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Abstract
Campos dos Goytacazes city, is located on the north of Rio de Janeiro State, nowadays it is the biggest brick
producer in the country. Because of that 7.000 m3 of mud is extracted daily, causing huge modifications in the
environment. The main of this work is to describe the conditions of the ground of the area where the mud is
extracted from. The chemical analysis of this ground showed important modifications on the chemical
composition. It revealed the impact of this activity, that generally causes the lost of important components of the
soil, decreasing the fertility on these environments.
Palavras-chave: cava de argila, caracterização química do solo, recuperação de área degradada.

1. Introdução
Na região norte fluminense, a indústria extrativista tem grande expressão, sendo
responsável, atualmente, por 84% da produção nacional de petróleo (PETROBRAS, 2008) e
na produção de cerca de 120 milhões de peças de cerâmica por mês, sendo o maior polo
produtor de tijolos do país na atualidade. A Indústria sucro-alcoleira, com o cultivo extensivo
de cana para produção de açúcar e álcool, também ocupa um lugar de destaque. Todas essas
atividades causam grandes modificações no ambiente, seja pela extensão, como no caso das
plantações de cana-de-açúcar que ocupam 200.000 hectares (PMCG, 2005, p.155), seja pelo
potencial poluidor, como no caso do petróleo, ou pela destruição do solo como é o caso das
cerâmicas (RAMOS, 2000).
Apesar de a indústria ceramista ser uma atividade econômica de grande importância para
a região é, também, uma das que mais impactam, negativamente, o ambiente. Atualmente, as
indústrias cerâmicas extraem cerca de 7.000 m3 diários de argila. Ramos (2000) estima haver
no norte fluminense uma jazida total de 1.591.460.000 m3 de argila, com uma área total
explorável de 620 km2, sendo esta, portanto, a área a ser impactada diretamente por essa
atividade. Levando-se em conta as clareiras, as lavras abertas, bordaduras e aceiros tem-se
uma área degradada bastante expressiva. Além da degradação do solo e da alteração da
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paisagem, esta atividade reduz a viabilidade de recuperação ambiental por deixar o solo com
inúmeros aspectos restritivos ao crescimento de uma nova biota.
O solo é o substrato primordial dos ecossistemas naturais. A recuperação das funções
ecológicas dessas áreas, buscando restaurar a diversidade da flora, a micro e macro fauna são,
portanto, imprescindíveis (GONÇALVES et al., 2008).
Nesse intuito, conhecer as condições do solo remanescente se torna indispensável. Este
trabalho visa descrever as condições do solo após a mineração de argila na região de Campos
dos Goytacazes.
2. Caracterização da região
O município de Campos dos Goytacazes está localizado na Região Norte do Estado do
Rio de Janeiro (figura 1), a 279 km da capital estadual, sendo o maior município do Estado
com uma área de, aproximadamente, 4.037 km2 (IBGE, 2008).

Figura 1 - Mapa de localização do município de
Campos dos Goytacazes (IBGE, 2008).

O clima do município é quente e úmido com estação chuvosa no verão e estiagem no
inverno. As precipitações pluviométricas médias anuais variam entre 1.100 e 1.300 mm. A
maior ocorrência de chuvas ocorre nos meses de janeiro e fevereiro. A temperatura média
anual varia entre 19 a 23ºC, com máxima de 34ºC (SIPRJ, 2008).
Os sedimentos encontrados nesta região são constituídos por argilas e siltes, micáceos, de
coloração acinzentada, e areias quartzosas de coloração branco-amarelada. A argila é um
sedimento característico de coloração cinza-negra e textura plástica. Pode estar associada a
depósitos de diatomita ou, quando em pântanos e brejos, associada à turfa. (PROJIR, 1984).
Na região em estudo, as áreas onde são encontradas as jazidas de argila estão à margem
direita do Rio Paraíba do Sul, ao longo da estrada RJ-216 que liga Campos dos Goytacazes ao
Farol de São Tomé, estando a sua maior concentração próxima aos vilarejos de São Sebastião,
Poço Gordo e do Mosteiro de São Bento. Esses depósitos são típicos de planície de
inundação, estando ligados à flutuação do curso do rio, desde a Lagoa Feia até a foz atual
(RAMOS, 2000).
A caracterização das argilas provenientes dessas diferentes áreas de extração classificamna como inorgânica, de elevada plasticidade, com teor de matéria orgânica inferior a 1%, com
predominância de caulinita, sendo notada a presença de quartzo, mica, anfibolitos, zircão,
gibsita, goetita e codierita, todas dentro dos padrões obtidos por outras argilas nacionais.
(ALEXANDRE, 2000).
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3. Características da lavra
O levantamento das características do processo de extração de argila, nas áreas
mineradas, foi obtido diretamente nas cavas, em entrevistas não estruturadas com os
proprietários, funcionários que trabalhavam na extração ou com integrantes do Sindicato dos
Ceramistas de Campos dos Goytacazes.
Foram escolhidas para a amostragem dez cavas distribuídas espacialmente na jazida de
modo a se ter uma amostra representativa do todo. Estão nas localidades de: Barcelos,
Saquarema Grande, Goytacazes, Poço Gordo, Campo Limpo, Tocos, Mussurepe, Santo
Amaro e Pipeiras.
A exploração da jazida de argila em Campos dos Goytacazes é feita da seguinte forma:
primeiro é retirado, por raspagem, o horizonte A, que é um horizonte mineral com acúmulo de
matéria orgânica misturada com o material mineral da superfície ou adjacente a ela (Ramos,
2000), com o propósito de expor o pacote argiloso. Em seguida, é iniciada a extração da
argila, utilizando-se retro-escavadeiras (Figura 2).

