança de outras atividades humanas exercidas sobre a natureza, gera danos
ao transformá-la em proveito da própria humanidade.
A partir do momento em que a sociedade entendeu
que os recursos podem ser finitos e que era necessário uma visão mais conservadora no aproveitamento
dos recursos naturais, um dos setores que mais sofreu
pressão foi a mineração em seus diversos segmentos.
Devido a esta pressão, foi provavelmente o setor da
atividade humana que mais se empenhou em buscar
equilíbrio entre os impactos que provoca e o bem que
traz à sociedade. Apesar disso, é ainda o setor da atividade econômica que mais provoca reações adversas.

Para vencer o preconceito, o setor vem investindo cada vez mais em sustentabilidade e na divulgação
das melhores práticas para minorar as consequências
sobre o ambiente onde trabalha. Há que se considerar
que o segmento dos agregados é o mais visível entre
os segmentos da mineração, por sua especificidade de
trabalhar muito próximo ou dentro dos grandes aglomerados urbanos. Em consequência, também precisa
estar muito mais atento e mais aberto ao escrutínio da
sociedade. Ao divulgar seu trabalho ao público, mostra
seu empenho em cumprir esse dever social.
A Edição Especial de Areia & Brita espera que as informações divulgadas provoquem discussões e questionamentos para que o segmento de agregados e
todo o setor mineiro possam cada vez mais melhorar
suas ações visando tornar a atividade cada vez mais
sustentável.

Fernando Valverde

Presidente Executivo da ANEPAC - Associação Nacional das
Entidades de Produtores de Agregados para Construção Civil.
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COMENTÁRIO

“O essencial é invisível
aos olhos”
Antonie Saint-Exupéry: escritor, ilustrador e piloto francês.

O pensamento eternizado pelo visionário escritor se
aplica com exatidão histórica à mineração no mundo. Faznos ver e enxergar com o coração a nobre obra dessa gente
valente e predestinada a extração ordenada de imprescindíveis bens minerais como a areia e a brita - essenciais ao
desenvolvimento socioeconômico.
A areia desponta em segundo lugar no planeta como
o insumo mais consumido depois da água. E até a filtragem desse precioso líquido depende de obras concretas e
corretas que somente se fazem com areia e brita; questão
fundamental de saúde pública e saneamento básico.
As primeiras habitações na era da pedra polida já se erguiam com areia. Areia é um recurso natural composto de
pequenos fragmentos minerais como o quartzo. Logo esses
grãozinhos se tornaram elementos básicos da argamassa
utilizada na arquitetura que transformou a imagem das cidades egípcias, gregas e romanas naquele importante período de nascimento das civilizações.
Inventado em 1824, pelo químico britânico Joseph Aspdin, o cimento portland - o concreto - passou a ser consu-

mido em grande escala pela construção civil, tendo na areia
e na brita componentes indispensáveis.
Nações inteiras utilizam areia e brita.
O consumo desses agregados é termômetro de crescimento da qualidade de vida das sociedades e do aperfeiçoamento da infraestrutura - do interior à capital, do litoral às
montanhas.
Tudo o que nos rodeia e que é feito por nossas mãos
tem os agregados minerais no alicerce – direta ou indiretamente.
Bem! Os casos reais contados nas páginas a seguir são
fatos vivos de quem sente imensa honra por ser minerador. Homens e mulheres de fibra; trabalhadores que põem
a mão na massa para extrair e conservar no Planeta Terra
o que ele tem de melhor para o bem-estar de toda gente.
Parafraseando o poeta gaúcho Mário Quintana, que um
dia afirmou: “não há vida fora da poesia”; podemos aqui dizer: “não há vida sem areia e brita”. •
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AREIA E BRITA

Agregados a matéria-prima
do progresso
Os investimentos maciços no PAC, programas como o
Minha Casa Minha Vida, a Copa do Mundo 2014, as Olimpíadas 2016 e obras tantas do passado, presente e futuro são
intrínsecas à areia e à brita. O asfalto por onde trafegamos
tem areia e brita... É vital incrementar a extração desses bens
que a natureza nos oferece.

Uso futuro Consciência geopolítica
Sim! Os empresários da mineração respeitam com rigor
as leis ambientais vigentes. E trabalham sério pelo equilíbrio
entre o extrativismo e a recuperação das áreas de mineração,
dando a elas destinações benéficas às comunidades do entorno; quando exauridas as jazidas.

Lavras - onde tudo
é provimento
O extrativismo desse segmento mineral, portanto, é base
da evolução das civilizações. E a Construção Civil é a maior
consumidora dessas riquezas denominadas rocha britada,
areia e, lógico, seus preciosos derivados.
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Questão de honra o orgulho de ser
minerador
Os produtos areia e brita são bens sociais sem os quais
nada se constrói. Geram empregos, riquezas, fluxos comerciais, intensificam relações bilaterais e solidificam a socialização, permitindo interatividade e melhor convívio aos municípios e suas populações.

Mobilidade - a mineração
no centro do
desenvolvimento
A expressão agregados para a construção civil identifica
o segmento da produção mineral que produz matéria prima
bruta ou beneficiada, de uso imediato na construção civil. A
proximidade dos centros urbanos, então, é vital para a logística de distribuição do que se produz nas lavras.
Areia e pedra britada são as substâncias minerais mais
consumidas no mundo - insumos insubstituíveis. Misturadas
com o cimento dão origem ao concreto usinado, artefatos
pré-fabricados, rejuntes e argamassas. ‘In natura’ estão na
base de pavimentos, lastros ferroviários, pisos e revestimentos. A areia e a brita representam cerca de 80% do volume do
concreto e 30% do custo.

Areia e brita no
sonho da casa própria
Programas que visam reais melhorias do IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano - têm na base o fortalecimento
de infraestruturas para a construção de moradias. O saneamento básico, as redes de energia elétrica, escolas, hospitais;
tudo o que é essencial à evolução socioeconômica necessita
de areia e brita. •
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BAHIA
Civil Pedreira

...”Exercerei a minha profissão com
ética, dignidade, respeito à vida e
ao meio ambiente”...

Engenheiro nato
Eduardo Valente traz no nome a força, a determinação,
o conhecimento e a vontade que o fizeram fundar o Grupo
Civil há mais de meio século. Cercada de verde, a Civil Pedreira tem como missão transformar recursos minerais em
conforto e bem-estar para os baianos.
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Com o Programa de Ensino Básico em Canteiro de Obras,
o Grupo Civil leva informação e educação aos funcionários.
Isso se traduz em melhores índices de produtividade e interação das equipes.
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BAHIA
Civil Pedreira
O Civil Eco In adota rotinas de sustentabilidade nos escritórios e unidades fabris. São palestras educativas, campanhas
de conscientização socioambiental e gestão de resíduos nos
escritórios e obras das unidades da empresa.
O Civil Eco Out estuda as viabilidades técnicas para a
construção criativa de produtos ambientalmente corretos.
Pautada pelo conceito “lean construction”, filosofia finlandesa de construção enxuta cuja meta é o desperdício zero e
o aumento da produtividade, a empresa de mineração CIVIL Pedreira criou a areia industrial, um agregado de grande
valia, principalmente como excelente opção no combate à
extração clandestina de areias.
O Grupo Civil reutiliza água da chuva e substitui areia
natural pela de brita na confecção de seus blocos eco. Medidas que reduzem os resíduos e diminuem o custo das obras
na construção civil. Ao mesmo tempo, ajudam na regeneração espontânea das matas nativas.

