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A mineração, em todo o mundo, é considerada uma atividade que
degrada o meio ambiente, seja a paisagem, seja contaminando as
águas, o solo e o ar.
Entretanto, essaatividade produz os insumos de que a indústria e a
agricultura necessitampara a produção de bens e alimentos,
respectivamente,sendopor isso multiplicadora de recursos e
empregos.
Tal característica tem levado os técnicos a considerar, nos planos
de lavra, a recuperação das áreas mineradas e o provimento de
recursospara a prevenção de danos ambientais.

Além dosconflitosambientaisintrínsecosà mineração,sobretudo
emzonasurbanas,outrosfatores ligadosa práticas comerciais
predatórias interferemna exeqüibilidadeda atividade.
o problema da Fosforita de Olinda é trazido à tona por se tratar de
um caso histórico e ilustrativo, em que a exarcebação da causa
ecológica e o uso do solo semplanificação adequadaprivaram a
sociedade de insumosgeradores de alimentos e empregos.
Marinho Alves da Silva Filho

1 - CONSIDERAÇÕESINICIAIS
A existência de fosforita na faixa litorânea do Estado
de Pernambuco é conhecida desde o final da décadade
1940, quando se constataram teores consideráveis de
fosfato em testemunhos de sondagemno Município de
Olinda.
Os estudos desenvolvidos para o conhecimento dessa
ocorrência mostraram que sua distribuição geográfica
compreende uma faixa descontínua, estendendo-se
para norte, atravessandoainda os municípios de
Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, que hoje integram a
Região Metropolitana do Recife (RMR),
prolongando-se pelo Estado da Paraíba, compondo um
dos maiores e mais importantes depósitos de fosfato
sedimentar da América do Sul.
o objetivo deste documento é avaliar, sinteticamente,
diversos aspectosrelacionados a essejazimento,
tecendo considerações sobre as flutuações em termos
de expectativas exploratórias, incluindo a atual
situação legal das áreasjunto ao Departamento
Nacional da Produção Mineral - DNPM; as
implicações da expansãourbana, ocorrida sem um
controle que inibisse a interferência dessecrescimento
sobre as áreas mineralizadas; a crescentepreocupação
da sociedadecom os possíveis impactos ambientais
decorrentes da atividade de mineração, bem como
outros fatores que tornaram essaexploração um caso
histórico, merecedor de uma análise aprofundada por
todos quantos lidem com o aproveitamento de recursos
minerais e com programas de gestãoterritorial.

2 - CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS
A evoluçãodo conhecimentogeológicona faixa
costeiraPemambuco-Paraíba
remontaa meadosdo
séculopassado,quandoHartt, em 1870,identificoua
presençade depósitoscretáceose terciários(Fonseca
Neto, 1979).Posteriormente,
diversosoutrostrabalhos
realizadosnessaregiãopermitirama idealizaçãodo
arcabouçogeológicolocal.
A descoberta de fosforita, em 1949, pelo Professor
Paulo José Duarte, entretanto, desencadeouintensivas
investigações, tanto por órgãos governamentais,como

por empresaspri;vadas,envolvendo,inclusive,a

realização de levantamento aerogeofísico e de
sondagens,além de plantas de mineração.

Em 1978,já dispondode um significativo acervode
informaçõessobreo condicionamentogeológicodo
jazimentofosfático,massentindonecessidade
de uma
integraçãodessesdadose de conhecercom mais
segurançao controlegenéticodosdepósitos,seus
limites a norte de JoãoPessoa(PB), bem como
visandodefinir critérios maisprecisosa seremusados
comoguiasprospectivos,o DNPM elaborouum
programa,executadopela CPRM soba denominação
de ProjetoFosfatona Faixa SedimentarCosteira
PernambucoParaíba.
Os resultadosobtidoscom essetrabalhode integração,
que incluiu tambéma realizaçãode sondagens
exploratórias,foram bastanteelucidativos,analisando
aspectosrelativosao condicionamentogenético,
variaçãocomposicional,controleestruturalda
sedimentação,
distribuiçãoespacialda mineralização,
reservasdo minério, as relaçõescom asrochas
encaixantes,bemcomoasespessas
coberturas
tércio-quaternárias
estéreise os fenômenoserosionais
que influenciamna viabilidadeexploratóriadesse
jazimento.
Outros pesquisadores,estudiosos do tema, têm
contribuido para o conhecimento genérico dessa
mineralização, destacando-seo trabalho de Amaral,
1990.

3 - GEOLOGIA REGIONAL
o empilhamento estratigráfico da faixa costeira, na
região considerada, pode ser visualizadó no Quadro

4 - GEOLOGIA LOCAL
Na áreaabrangidapelosmunicípiosde Olinda,
Paulista,Abreu e Lima e Igarassu,a mineralização
distribui-secompondosegmentosdescontínuos,
devidoà erosãoparcial da camadafosfática.Parte
dessejazimentoencontra-seabaixodo nível do mar e a
porçãode altitudepositivaparcialmenterecobertapor
espessopacotede rochasnão mineralizadas.

A Figura 1 delineia a configuração genérica dos
depósitos na Região Metropolitana do Recife,
destacando-se,de pronto, a significativa extensãodas
áreascom capeamentoestéril espesso.

As zonas 11e 111apenaslocalmente mostram um
enriquecimento significativo, mesmo assim, fora do
segmento Olinda/lgarassu.

A ZONA
Os trabalhosde integração(FonsecaNeto, 1979)
forneceramdetalhesvaliosossobrea geologiado
intervalomineralizado,a partir de correlações
estratigráficasquetomaramcomoferramentabásica,
perfis radiativosde raios gama.Comoa radiatividade
dasrochafosfáticasaumentacom o teor de P20S,
essesperfis demarcam,com precisão,os intervalos
mineralizadosda colunasedimentar,possibilitandoo
zoneamentoe delineamentode suasdistribuiçõesna
bacia.

No depósito como um todo, identificam-se três zonas
de enriquecimento fosfático na Formação Gramame,
consideradasverdadeiros marcos estratigráficos.
Entretanto, essafosfatogênese tem sua potencialidade
mineira acentuadamentedespertadaapenasna Zona I,
tanto pelos teores elevados, como pela ampla e
homogêneadistribuição espacial.

A ZonaI localiza-sena baseda FormaçãoGramamee
representao primeiro e principal episódio
fosfatogênicoda área,desenvolvidoem ambiente
francamentemarinho,na plataformacontinental
interna,e muito rasa,próximo à interface
marinho/continental.
Os condicionamentos
geológicos
enquadram-se
no modeloclássicode sedimentação
fosfáticarelacionadaa correntesoceânicas
ascendentes,
ricas em nutrientes.
Essehorizonteé carbonáticoe maispobreem P20S a
leste,ondeassentasobrea Formaçãoltamaracáe
possuialtitudenegativa.Evolui faciologicamentepara
oestea fosforito, rico em P20S,em faixa de altitude
positiva,onderecobrea FormaçãoBeberibe.
Embora a espessuradessazona alcance em torno de
6,5 metros, o minério (mais de 10% P20S) apresenta
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Areias aluvionares; areias, siltes e argilas flúvio-lagunares;
mangues; recifes de arenito; depósitos eólicos; sedimentos
de praias; terraços marinhos holocênicos.
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FORMAÇÃO
BARREIRAS

Sedimentos areno-argilosos; argilas variegadas; arenitos
caulínicos; lateritas. Ambiente continental.

FORMAÇÃO
MARIA FARINHA

Calcários detríticos; intercalações de margas; calcários
arenosos e dolomíticos. Início da fase marinha regressiva.
Biomicritos argilosos; arenitos calcários; calcarenitos e
argilas fosfáticas; fosforita. Marinho transgressivo.
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Terraços marinhos pleistocênicos.

Arenilos,

"

~

sillilos; folhelhos,
conglomerados.lnterdigitaçõesde facies
fluvial, lagunar e
estuarina.

fossilíferos, Arenitos

consolidados

Adaptadode: VEIGA JUNIOR, 1991 e AMARAL & MENOR "Apud" DANTAS, 1980
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As reservas oficiais na Região Metropolitana do
Recife, de acordo com o DNPM, consideradasapenas
áreascom Decreto e/ou Portaria de Lavra, montam em
32.424.361 toneladas de fosfato.

5.2 - Experiências de mineração e
viabilidade

exploratória

A extração, beneficiamento e comercialização de
fosfato, na área em apreço,já teve momentos de
significativa importância.