Programa Indústria Ecoeficiente
A Civil Pedreira é case de sucesso em redução de consumo de energia elétrica na Bahia. A honraria foi concedida
pelo IEL – Instituto Euvaldo Lodi – em parceria com a CNI,
o SESI, o SENAI e apoio do BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento. •
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BAHIA
Civil Pedreira
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BAHIA
Pedreira Aratu

“Da pedra bruta ao pó da pedra”
Os pais trabalham tranquilos. Os filhos estão na Escola de Ensino Fundamental
Juarez Góes de Souza. E atenta a tudo lá está a Pedreira Aratu, mantenedora da
instituição desde 1973.

Parceira da comunidade
Instalada desde o comecinho da década de 1970 na margem do Rio Ipitanga, na cidade de Salvador/BA, a Pedreira
Aratu descobre talentos e os lapida para o bem viver. De pai
para filho os moradores constroem suas vidas no entorno
da mineração.
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BAHIA
Pedreira Aratu

O futuro é seu presente
É no núcleo das famílias que a Pedreira Aratu semeia a
consciência ambiental. O que se vê é o alegre convívio das
crianças assistidas pelo projeto “Ações do presente com Visão do Futuro”. Às sextas-feiras, por exemplo, elas almoçam
no refeitório e aprendem com os funcionários sempre um
pouco mais sobre o dia a dia da companhia.

Integração e extensão universitária
Alunos de engenharia civil, engenharia de minas, geologia, administração e meio ambiente têm portões abertos
para aprender na prática tudo sobre essa importante atividade.

“Uma pedreira de sucesso precisa de
pessoas”
Mais de quarenta anos atrás, quando eram desconhecidos os conceitos e práticas de proteção ambiental, a Aratu
já coordenava com maestria ações de educação socioambiental. A empresa é membro do Conselho Gestor da APA
– Área de Proteção Ambiental Joanes Ipitanga. •
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BAHIA
Peval

“Inseparável é a pedra do processo
civilizatório”
Desde o surgimento de nossa espécie, há milhões de anos, a pedra tem sido indissociável da sobrevivência, do crescimento e da perpetuidade do homem.

A pedra do lar, o escudo do homem
De pedra foram as primeiras ferramentas, com as quais
os homens superavam sua fragilidade natural, frente a predadores mais bem dotados pela natureza. De pedra têm sido os
abrigos, das cavernas aos edifícios de apartamentos.

O coração da rocha
Na pedra, a humanidade tem preservado sua história e
deixado o testemunho de sua capacidade empreendedora e
de sua busca incessante do perene e do belo. Com a pedra,
o homem tem humanizado a si próprio, pois nenhum outro
material é, ao mesmo tempo, mais forte e mais plástico.

A rocha em flor
Desde a gigantesca muralha da China passando pelos
castelos medievais e chegando aos abrigos antinucleares, a
pedra é sinônimo de proteção e segurança. Dos primeiros
artefatos de pedra lascada, aos aquedutos construídos pelos
romanos e às gigantescas barragens do século XX, a pedra é
um instrumento dócil, a serviço da melhoria de nossa qualidade de vida.
Os desenhos de incrível beleza gravados nas paredes das
cavernas, as obras de Michelangelo e as vigorosas esculturas
de Rodin tornaram a pedra fonte inesgotável de refinamento
e de prazer estético.
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A eternidade da pedra
Milhões de anos transcorreram... Entretanto, ainda hoje, a
pedra é inseparável do processo civilizatório e seu consumo
é considerado um indicador do bem estar de que desfrutam
os povos. Não é à toa que a pedra acompanha a nossa vida
da maternidade ao túmulo.
Os agregados pétreos utilizados na construção civil são
considerados muito comuns. Porém, se voltarmos os olhos
para as nossas origens, veremos que este é um termo nobre,
pois serve para designar algo profundamente arraigado na
vida de qualquer comunidade.

As feituras de pedra
É com esta visão de mundo, que a Pedreiras Valéria vem
realizando seu trabalho: a consciência de que, em grande
medida, o homem civilizado é feito de pedra e de que, através da pedra, nossa espécie, ao mesmo tempo em que se
torna mais forte, aprende também a tornar-se tão perene
quanto o material bruto, que nossas mãos transformam em
autênticas obras de arte.

Da pedra ao pó
Portanto a brita, pedra cominuída e classificada por granulométrica, presta relevantes serviços socioambientais e
sem ela não é possível construir ruas, praças, viadutos, presídios, cemitérios, edifícios públicos, condomínios, residências, sistema de saneamento, shoppings, calçadões, áreas de
lazer e tantas outras.
Para que a pedra possa transformar o ser existem homens que previamente a pesquisam, lavram, industrializam e
transportam. E que necessitam realizar continuamente estas
tarefas, constituindo empresas sólidas, mais duradouras do
que suas próprias vidas.
Este é o caso dos homens que construíram a Pedreiras
Valéria, transformando uma distante jazida, situada na periferia de Salvador/BA, em autêntica empresa de mineração. •
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BAHIA
Pedreiras Parafuso

Pedra Britada A Grande Obra
Investir em pesquisas e tecnologias para o uso racional
de recursos minerais é a rotina socioambiental da Pedreiras
Parafuso, do Grupo Novavia. Uma empresa especializada no
segmento de rocha britada e solos, instalada há vinte anos na
Região Metropolitana de Salvador.

Por um planeta
saudável e sustentável
Alcançar o equilíbrio entre economia, comunidades e
meio ambiente e promover a harmonia com a natureza e a
Terra é a missão da indústria de mineração Pedreiras Parafuso.

Geodiversidade - mãe
da biodiversidade
Rochas são fontes da natureza do meio físico e biótico
onde a vida acontece na plenitude. Convicta dessa realidade
e com apurada visão geopolítica a Pedreiras Parafuso investe
dia a dia no aperfeiçoamento da produção de agregados.

18

CONSTRUINDO O FUTURO

Obras invisíveis
A Pedreiras Parafuso sabe que a produção de um bem mineral pode ser compreendida como a alma do que é palpável
e necessário à boa evolução das cidades.

Desenvolvimento
pessoal
Viver ao lado do emprego é cuidar melhor de si e dos
seus. Eis um dos diferenciais da Pedreiras Parafuso: proporcionar condições dignas de trabalho a seus colaboradores;
evitando, assim, um estresse que não se paga.

Recompondo as
sementes da vida
Pau Brasil é uma das espécies nativas cultivadas organicamente para a regeneração espontânea no entorno da pedreira. •
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CEARÁ
OCS Mineração

“Do atrito de duas pedras chispam
faíscas; das faíscas vem o fogo; do
fogo brota a luz”.
Victor Hugo

Da arquitetura divina
A OCS faz mineração de solo. Seus sistemas operacionais reduzem poluentes na fonte; sem prejuízo
aos indivíduos, à fauna e à flora. Mantém intacta a estrutura vegetal em seu entorno; onde cobras, lagartos,
pássaros e primatas convivem harmoniosamente em
meio às atividades da mineração.

ISO 14001 - gerenciando o saber
A OCS Mineração está instalada desde 1969 no
município de Eusébio-CE. É a única mineradora do
Norte e Nordeste a reafirmar e renovar por cinco anos
consecutivos o IS0 14001 / Inmetro BRTUV – o principal certificado de sustentabilidade do Planeta.

Pilares OCS
A busca de crescimento e geração de riquezas
dentro da legalidade. O comprometimento com práticas sustentáveis de desenvolvimento. A feitura de
reflorestamentos. A eliminação do pó e dos níveis de
ruído em todas as operações.

Bens intangíveis
Gerenciamento de resíduos sólidos; monitoramentos
ambientais, treinamentos e orientações a colaboradores,
comunidades e clientes; manutenção do SGA - Sistema de
Gestão Ambiental e do ISO 14001; garantia do sistema instantâneo de respostas e emergências ambientais.
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Cada coisa no seu lugar
Na OCS demais resíduos como óleos; graxas; baterias
automotivas; pneus; sucatas; plásticos; água e pó de decantação têm correta destinação.

Aguação de britagem
Na lavagem dos agregados, as peneiras vibratórias separam as partículas de rocha com bicos d’água sobre o material. Isso elimina resíduos finos; evita a poluição da vegetação e prejuízos à saúde. Com a mesma água os carros-pipa
fazem a aguação das vias de acesso. •
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“Jazidas são fortalezas seculares; garantia de trabalho,
dignidade e fixação a toda gente da terra”
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CEARÁ
OCS Mineração
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PARANÁ
Pedreira ICA

Removendo rochas, construindo
caminhos e fazendo amigos
Época de crise aquela do petróleo... Período também
de recessão Norte-Americana. Do outro lado do mundo o
crescimento do Japão e no México a vibração coletiva com
os dribles mágicos da Seleção Canarinho. Já em Estocolmo
surgiam as primeiras abordagens sobre meio ambiente, na
Conferência das Nações Unidas.
No descortinar da História, muito além da poeira dos
tempos, fundava-se a Pedreira Ica – na acolhedora Ibiporã,
ao lado de Londrina, no Paraná - Sul do Brasil.

“Era 1970 quando a rocha bruta denominada Pedreira
Ica começou a ser lapidada pelos valentes trabalhadores comandados por Antonio Arrabaça Ribeirete.
De pai para filho, a tradição e competência de quebrar
pedras, para alicerçar o futuro do país”

Fotos: Thiago Pires
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Primor nas relações comunitárias e na
sensibilização ambiental
A Pedreira Ica é parceira educacional do COPATI
– Consórcio para a Proteção Ambiental da Bacia do
Rio Tibagi. A missão da empresa é compatibilizar atividades industriais com a conservação do meio ambiente. São feitos e mantidos: mapeamento da flora e
fauna; monitoramento da qualidade da água; projeto
momento ecológico, que pelo rádio dá dicas sobre
conservação do meio ambiente. Repovoamento do
rio com espécies nativas e reflorestamento das margens com milhões de mudas.

Apoio à saúde
A Pedreira Ica contribui com importantes projetos
sociais. Apoia também o Hospital do Câncer de Londrina e o Hospital Cristo Rei de Ibiporã.

“Sob o sol de rachar pedra, agradar-se da
terra e dos ares ali respirados”

Melhoria contínua

Pequenos incentivos, gigantes mudanças

A balança digital da Pedreira Ica tem capacidade
para 120 toneladas. Emite notas fiscais, autorizações
de carregamentos e melhora os deslocamentos das
cargas sem que o motorista saia do caminhão.

A força da palavra: O Programa 5S reforça a missão da
Pedreira Ica como indústria de minério. A empresa aplica os
cinco sensos dessa metodologia japonesa, desenvolvida no
oriente logo depois da Segunda Guerra Mundial. São eles:
senso de seleção/utilização (seiri); de organização (seiton);
de limpeza (seiso); de padronização (seiketsu) e de autodisciplina (shitsuke). •

Manipulando basalto, valorizando vidas
O crescimento sustentável da Pedreira Ica se pauta pelo Programa de Qualidade Ambiental. O PQA estimula
o desenvolvimento empresarial e compartilha soluções ambientais.

Fotos: Thiago Pires
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Fotos: Thiago Pires
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PARANÁ
Pedreira ICA
Fotos: Thiago Pires
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RIO GRANDE DO SUL
Toniolo, Busnello S.A.

‘Da uva para a brita’
A saga de três visionários no interior gaúcho

Descontentes com o plantio e o comércio de uvas na
década de 1945, três primos: Joaquim Toniolo, Germano
Arduino Toniolo e Octaviano Albino Busnello passaram a
transportar pedra para bueiros e obras de arte na ferrovia entre Bento Gonçalves e Veríssimo de Matos.
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Era tempo da tração animal. E lá estava o trio a prestar serviços na abertura de túneis e estradas naquela região.
Juntos por quase uma década, eles seguiram trabalhando
em trechos da ferrovia. Sabedores da lida constituíram a
empresa Toniolo, Busnello S.A. – Túneis, Terraplenagens e
Pavimentações.
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RIO GRANDE DO SUL
Toniolo, Busnello S.A.

Conservadores do tempo
Fazer o melhor e tudo com qualidade. A Toniolo, Busnello
sabe que o respeito ao meio ambiente começa dentro da
gente. Seguidora da lei; a empresa garante segurança e vida
feliz a seus funcionários. O resultado disso é credibilidade
além fronteiras.

Fauna e flora em harmonia
no lago da mineradora

Projeto Pescar
A Toniolo, Busnello promove há mais de uma década a
inclusão social de jovens através de cursos e treinamentos
profissionalizantes, preparando e capacitando gente para o
mercado de trabalho.

Comitê de ações sociais
A Toniolo, Busnello fomenta o desenvolvimento econômico e social das comunidades. •
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RIO GRANDE DO SUL
Concresul

Na sucessão do sucesso
O início foi em 1950. Em 1979 a Sociedade Sérgido Sartor e
Cia. Ltda. passou a se chamar Concresul Britagem Ltda.

Um complexo de britagem
A Concresul fez de Bento Gonçalves pólo na produção
gaúcha de agregados.

Inovadora por natureza
Com a ARGASERV o grupo expandiu seus negócios a outras cidades do sul brasileiro. Implantou centrais dosadoras
de concretos, inovou com o serviço de dosagem de argamassa pronta para obras e também na produção da areia de
britagem.

A Concresul cuida do planeta
O Projeto Crescer leva estudantes para dentro das pedreiras. Uma forma didática de estímulo a futuras gerações
de engenheiros da mineração e outras tantas profissões do
setor. Lá eles vivenciam práticas corretas de extração e conservação de bens naturais.
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RIO GRANDE DO SUL
Concresul

De olho na cultura e no esporte
• Restauração do Museu do Imigrante;
• Restauração da Igreja Santo Antônio;
• Obra literária do artista Bez Batti;
• Pronac - Música Instrumental Flores da Cunha e
Serafina Corrêa;
• FIEMA - Feira Internacional de Tecnologia para o
Meio Ambiente;
• Festa da Vindima de Monte Belo do Sul;
• FEMAÇÃ de Veranópolis;
• Mostra Guaporé;
• Festival de Arte da APAE;
• EXPOBENTO.

Concresul em ação

Rodas concretas

Em Bento Gonçalves, a ABEPAN - Associação de Proteção ao Ambiente Natural; a ABRAÇAÍ - Associação de Convivência e Apoio à Infância e Juventude e o Lar do Ancião
recebem apoio permanente da Concresul.

A Concresul leva os ciclistas da Equipe ABC a pedalar nas
pistas do Brasil e do mundo.

Tudo se transforma
O reciclador separa os agregados e os materiais ultrafinos
e até a água utilizada no processo é reaproveitada.

Utilização lógica
Com decantadores a Concresul reaproveita a água da lavagem dos caminhões e do reciclador de concreto. Utiliza
também a água de poços e da chuva; evitando o desperdício de água tratada em processos como o da dosagem de
concreto e argamassa.

Florescendo para a Vida

A betoneira do Papai Noel

Nesse projeto, as crianças nascem e ganham uma muda
de árvore. O gesto tem parceria da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves.
Um incentivo à criação de valores primordiais ao ser humano.

O Papai Noel leva alegria e esperança à criançada, num
caminhão betoneira repleto de presentes na semana Natalina. •
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RIO GRANDE DO SUL
Aro Mineração

O despertar da consciência
Produção de insumos para a infraestrutura de obras perenes e de impacto positivo;
mobilidade urbana e qualidade de vida. Eis o que norteia as atividades socioambientais da empresa gaúcha ARO Mineração.