Destaca-seo papelpioneiro do DNPM e da Fosforita
Olinda S.A. - FASA, que,somandoesforços,deram
origema uma indústriapioneirade fertilizantes,cuja
produção,no período 1957-67,obteveumadas
maioresexpressões
no cenáriomineraldo País,
beneficiandomais de 4 milhõesde toneladasde
minério (Duartee Krauss.1978).
As atividades da FASA encerraram-seface a uma
intrincada conjunção de fatores técnicos, econômicos e
políticos (BRASIL DNPM, 1994). Entre os fatores que
inibiram o prosseguimento dessaexploração~
sobressairama baixa cotação do fosfato no mercado
internacional e a elevação dos custos da lavra, uma vez
que praticamente esgotaram-seas reservas com
capeamento inferior a 15 metros nas áreasde
concessãodessaempresa.A FASA detinha cerca de
50% das reservas globais na área da Região
Metropolitana do Recife.

o GrupoLundgren,detentorde cercade 40% das
reservasda área,nuncachegoua extrair em grande
escala(Duartee Krauss,1978).No início da décadade
70, entretanto,um estudode viabilidade
técnico-econômicarealizadoconjuntamentepela
CompanhiaVale do Rio Docee Petrobrás,concluiu
pelaexeqüibilidadede um empreendimento
exploratóriosobreos depósitosdo GrupoLundgren.
Esseestudo,todavia,considerava,com realismo,o
aproveitamentoapenasparcialdasreservas,se
operacionalizadas
atravésde lavra a céuaberto,
admitindo-se,também,capeamentos
médiosinferiores
a 15metros.Paraum aproveitamentomaisextensivo
da reservatotal, o Grupode Trabalhosugeriuestudos
parao empregode lavra subterrânea
mecanizada.

Efetivamente, a significativa espessurado capeamento
estéril, alcançando mais de 50 metros em certas áreas,
provoca uma relação de mineração (m3 de
capeamento/toneladade fosforita) muito elevada.
Se~ndo Amaral, 1990, essarazão de mineração, em
média, aplicável para a bacia como um todo, é da
ordem de 25: 1, podendo alcançar 30: 1. Uma realidade
como essareflete-se em sérias limitações exploratórias
através dos métodos convencionais de mineração a céu
aberto, onerando os custos da lavra e provocando
violenta agressãoao meio ambiente.

Entretanto,um estudodesenvolvidopelaPauloAbib
Andery e AssociadosLtda, em 1975,parao Ministério
da Indústriae Comércio,.concluiupela viabilidade
econômicado aproveitamentode todasasreservasde
fosforita,nascondiçõesde cape~mentoexistente.
É imperiosoreconhecer,porém,que a movimentação
de um imensovolume de capeamentoestéril,embutida
nessaavaliação,impõesériasrestriçõesa essasolução,
considerando-se
a violenta agressãoambiental.
Em 1977,o Instituto de Desenvolvimentodo Estado
de Pemambuco- CONDEPE,desenvolveuo Projeto
de Dimensionamento
dasJazidasde Fosfatode
Pemambuco(Duartee Krauss,1978)visando
contribuir parauma amplaavaliaçãosobreas
possibilidadesde exploração,em largaescala,da
fosforita desteEstado.Entreas sugestões
apresentadas,
destacam-se:
a recomendação
de uma
reanálisedosestudosde viabilidadepreviamente
realizados;o estudoda influênciada expansão
imobiliária no aproveitamentodasjazidas, e a análise
da possibilidadede extraçãoda fosforita por meio de
lavra subterrânea
mecanizada.
Na décadade 1980 a empresaNORFÉR TIL S.A.
Mineração, Indústria e Comércio, uma associação
entre os grupos Petrobrás e LundgreI:1,com
participação minoritária do Governo do Estado, tentou
retomar as atividades de mineração na parcela das
reservasainda não atingidas pela expansão urbana. O
projeto, que previa uma produção anual de 64.000 t de
P20S, além de enfrentar dificuldades de
financiamento, esbarrou em fortes restrições de órgãos
ambientalistas, e também no fato do INCRA ter
considerado parte da área da jazida como de interesse
para fins de reforma agrária. Estes fatos, além das

peculiaridades do mercado brasileiro de rochas
fosfáticas que durante algum tempo conviveu com
excessode capacidade de produção, e ultimamente
enfrenta uma mais forte concorrência do concentrado
de rocha fosfática impõrtado, fez com que
Pernambuco perdesse,ou tivesse bastantereduzida, a
possibilida<Jede sediar um complexo industrial
voltado para a produção de fertilizantes (BRASIL
DNPM,1994).