A exemplaridade da Aro Mineração
no trato com a natureza

A ARO Mineração Ltda. atua desde 1999 no setor de extração de areia, na região metropolitana de Porto Alegre - RS.

Lição para casa
O programa de Gestão Ambiental da Aro Mineração ensina crianças a montar e utilizar composteiras domésticas,
o que garante qualidade na reciclagem de lixos orgânicos.
Alunos de 5ª a 8ª séries da Escola Municipal Padre Elly, em
General Câmara - RS, sabem agora que os cuidados com o
meio ambiente podem começar cedo - nos bancos escolares. As composteiras reduzem os materiais orgânicos daquela instituição em até 60%.
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Didatismo e interatividade, com as mãos
na massa
Sem medo de sujar os dedos e com olhos brilhando de
curiosidade, os estudantes vivenciam uma forma fácil e prática de ajudar a natureza. O Sistema Ecoapis de Compostagem é feito em ambiente confinado e não produz líquidos
escuros nem poluentes; como o chorume. Ao implantar
esse método na sua sede, na cidade de Porto Alegre, a ARO
Mineração conquistou a 7ª edição do Prêmio Estadual de
Responsabilidade Ambiental.

Em constante treinamento
Ciclos de palestras e treinamentos levam para os colaboradores conhecimentos fundamentais em segurança, meio
ambiente e saúde. A capacitação técnica permite eficaz
atendimento às emergências ambientais. Os procedimentos
adequados de coleta, armazenamento e destinação final de
resíduos levaram a empresa a conquistar o VII Prêmio de
Responsabilidade Ambiental, promovido pelo Instituto Latino-Americano de Proteção Ambiental Borboleta Azul. •
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RIO GRANDE DO SUL
Aro Mineraçào
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RIO GRANDE DO SUL
Sindibritas e Agabritas

Pescadores de lixo
No curso certo da conscientização ambiental

Em vez de peixes, toneladas de lixo são recolhidas periodicamente pelos pescadores. Esse esforço concentrado é
para evitar o fim da pesca convencional. Aquela que garante
o sustento dos moradores ribeirinhos nas ilhas e margens do
Rio Guaíba, na grande Porto Alegre – RS. É lá que o “Projeto Pescando Lixo” orienta a população nessa dura coleta de
tudo o que é despejado naquelas águas e no Delta do Jacuí.
O mutirão se transforma inclusive em cestas básicas às famílias no período da pesca proibida – a conhecida piracema.
Uma iniciativa encabeçada pela AGABRITAS - Associação
Gaúcha dos Produtores de Brita, Areia e Saibro; SINDIBRITAS - Sindicato da Indústria da Mineração de Brita, Areia e
Saibro do Estado do Rio Grande do Sul; Aro Mineração; Somar Mineradora; SINDIAREIA-RS e SMARJA – Sociedade dos
Mineradores de Areia do Rio Jacuí.
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SINDIBRITAS
O Sindicato da Indústria da Mineração de Brita, Areia e
Saibro do Estado do Rio Grande do Sul é certificado pelo MTE
desde dezembro de 2010. Coordena, protege e representa a
indústria de mineração do Rio Grande do Sul, cuja missão
ética é estimular a livre iniciativa e cooperar com o governo
e a sociedade no fomento do desenvolvimento sustentável.

AGABRITAS
Fundada em maio de 1980; a Associação Gaúcha dos
Produtores de Brita, Areia e Saibro promove parcerias entre as mineradoras e as comunidades, sempre com foco na
mais salutar ocupação ambiental, no ordenamento territorial
e no desenvolvimento socioeconômico. •
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RIO GRANDE DO SUL
Eldorado Mineração

O verde da mineração
Integração homem-natureza: princípios básicos norteados pelo bom senso e pela sensatez estratificam a Eldorado Mineração como empresa visionária no manejo sustentável e produtivo dos frutos que a Terra oferece.

Sinergia de vanguarda no rumo

A vida nas comunidades em Eldorado do Sul mudou para
melhor desde que a Eldorado Mineração se instalou naquele
firme pedaço de chão da grande Porto Alegre, em 1999.

Assistência aos religiosos e propagação
da fé
No distrito de Bom Retiro, a igreja e o salão paroquial
mantidos pela empresa reúnem operários e familiares para
o livre exercício da palavra de Deus e animadas festas comunitárias.

Mudas do bem
Árvores e mais árvores plantadas pela mineradora revigoram a flora e fauna da região.

Fotos: Marcelo Roxo Matusiak
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Regando raízes da igualdade
No lugar de êxodo rural, a Eldorado Mineração fomenta
oportunidades reais de trabalho, educação, moradia, saúde,
alimentação e lazer. Ações eficazes que humanizam e fixam
o homem nativo, adaptando-o às modernas tecnologias de
extração retornável das riquezas naturais; para o bem de todos ao redor.

Caixa d’água para a vida
Um dos gestos ambientais da Eldorado Mineradora nos
cuidados com o ecossistema é a captação de água da chuva, o que dá agilidade ao processo de britagem e à manutenção de equipamentos. Isso contribui qualitativamente
para a gama de produtos agregados. •
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RIO GRANDE DO SUL
Eldorado Mineração

Fotos: Marcelo Roxo Matusiak
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RIO GRANDE DO SUL
SMARJA

Mineração consciente
A SMARJA é consolidada graças à força de mineradores predestinados a conservação
do meio ambiente. Seus princípios são raízes da economia gaúcha e da biodiversidade
da bacia hidrográfica do Estado.

‘Gente e terra’
O ininterrupto monitoramento ambiental da SMARJA segue todas as normas de proteção. Tudo é feito em postos
flutuantes, com alta tecnologia de rastreamento por GPS e
Internet. São medições radiográficas das áreas mineradas:
processos extrativos das dragas licenciadas; movimentos das
embarcações; condições e distanciamentos das margens;
qualidade e proteção da água e dos organismos vivos na
fauna e flora ribeirinhas.

Sabedoria que vem da lida
Mais de duas décadas de trabalho tornam a SMARJA importante fonte de difusão aos órgãos fiscalizadores.
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Transporte intermodal
O uso do transporte fluvial de areia reduz impactos significativos; dá agilidade e diminui o custo dos agregados.

A areia é o principal componente do concreto, da argamassa. Está contido também nos tijolos, telhas, pisos cerâmicos, no gesso dos acabamentos. Dá texturas a tintas prediais e até impede que pisos sejam escorregadios.
A areia: matéria prima de vidraças, pratos, copos, filtros
d’água, óculos... O jato de areia em vidros e metais vem da
mineração. A confecção de molde de fundição de peças
metálicas e a composição de rações animais leva areia. •
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RIO GRANDE DO SUL
SMARJA
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“A SMARJA extrai 30% da areia
consumida no Rio Grande do Sul”

“Areia é lúdica: um baldinho, uma
pazinha e o despertar para o mundo”
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RIO GRANDE DO SUL
SOMAR

Perseverança e patriotismo
Fundada em 1976, a SOMAR – SOCIEDADE MINERADORA - esperou quase dez anos
para o processamento dos seus títulos de lavra. Em 1984, então, iniciou atividades que
geram empregos e divisas para o povo rio-grandense.

Mineração inteligente
Faz trinta anos que a SOMAR insere o Rio Grande do Sul
no mapa brasileiro da produção sustentável de areia. Os 2,4
milhões de metros cúbicos anuais desse agregado por ela
produzido abastecem o setor da construção civil; termômetro de desenvolvimento social de importantes regiões como
a metropolitana de Porto Alegre. A SOMAR trabalha num trecho de 22 quilômetros do imenso Rio Jacuí; entre São Jerônimo, Charqueadas e Triunfo. Lá a empresa de mineração
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utiliza dragas de sucção autocarregável e autodescarregável.
E a draga de rosário, que é afixada na área de extração.

Empresa e universidade preservando o
planeta
A SOMAR construiu marcos georreferenciados de monitoramento dos pontos suscetíveis em sua área de concessão. A inspeção é feita com a retaguarda científica da FURG
- Fundação Universidade de Rio Grande.
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RIO GRANDE DO SUL
SOMAR

SOMAR - a veia ecológica
Há tempo a SOMAR refloresta a mata
ciliar e cuida dos recursos hídricos naquela
região. Implantou o Elo Verde nas comunidades de 40 municípios da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí.

Amigos da natureza
O Projeto Pescando Lixo acontece durante o ‘defeso’ período de pesca proibida no qual os pescadores ficam sem
suas rendas. É quando eles trabalham na retirada de toneladas de resíduos sólidos do leito e das margens do rio, o que
os faz receber substancial auxílio das mineradoras.

Olhos atentos
A Somar investe na preservação da vegetação nativa, faz
manutenção de qualidade e monitora a vazão e velocidade da água, além de levantamentos batimétricos, aerofotogramétricos e análises granulométricas. A Somar é pioneira
no uso de GPS nas dragas que operam nas suas concessões,
cujo sistema on-line permite fiscalização ininterrupta pelos
Órgãos Ambientais. •
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O primeiro jardim botânico didático do
País
O papel pedagógico-ambiental é a
menina dos olhos da SOMAR. O ‘Margens
Vivas’ destina-se a integrar jovens; escolas
e ONGs, cujo foco é o aprendizado sobre
formações florestais, ecossistemas brasileiros, reinos florísticos do mundo e espécies
emblemáticas.
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ARTIGO

O status constitucional
da mineração
A Constituição Federal de 1988 é a base para todo o ordenamento jurídico do Brasil. É nela que devemos procurar
a fonte mais profunda de todos os direitos e deveres a serem
garantidos ou seguidos por todos aqueles que estejam em
território nacional. Os incisos II e III do artigo 1º da Constituição Federal elencam como fundamentos do Estado Democrático de Direito a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Ainda, o inciso II do artigo 3º elenca entre os objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil a garantia ao
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desenvolvimento nacional.
Como fica patente, não há que se falar em cidadania, dignidade da pessoa humana ou mesmo em desenvolvimento
nacional sem que sejam resguardados direitos fundamentais
como o direito à habitação, o direito à alimentação, o direito
ao saneamento básico, o direito de ir e vir, ou o direito à
educação.

Estes direitos, ditos sociais, estão também garantidos no
artigo 6º, com as previsões da educação, saúde, alimentação, a moradia, e a segurança. Ou seja, uma vez garantidos
como essenciais, ficam também resguardadas todas as medidas necessárias à sua viabilização.

O minerador promove de forma mediada a cidadania e a
dignidade da pessoa humana, e respeita, como requisito
para sua atividade, todos direitos fundamentais, dentre
os quais, a proteção do meio
ambiente.

Aqui se inicia o papel da mineração. A construção de
uma única moradia popular consome mais de 60 t de minério. A construção de uma escola padrão consome mais de
1.600 t de minério. Para a construção de cada quilômetro de
estrada pavimentada normal são necessárias mais de 9.000
t de minério. Dos materiais necessários às obras civis de saneamento básico, mais de 70% são minérios¹. Por fim, como
uma conta simplificada, pode-se estimar que para cada 10kg
de grãos de cereais produzidos, utilizou-se por volta de 1kg
de minério².
Dito de forma simples e direta: sem a mineração são absolutamente inviáveis o direito à habitação, o direito à alimentação, o direito ao saneamento básico, o direito de ir e
vir, ou o direito à educação. Como consequência, sem a mineração não há perspectiva de desenvolvimento nacional.
Ficam plenamente comprometidos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esta é a importância da
mineração para o Brasil.

tituição indica o Estado como proprietário dos recursos naturais. Como complementado pelo artigo 176, as jazidas, em
lavra ou não, pertencem à União. Segundo o mesmo artigo,
o minerador está a serviço do Estado desde o momento em
que inicia a pesquisa mineral, assim como durante a extração do minério.
O minerador exerce uma função pública: viabilizar economicamente os bens minerais das jazidas pertencentes ao
Estado, preservando o “interesse nacional” tanto na pesquisa
quanto na lavra dos minérios. Para tanto, a União autoriza ou
concede ao minerador essa atribuição.
Para conciliar uma atividade de tamanha importância
com os demais objetivos e direitos fundamentais no Brasil, a Constituição Federal discorre sobre as formas como
a atividade deverá ocorrer. Mesmo como encarregado do
Estado, o minerador precisa passar por diversos processos
e procedimentos previstos em lei para o exercício legal de
sua função.
Uma dessas previsões está no artigo 225. Ali há a regra
basilar de compatibilização entre a atividade de mineração
e a preservação do meio ambiente. O §2º deste artigo resguarda a mineração, mas dispõe que o minerador deverá
recuperar a área impactada pela lavra de acordo com “solução técnica exigida pelo órgão público competente”. Essa
solução é definida e ratificada pelo Estado por meio de um
documento instituído para suprir essa necessidade: o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD. Isso ocorre
antes mesmo que a atividade minerária se inicie, ainda na
fase de planejamento, durante o processo administrativo de
licenciamento ambiental.
Em suma, a atividade minerária possui status constitucional de atividade essencial ao desenvolvimento do Brasil.
O minerador promove de forma mediada a cidadania e a
dignidade da pessoa humana, e respeita, como requisito
para sua atividade, todos direitos fundamentais, dentre os
quais, a proteção do meio ambiente. •

Isso explica o porquê da proteção da Constituição Federal de 1988 à mineração. Em seu artigo 20, inciso IX, a Cons-

¹Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo – FIPE, projeto Diretrizes para a Mineração de Areia na Região Metropolitana de São Paulo. ²FAO. Fertilizer and plant
nutrition guide. In Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin 9, FAO, Rome. 1984.
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SANTA CATARINA
Sulcatarinense

A honra, força e bravura
de ser Catarinense
Num canto sublime de glórias e luz há trinta anos nasceu a SULCATARINENSE,
concebida com profissionalismo para suprir o mercado na mais eficaz multidisciplinaridade da engenharia. Com base no extrativismo e beneficiamento de rocha britada, a
empresa se expandiu na construção e restauração de pontes, viadutos, rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, obras hidráulicas de saneamento e construção civil.

Guardiã da natureza

Pasta Verde

Na sede em Biguaçu, na Grande Florianópolis, um horto
florestal é mantido com espécies nativas da Mata Atlântica.
As plantas são cultivadas e doadas para áreas de uso futuro
– são as sementes da posteridade.

Nesse precioso arquivo ficam armazenadas as auditorias
ambientais de todas as obras. O monitoramento da qualidade da água, por exemplo, revela a eficiência e promove a
melhoria dos sistemas implantados – como o de reuso da
água e dos materiais da usina de concretagem.
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“Quem aprende também ensina”
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SANTA CATARINA
Sulcatarinense

Renda extra às comunidades

Alfabetização e visão holística

Uma Associação de Mulheres Agricultoras recicla os papéis coletados pela SULCATARINENSE e utiliza o material
para confeccionar artesanatos. O óleo de cozinha também
é aproveitado na elaboração do sabão ecológico, distribuído
aos colaboradores da empresa. Um plano de gerenciamento orienta os profissionais à destinação correta dos resíduos
sólidos. Foi criado também o pró-comitê de gerenciamento
da bacia hidrográfica do Rio Biguaçu; às margens da SULCATARINENSE.