.

'

o projeto da NORFERTIL encontra-se aprovado pela
SUDENE desde 1984 e está paralisado por motivos de
ordem política e exigência de controle ambiental
(MINÉRIOS DE PERNAMBUCO S.A., 1988).
Desde 1968 o Grupo Votorantim (Cia. de Cimento
Portland Poty S.A. e Cia Agro-industrial de Igarassu
S.A.) vem explorando fosforita nas áreasem que
detém concessãode lavra, na região de Igarassu. Tais
reservasmontam em aproximadamente 10% do total
estimado para a Região Metropolitana do Recife..Esse
empreendimento é feito em pequena escala e visa
apenasatender a demanda de adubo para as atividades
agrícolas do próprio Grupo.
o minério extraído pela Cia. de Cimento Portla)1dPoty
S.A., até alguns anos atrás era submetido a tratamento
nas instalações da Cia Agro-industrial de Igarassu
S.A., viabilizando a utilização do excesso de ácido
clorídrico gerado no processo de produção da soda
cáustica, principal produto dessaempresa. O
fertilizante produzido, fosfato bicálcico, era
empregado nos canaviais das usinas de açúcar do
Grupo. Com a instalação da NORDESCLOR, que
passoua absorver o excesso de ácido clorídrico, a
fosforita ficou sendo beneficiada pela própria Cia de
Cimento Portland Poty S.A. O produto final, fosforita
moída, continua a ter a mesma aplicação que tinha o
fosfato bicálcico (BRASIL DNPM, 1994).
Essa produção é flutuante e observa-se um declínio
nos últimos anos:

1987
1988
1989
1990
1991

-

15.995t
9..400
t
22.170t
10.500t
7.836t

(Fonte: Relatórios Anuais de Lavra - DNPM/PE)
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Observaçãoatenta de Duarte e Krauss, 1978, desperta
para o fato de que a mineração do Grupo Votorantim,
I imitando a lavra de fosforita a áreas com capeamento
inferior a 10 metros, poderá concorrer para inviabilizar
o aproveitamento econômico das reservas
remanescentes.
o desenvolvimento tecnológico, com advento de
técnicas avançadasde extração mineral e evolução nos
processosde beneficiamento, tem, permanentemente,
deixado em alerta os estudiosos e interessadosna
exploração da fosforita.
FonsecaNeto, 1979, por exemplo, já sugere a
possibilidade de lavra subterrâneacom uso de
mineradores contínuos, nas áreasde capeamento
espesso.
Amaral, 1990, desperta para a potencial idade do
método conhecido como BOREHOLE MINING
SYSTEM, desenvolvido nos Estados Unidos e que
consiste na explotação do minério, através de
sondagens,utilizando-se um sistema hidráulico sob
alta pressão.Considera essepesquisador, que as
característicasdessemétodo adequam-seàs condições
geológicas do fosfato pernambucano, especialmente
nas áreasonde a cobertura estéril ultrapassa 30 metros.

6 - SITUAÇÃO LEGAL DAS ÁREAS
o Quadro 3 mostra o balanço atualizado das áreas
junto ao DNPM, conforme dados levantados para a
elaboração do Plano Diretor da Região Metropolitan:
do Recife, em fase de conclusão naque.1e
Departamento.
A desativaçãode atividades exploratórias por parte de
detentoresde direitos minerários, tem motivado a
decre~açãode caducidade de diversas concessões,pelo
DNPM.

7 - INFLUÊNCIA DA EXPANSÃO URBANA
o crescimento demográfico e o conseqüente
surgimento de núcleos habitacionais interferindo no
aproveitamento dasjazidas de fosforita, são

-

.

preocupaçoesantIgas.

Estudosrealizadossobreo problema,peloDNPM, no
final da décadade 1970,já mostraramsensível
reduçãodasreservasrecuperáveiscom aproveitamento
comprometidopelaocupaçãohabitacional.

ocorridaparaatendera pressãodasatividadesde
comércio,indústriae agricultura,instaladasao longo
da rodoviaBR-IOl, materializandoum problema
antevistoe contrariandodiretrizesde planejamento.