A empresa fomenta projetos socioambientais de grande
valia a funcionários e moradores da região: o EJA (Educação
de Jovens e Adultos) se desenvolve em parceria com o SESI
(Serviço Social da Indústria). O Projeto Pescar oferece gratuitamente a meninos e meninas cursos técnicos de mecânica
e construção civil – oportunidade de inserção capacitada ao
mercado de trabalho. O Projeto Sulcãozinho acolhe e coordena a doação de cães abandonados ao redor da mineradora. •
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SÃO PAULO
AB areias

Progresso verde amarelo
Do Brasil para os brasileiros: desde 1991 a AB areias cuida de importantes reservas minerais, cujos produtos agregados alicerçam a construção civil no país.

De olho no planeta - alma participativa
O projeto Cidadão do Futuro orienta crianças de escolas públicas e privadas no entorno das unidades da empresa. São palestras temáticas, oficinas motivacionais, trilhas
e plantios monitorados – tudo para o melhor despertar da
consciência infanto-juvenil.

Sítio do pica-pau amarelo
O Grupo AB areias é parceiro e mantenedor do Instituto
Pandavas, uma escola de Educação Infantil e Fundamental
da zona rural de Monteiro Lobato, no vale do Paraíba, interior
paulista. Lá, mais de 150 alunos aprendem o ‘bê-á-bá’ da vida
e da consciência ecológica.
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Gigante pela própria natureza, és belo,
és forte, impávido colosso, e o teu futuro
espelha essa grandeza
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SÃO PAULO
AB areias

Conservação e reutilização de recursos
naturais
A AB areias já plantou mais de 200 mil árvores em suas
áreas de mineração. A terra é preparada, as mudas nativas
são selecionadas e o sucesso do plantio é a garantia de manutenção da originalidade da flora local.

Milagre dos peixes
A AB areias transforma as lagoas da mineração em imensos tanques criatórios de peixes – uma reverência ao ecossistema.

Competência e agilidade nas idas e vindas
Para atender às demandas de produção e consumo de
agregados da região Sudeste, a AB areias utiliza frota própria
de caminhões e a rede ferroviária com os terminais paulistas
da Mooca, Osasco, Santo André, Jundiaí, Botucatu, Cruzeiro
e Pindamonhangaba.

Caminhos de ferro – eficiência energética
Trens representam menos risco, mais cargas, menor poluição, maior zelo ambiental. •
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AB areias
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SÃO PAULO
Pedreiras Basalto

Pedreiras Basalto: O nome
da Rocha

As unidades da empresa são certificadas pela rigorosa
norma internacional de redução de impactos ambientais:
ISO 14001; que estabelece, documenta e aprimora gestões
de meio ambiente. Nas Pedreiras Basalto é constante o monitoramento de materiais particulados, ruídos ambientais,
água, energia elétrica, vibração acústica das detonações. Na
cidade de Quatro Barras/PR, a Basalto construiu a primeira
instalação brasileira de uma Central de Resíduos, onde se faz
classificação, redução, reciclagem, reutilização, manejo de
segregação e destinação correta de todos os tipos gerados.
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Veias e vias: britas e massa para pavimentação
Como acontece na unidade produtiva de Quatro Barras,
no Paraná, as Pedreiras Basalto estão sempre próximas de
grandes centros, prontas a atender com agilidade as demandas que levam ao crescimento urbanístico e rural.

A solidificação da rocha
O crescimento estratégico e simultâneo das pedreiras
fortaleceu as oportunidades de mercado para a empresa,
que sabe investir em equipamentos e na especialização do
seu competente corpo técnico e científico, na produção de
matérias-primas extraídas de bens minerais – agregados essenciais para a construção civil e o desenvolvimento do País.

“As Pedreiras Basalto estão na base da
estratificação ordenada do Grupo Estrutural”

Pedra raiz - parceiros da comunidade
Atentos ao bem-estar dos indivíduos, as Pedreiras Basalto
mantêm um extenso e moderno viveiro de mudas com diferentes espécies frutíferas e de reflorestamento, destinadas
a doações às comunidades, prefeituras e órgãos públicos
– sinal claro de ações consolidadas na proteção do meio
ambiente. •

Ajuntei todas as pedras
que vieram sobre mim.
Levantei uma escada muito alta
e no alto subi.
Teci um tapete floreado
e no sonho me perdi.
Uma estrada,
um leito,
uma casa,
um companheiro.
Tudo de pedra.
Entre pedras
cresceu a minha poesia.
Minha vida...
Quebrando pedras
e plantando flores.
Entre pedras que me esmagavam
Levantei a pedra rude
dos meus versos.
Ana lins dos Guimarães
Cora Coralina
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Pedreiras Basalto
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SÃO PAULO
Pirâmide

“...Quando trabalhais, cumpris uma parte do sonho mais profundo da Terra; que vos foi designada
quando o sonho nasceu...”
Gibran Khalil Gibran
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A especialidade da Pirâmide é a extração de areia em leito de rio. A empresa instalou-se em 1990 no Vale do Ribeira,
no sudeste de São Paulo – e muito tem contribuído para a
conservação da bacia hidrográfica daquela região e para a
interação das comunidades ribeirinhas. A empresa é filiada e
mantenedora da AMAVALES – Associação dos Mineradores
de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista.

Projeto Viva Ribeira
Coordena e delimita áreas de extração através de ações
socioambientais que garantam interação comunitária.
Braço forte do Projeto Viva Ribeira, o Projeto Cidadão
Catador originou a Cooperativa de Reciclagem de Registro.
A revegetação das APP - Áreas de Proteção Permanente conta com a participação de alunos da Fundação Bradesco,
Instituto Adventista, escolas municipais e estaduais. Outros
parceiros como a UNESP de Registro e a Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios possibilitam projetos de geração de renda para a população local – sempre aproveitando
os recursos naturais da região.
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Fotossíntese de dons
Datas importantes como o Dia do Voluntário são comemoradas nas unidades da Pirâmide. Para ajudar na recomposição da mata ciliar dos Rios Ribeira do Iguape e Juquiá, a
empresa reúne regularmente alunos da Fundação Bradesco
e doutras escolas de Registro em atividades educacionais e
interativas, a fim de desenvolver e incentivar consciências
preservacionistas. Durante esses eventos, são plantadas mudas de espécies como: Jerivá, Ingá, Jacatirão, Palmito Jussara, Ipê Amarelo, Ipê Roxo, Suinã, Araucária, Pau Jacaré,
Crindiuva, Goiabeira, Aroeira, Cabeludinha, Araticum, Capororóca.

2013: Projeto Viva Ribeira vence o 8º
Prêmio FIESP - CIESP de Conservação e
Reúso de Água
Implantado na unidade Porto Seguro, em Registro/SP, o
Viva Ribeira reaproveita a água de beneficiamento, tornando-a 100% livre de materiais orgânicos; particulados; argilas
ou contaminantes que causem quaisquer alterações na qualidade da areia produzida. A montagem de um conjunto de
bombas junto à estrutura de alvenaria do decantador permite o bombeamento de cerca de 320m³/h de água de reúso,
ou seja, 40% do montante utilizado nos beneficiamentos.

Ciência pesqueira
O Projeto Rio Ribeira, em Registro e Pariquera-Açu, conserva a proliferação da ictiofauna (conjunto das espécies de
peixes que existem como naquela região biogeográfica).
Com isso cria oportunidades da pesca esportiva e profissional e aumenta a fonte de renda da população. •

72

CONSTRUINDO O FUTURO

“A cada 16 quilômetros
que a mineração estiver
mais distante do consumidor, haverá um gasto
adicional de 1,3 milhões de
dólares por ano”
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São Paulo de pau e pedra,
São Paulo de pedra e cal

EMBU S.A.: 100% Brasil
A fundação da EMBU S.A se deu no ritmo do crescimento
da construção civil, no ano de 1964, na Grande São Paulo.
Justamente para fornecer riquezas minerais como a pedra
britada e a areia; bens naturais essenciais para o desenvolvimento.

A EMBU S.A possui quatro minerações: a Pedreira Embu,
em Embu das Artes/SP; a Pedreira Itapeti, em Mogi das Cruzes/SP; a Pedreira Juruaçu, em Perus/SP; e a Rydien, em Vila
Velha/ES.

“Os agregados estão onde a natureza os coloca”
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Logística pontual - ponto a ponto
A localização e a gestão holística das unidades da EMBU
S.A são ponto básico para sustentar o escoamento das entregas de agregados - sinal de planejamento e respeito aos
prazos acordados.

Consciência límpida
O espírito da EMBU S.A aspira e expira sintonia e harmonia com o meio ambiente. Conservar o que é bom para o
futuro é palavra de ordem na empresa.

Compromisso firmado
O IES - Instituto Embu de Sustentabilidade dá ânimo à
vida das comunidades no entorno das pedreiras, por meio
de programas sociais e ambientais.

Sinergia
A EMBU S.A se mantém ocupada com ações de interação energética e benfeitorias socioeconômicas, como o
Plano de Manejo da Reserva Legal da Pedreira Itapeti Mogi
das Cruzes; modelo nos cuidados com maciços florestais.
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Didática igualitária
Os desníveis de escolaridade não impedem o aprendizado e a partilha de novos conhecimentos, para que todos
estejam integrados ao grupo. •
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“Veja o mundo num grão de areia”
William Blake

É assim que há quase meio século a Itaquareia Indústria
Extrativa de Minérios Ltda. enxerga o Planeta Terra. A sede
da empresa é na progressista Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo.

Por dentro das jazidas do progresso
A Itaquareia sabe de meio ambiente. O Projeto de Monitoramento Avifauna é guardião das aves que habitam os
campos da mineradora. Espécies arbóreas nativas são lá semeadas. As áreas de extrativismo são fielmente revitalizadas
– isso é uso futuro. Viveiros de mudas próprios abastecem
essa demanda de zelo pela terra.

Agregados na base da construção de vanguarda
A Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios Ltda. e a Pedreira Sargon Ltda., empresas do Grupo Itaquareia, atuam na
extração, beneficiamento e comercialização de agregados
para a construção civil e guiam suas ações por valores e
princípios de responsabilidade socioambiental.
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Gratidão à Mãe Natureza
Itaquareia e Sargon mantêm diálogo claro e honesto
com os órgãos ambientais competentes, informando constantemente suas ações e buscando a contínua melhoria de
seus processos com intuito de promover sua adequação aos
padrões de proteção ambiental.
Dentre as ações dessas empresas, ganha relevo a valorização da conservação do meio ambiente, contando com
uma área de floresta preservada de 705,2 ha. Isso equivale
a mais de 1.740 campos de futebol. Além destas ações, a
Itaquareia foi responsável por iniciar, em 1996, um processo
de doação de 597,63 ha preservados (superior a 1.475 campos de futebol) na várzea do Rio Tietê, destinados à criação
de espaço público de preservação ambiental pelo Estado de
São Paulo e Município de Itaquaquecetuba.
A Sargon, cujas atividades estão inseridas em área de
manancial, tem cuidado especial com os recursos hídricos,
desenvolvendo programas de constante monitoramento da
qualidade das águas influenciadas pelo empreendimento.

Conectadas à biosfera
As áreas em lavra seguem um rígido controle para que
todos os passos da extração estejam alinhados ao uso futuro
decidido em conjunto com os órgãos ambientais competentes, após longos e aprofundados estudos desenvolvidos
no licenciamento.
Como exemplos de solos já preparados para uso futuro,
o Grupo Itaquareia conserva áreas verdes, florestas nativas
e terrenos comerciais; pois tudo deve estar de acordo com
contextos geográficos que representem ganhos sociais para
as comunidades vizinhas.

No silêncio da pedra a confecção do futuro
A Pedreira Sargon está harmoniosamente integrada às
comunidades de Santa Isabel e Mauá, na Grande São Paulo, onde mantém jazidas para a produção de agregados e
de concreto asfáltico; investindo sempre em alta tecnologia,
geração de empregos e formação de mão de obra.
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Soluções integradas

Alquimia socioambiental

A Sargon estratificou-se no mercado por saber da importância da mineração de agregados para a construção civil.
Cumpre, portanto, sua missão no estímulo à produção mineral como componente fundamental às políticas públicas
efetivamente voltadas para o bem estar do cidadão.

Conservação e proteção ambiental são práticas inerentes à equipe Sargon. Programas de vital importância têm o
apoio da empresa no entorno de suas unidades. São formas
lógicas de gerenciamento de resíduos sólidos, plantios e doações de mudas, coleta de óleo de cozinha saturado junto
aos colaboradores – um trabalho incessante de aculturação.

80

CONSTRUINDO O FUTURO

Parceira fiel e assídua
Já faz tempo que a o Grupo Itaquareia caminha lado a
lado com o Abaré Socioambiental - uma associação sem
fins lucrativos, cujos programas e projetos estimulam e divulgam práticas de desenvolvimento sustentáveis; tais como: o
Abaré Sustentável é focado exclusivamente na proteção do
meio ambiente. No Abaré Ensina alunos aprendem a pintar
tecidos. O Abaré em Ação é um dia de doação de serviços e
orientações à comunidade nas áreas de cultura, lazer, entretenimento e conhecimentos gerais. Com o Projeto Conheça
o Grupo Itaquareia convida crianças e adolescentes a visitarem a mineradora para entender os processos produtivos
da pedra britada. O Abaré Para Todos promove gincanas filantrópicas que auxiliam asilos e creches. O Abaré Solidário
desenvolve e patrocina projetos de cunho social. •
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O perfume da pedra
Da era manual à universidade da brita

Um escultor do futuro – eis uma fiel expressão para descrevermos o trabalhador europeu Luiz Matheus. Ele e a esposa Mangloria desembarcaram na terra da garoa no início
do século passado. No princípio trabalhou na construção
da Catedral da Sé e também ajudou a construir quilômetros de vias públicas feitas de paralelepípedos. O destemido
Luiz Matheus trouxe, lá doutro lado do Atlântico, a bagagem
carregada de sabedoria da lida e, nas mãos, as inseparáveis
macetas e ponteiros; ferramentas com as quais ensinou a
muita gente o valor da extração e manejo de pedras, para
o progresso e bem-estar de todos. Tal empenho, ao longo
do tempo, levou a Pedreira Irmãos Matheus ao pioneirismo
nacional da pedra britada e seus preciosos derivados.
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Fibra
Dessa coragem e determinação nasceu o Grupo PSI,
gestor da Pedreira e Pavimentadora Santa Isabel, berço do
extrativismo sustentável e da produção de agregados para
a construção civil; fundamental ao desenvolvimento das cidades e estradas brasileiras. A sede do grupo fica na cidade
de Santa Isabel, no eixo Rio - São Paulo, importante recanto
mercantil na região da Mata Atlântica.

Fundamentos
Conhecer o complexo do extrativismo rochoso racionalmente praticado pelo Grupo PSI é grata oportunidade
de aprendizado. Uma fonte fidedigna de informações para
leigos, estudantes, técnicos e especialistas no setor, vindos
de toda parte do planeta. A Pavimentadora Santa Isabel é
a primeira empresa brasileira a utilizar o GLP na fabricação
de concreto asfáltico. O laboratório junto à usina de asfalto
é uma rigorosa célula de controle de qualidade – dali todo
produto final é fruto de minuciosos estudos focados no impacto ambiental zero.
Do alto da Pedreira o que se vê é a força da enorme e
conservada cortina vegetal que abraça o organizado e limpo
ambiente das operações de lavra. Engenheiros agrônomos,
florestais e de mineração; biólogos, gestores ambientais e
demais profissionais doutras áreas trabalham em harmonia
e sintonia com o melhor da vanguarda na preservação ambiental.
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Equilíbrio
O viveiro de plantas inaugurado em 09 de setembro, Dia
da Mineração, é mantido criativamente para garantir o reflorestamento de taludes e a recomposição da flora ao redor;
em benefício de toda a biosfera. Alunos de várias escolas,
assim como moradores de Santa Isabel, participam de visitas
guiadas ao viveiro e conhecem de perto todo o funcionamento da mineradora. Um trabalho sócio-didático que se
traduz no entendimento dos benefícios comunitários dessa
tão necessária atividade humana.