Duarte e Krauss, 1978, mencionam alguns desses
dados, sugerindo uma avaliação mais precisa do efeito
restritivo imposto pela concentração demográfica, no
aproveitamento das reservas conhecidas da área
compreendida entre Olinda e Igarassu.

As Figuras 4 e 5 apresentamum controle das áreas
mais densamenteocupadas,e demonstram a
viabilidade do emprego de imagens de satélites no
monitoramento do crescimento urbano.

Ressaltam ainda essesautores, que com o
desenvolvimento urbano da Região Metropolitana do
Recife e a valorização dos terrenos, grande parte das
reservasde fosforita ficaram situadas em áreasde
grande densidade demográftca, o que, associadoao
desencantodos mineradores, dificultava uma retomada
dos trabalhos de exploração.

8 - CONCLUSOES

A Fundação de Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Recife - FIDEM, enquanto órgão de
planejamento, propugnava a fiscalização dos projetos
de edificações e loteamentos em zonas de comprovada
mineralização, monitorando a ocupaçãodo solo, de
modo a preservar a viabilidade econômica de extração
do minério fosfático.
A Figura 3 mostra a ocupação urbana na área dos
depósitos nos anos de 1974 e 1988, tornando clara a
incontida e elevada taxa de expansãohabitacional

A mineraçãoda fosforita da RegiãoMetropolitanado
Recife,nojazimento mineral conhecido
tradicionalmentecomo FOSFA TO DE OLINDA, tem
umahistóriaqueflutua entreconflitos de interesses,
recheadade sucessos
e euforia,e insucessose
paralisações.
Essahistória motiva prudênciana sua
abordagem,despertandoreflexões,desafiose
contínuasreavaliações,à medidaque semodifica a
conjunturae evolueo conhecimentocientífico e
tecnológico.
Paradoxalmente, entretanto, enquanto a evolução
científica induz a reavaliações, acenandohorizontes
favoráveis, o crescimento demográfico e a expansão
urbana indomável sobre os jazimentos fosfáticos,
associadosà pressãoambientalista, justificadamente
voltada para a preservaçãode áreas especiais, como

QUADRO 3
SITUAÇÃOLEGAL

MUNiCíPIOS

PEDIDODE
PESQUISA

AUTORIZAÇÃO
DE
PESQUISA

DECRETO
OU
PORTARIA
DE
LAVRA

CADUCIDADE
OU
DISPONIBILIDADE

6

6

TOTAL

4

11

3

3

2

8

Totalda AMA

22

Totaldo Estado

22
Fonte: DNPM (NEO-SICOP-SEMIN-PE)

em 14/07/94.
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urbana até 1988

mineralização com capeamento
estéril maior que 20 m
mineralização aflorante ou com
capeamento estéril menor que 20 m
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janelas erosionais, com remoção
da camada fosfática

limite da ocorrência de fosfato
acima do nível do mar
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limite de município
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Fontes:

Ocupação até 1972:
Bases cartográficas do convênio
Min. Ex./SUDENE.
Folhas SB.25-Y-C-VI/3-S0
(Paulista) e
SB.25-Y-C-VI/3-NO

(Igarassu)

Ocupação até 1988:
FIDEM: Monitoramento dos Aspectos
Físicos-Ambientais do Litoral de

Pernambuco - 1984/88

Figura 3

1.1.

- como

matas e mananciais, e com um sentimento acentuado
de preocupação com os possíveis impactos ambientais
provocados pela atividade de mineração, refreiam as
visões mais otimistas.

grande escala, para a produção de fertilizante

Além dessesaspectos,a extração seletiva, em áreas
nobres com pouco capeamento,conveniente sob uma
ótica imediatista, compromete a viabilidade futura de
uma exploração mais extensiva.

Transforma-se, assim, o FOSFA TO DE OLINDA,
num caso histórico, servindo de exemplo ao homem
para que reflita na necessidadede planejamento e
monitoramento da exploração de recursos naturais,
para otimizá-la e ajustá-Ia, de forma integrada, ao
desenvolvimento dos demais segmentosda sociedade.

E mais! Sabe-seque a implementação de um
empreendimento como o pretendido - a exploração em

em diversos outros ramos da economia, nem sempre
dependeapenasde sua viabilidade técnica e
econômica.
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