Proteção
Atenta aos longos períodos de chuva na histórica Santa Isabel, a Pedreira construiu enormes cavas para evitar as
graves enchentes que prejudicavam vidas na cidade. A água
reservada ali dentro é decantada e reaproveitada na irrigação
dos jardins, vias internas e também utilizada na lavagem de
equipamentos; medidas que impedem a formação de nuvens de poeira.

A educação como pedra básica do capital
humano
O Grupo PSI sabe o quanto alfabetizar leva ao despertar de consciências e abre janelas de oportunidades para
os cidadãos. Por isso implantou uma escola e erradicou o
analfabetismo dentro das empresas. Nesse rumo, está preparando cursos temáticos cujo objetivo é o ensino personalizado, conforme o segmento de interesse e de acordo com
as habilidades de funcionários e familiares. Tudo é feito em
parceria e com desdobramentos positivos para o Sistema de
Ensino do Município de Santa Isabel, segundo as regras do
MEC – Ministério da Educação e Cultura.
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Gestão
O Grupo PSI implantou o Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 cuja sustentabilidade estratifica-se sobre três pilares: social, ambiental e econômico. A Pedreira Santa Isabel
Ltda. e a Pavimentadora e Construtora Santa Isabel Ltda. fomentam a qualificação dos processos produtivos e treinam
constantemente os colaboradores para o mais eficaz atendimento aos clientes e total respeito ao meio ambiente; visando sempre o bem-estar e desenvolvimento da comunidade.

Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos
Investimentos constantes na captação, decantação, drenagem e reuso de água ajudam a eliminar os ‘carreamentos’
de partículas sólidas na área externa da empresa. Instalados
e mantidos são os modernos sistemas de aspersão e umectação, assim como de captação de material particulado.
Exaustores centrífugos com filtros de mangas fazem o controle efetivo de fumaça das máquinas. A vibração e pressão
sonora é rigorosamente medida no entorno da produção. A
coleta seletiva de lixo está na base desses processos todos
e a frota de caminhões é renovada a cada três anos. Evita-se também qualquer desperdício de matéria-prima, para
garantir o desenvolvimento de produtos com maior vida útil.
A massa asfáltica produzida pela usina de pavimentação é
cientificamente preparada para a drenagem das chuvas e diminuição do aquecimento solar. O Grupo PSI controla dia a
dia todo e qualquer consumo de combustíveis, o que traz
benefícios ao meio ambiente e diminui a emissão de CO2.•
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“A única certeza estável é que tudo
vai mudar”
Luiz Marins - antropólogo

“A pedra é um instrumento dócil, a serviço da
melhoria de nossa qualidade de vida”.

“O fornecimento contínuo e ininterrupto de
agregados é necessidade indiscutível para o
desenvolvimento”.
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“A areia beneficiada gera pedriscos, que são
estéticos e funcionais. Ajudam na drenagem
de vasos, na arborização e dão tons palha a
pisos intervalados e lajes de cobertura”.

A importância dessas matérias primas pode ser avaliada
pelos seguintes números apresentados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE para o Estado de São
Paulo, segundo trabalho desenvolvido para o Pró-Minério:
a. em autoconstrução, para cada m² de área construída,
são consumidos 0,356 m³ de areia e brita, o que implica,
uma unidade básica de 35 m², 21 t de agregados;
b. em habitações populares, este consumo passa para 0,8
m³/m², o que representa um consumo de 68 t para uma
unidade básica de 50 m²;
c. em uma obra virtual de 1.000 m² para edifícios públicos, são consumidos aproximadamente 800 m³ de agregados, ou 1.360 t;
d. em uma obra padrão de 1.120 m² para escolas, são
consumidos cerca de 985 m³ de agregados ou 1.675 t;
e. em pavimentação urbana, o consumo por m² varia
de cidade de baixa densidade para a de grande densidade,
sendo que a primeira consome 0,116 m³/m², enquanto a segunda, 0,326 m³/m²; 1 km de uma via de 10 m de largura
consome, respectivamente, 2.000 t e 3.250 t;

f. uma estrada vicinal consome 1.200 m³/km de brita na
base, 210 m³/km na capa asfáltica e mais 200 m³/km em
drenos e sarjetas; areia consumida é de cerca de 2% do total
da brita; consumo por quilometro de estrada vicinal é de
cerca de 2.800 t de agregados;
g. uma estrada pavimentada normal em São Paulo consome 5.500 m³ de brita e 2% do total da brita em areia, o que
significa 5.610 m³/km ou 9.500 t/km;
h. para a manutenção de vias municipais, consome-se
menos de 100 t/km, enquanto as estradas demandam cerca
de 3.000 t/km.
O consumo “per capita” brasileiro é da ordem de 2 t, apenas. No Estado de São Paulo, o mais desenvolvido economicamente, o consumo está em torno de 4 toneladas, metade
do consumo dos países desenvolvidos. O consumo “per capita” do americano, na média dos últimos 25 anos, foi de 8,21
t. Na província de Ontário, Canadá, na década de 80, quando
lá houve um “boom” econômico, a média anual “per capita”
superou 15 t. Na Europa, o consumo anual “per capita” tem
se mantido de 7 t há muitos anos. •
Texto extraído da página 17 do livro: A Mineração: IBRAM – INSTITUTO BRASILEIRO
DE MINERAÇÃO. Apoio: CNI.
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Resíduos sólidos
Um dos assuntos mais importantes na pauta das indústrias de mineração para 2013/2014 é o atendimento à Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305), publicada em
02/08/10, que reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo
Federal, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.
Todas as empresas, indústrias, prefeituras e demais setores da sociedade deverão adequar-se para atendimento à
PNRS, com apresentação de seus documentos até 2014.
Empresas e Indústrias deverão apresentar seus Planos de
Gerenciamento de Resíduos (PGR) para empresas e indústrias e Prefeituras e Governos de Estado os Planos Municipais
de Gestão Integrada / Consorciada.
Na gestão e gerenciamento de resíduos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: Não-geração (Produção + Limpa), Redução, Reutilização, Reciclagem, Tratamento, Disposição final ambientalmente adequada.
O PGR é um documento que descreve as ações relativas
ao manejo, segregação, acondicionamento, identificação,
coleta e transporte interno, armazenamento temporário,
transporte externo e disposição.
As empresas devem fazer inventários de resíduos, avaliar
o atendimento às legislações vigentes, estabelecer a logística de transporte através de serviços apropriados (veículos,
padronização, identificação), providenciar certificados de
correta destinação, além de estabelecer metas de melhorias
ambientais.

Gláucia Cuchierato
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geóloga

A Pedra
O distraído, nela tropeçou,
o bruto a usou como projétil,
o empreendedor, usando-a construiu,
o campônio, cansado da lida,
dela fez assento.
Para os meninos foi brinquedo,
Drummond a poetizou,
David matou Golias...
Por fim; o artista concebeu a mais bela
escultura.
Em todos os casos,
a diferença não era a pedra.
Mas o homem.
Do professor, escritor e poeta baiano
Antonio Pereira
extraído do Livro Essência - 1999
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“Sua casa vem da mineração”
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Fonte: CIM - Centro de Informações Minerais do Paraná MINEROPAR
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