Figura 2 – Extração de argila (Foto: do autor)

Valicheski (2004) salienta que, na maioria dos casos, a extração de argila é realizada sem
critérios pré-estabelecidos objetivando a reutilização da área, dificultando o processo de
revegetação e recuperação ambiental dessas áreas, uma vez que o substrato remanescente
apresenta características químicas pouco propícias para o desenvolvimento da vegetação e da
fauna.
Este autor aponta em seu estudo que a maior parte das áreas exploradas encontram-se
abandonadas, estando de acordo com o que observamos. As possíveis causas para essa
realidade é que grande parte das jazidas (arrendadas) não possuem licença ambiental, não
sendo assumido pelo minerador, o compromisso de recuperação. Outra causa provável é que,
como o processo de extração é realizado de modo empírico, sem visar à reutilização da área
após a exploração, resultando na baixa qualidade do substrato remanescente, isso dificulta ou
mesmo impossibilita a sua reutilização para outros fins (VALICHESKI, 2004).
Das dez cavas pesquisadas, quatro tiveram o horizonte A do solo incorporado à argila e
enviado para a olaria (figura 3), apesar de essa prática diminuir a qualidade do produto final
da olaria e privar o solo de sua porção de matéria orgânica superficial.
Essa retirada acarreta a perda parcial ou total da capacidade de sustentar o crescimento de
plantas e outros organismos, ocorrendo a degradação dos atributos físicos, químicos e
biológicos do solo, altamente interdependentes, comprometendo a qualidade do mesmo
(GONÇALVES et al, 2008).
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Figura 3: Vista de uma área já explorada onde não foi
depositado o horizonte A do solo (Foto: do autor).

Em alguns casos, como na localidade de Mussurepe, o lençol freático é tão próximo da
superfície que, quando acontece a extração do pacote argiloso, imediatamente a cava é
preenchida com água impossibilitando a implantação de qualquer atividade de recuperação do
solo.
4. Atributos biológicos, físicos e químicos do solo
Para avaliar a qualidade do solo pode-se realizar o monitoramento de seus atributos ou
características biológicas, físicas e químicas (CARVALHO et al. 2004). Outras definições
para qualidade do solo são encontradas nos trabalhos de Manzatto (1998), Silva (2009),
Larson e Pierce (1991), Johnson et al. (1997) e outros.
Os atributos biológicos são mantidos por uma vasta e diversa comunidade de organismos
que mantém entre si complexas relações e influenciam as propriedades físicas, químicas e
biológicas do solo (ASSAD, 1997 apud SILVA, 2009). Suas atividades contribuem para a
ciclagem de nutrientes, mantém baixas as populações de pragas, produzem substâncias que
promovem a formação de agregados do solo e produzem substâncias húmicas, sendo a
maioria dos organismos muito importantes para a qualidade do solo (MAGDOFF, 2002).
A diversidade da fauna do solo tem sido considerada um importante indicador biológico,
sensível às alterações ecológicas nos ecossistemas, pois contribui na manutenção da estrutura
e fertilidade dos solos tropicais (BROWN et al., 2003).
Quanto aos atributos físicos, no que diz respeito à funcionalidade, a estrutura do solo
ideal é aquela que permite uma grande área de contato entre as raízes e o solo, apresentando
espaço poroso suficiente para a movimentação de água e difusão de gases, além da resistência
à penetração não ser impeditiva ao crescimento das raízes (VALICHESKI, 2004).
Esse autor especifica como qualidade física do solo, a capacidade de ele promover ao
sistema radicular das plantas as condições favoráveis ao crescimento e desenvolvimento e é
determinada pela disponibilidade de água, aeração, temperatura e resistência à penetração
(VALISHESKI, 2008).
Outro aspecto importante a ser considerado está relacionado com a proximidade do lençol
freático, que, devido ao excesso de umidade, dificulta o desenvolvimento do sistema radicular
da maioria das espécies arbóreas, devido à deficiente oxigenação do solo nessas condições
(ANDRADE, 1997) ou ainda possibilita a formação de solos salinos, pois intensifica a
ascensão capilar levando a um acúmulo gradual de sais na superfície. Como a baixada
campista possui elevada quantidade de sais solúveis no lençol freático, esse risco torna-se
muito maior (IAA/MIC, 1984).
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Carvalho salienta outros atributos físicos ou indicadores, tais como densidade e
porosidade, estado de agregação e de compactação. (CARVALHO et al., 2004)
Os nutrientes disponíveis, C orgânico total, e pH foram os atributos químicos avaliados.
Foi quantificada, também, a matéria orgânica no solo, compreendendo aí, raízes de plantas, a
fauna, microrganismos do solo, substâncias humificadas e não humificadas.
5. Avaliação do solo remanescente
A tabela 1 apresenta o resultado das análises químicas completa dos solos encontrados
nas cavas selecionadas, a partir de amostras compostas, obtidos pela mistura do material de
solo coletado em diversos pontos do terreno. Comparamos os resultados com Almeida et al.
(1988) que apresenta classificação para análise de níveis fósforo (P), potássio (K), alumínio
(Al), cálcio mais magnésio (Ca + Mg), potencial de hidrogênio (pH) e carbono (C) para o
estado do Rio de Janeiro.

Tabela 1. Propriedades químicas de substrato da cava de extração de argila na camada
de 0,20 m de profundidade.
pH

P

K

Ca

Mg

3

Al

H + Al

Na

3

mg/dm

cmolc/dm

C

MO

%

g/dm3

Cava 1

5,9

10

32

3,6

2,6

0,1

3,4

0,45

0,87

15,0

Cava 2

5,7

19

60

3,8

2,6

0,2

4,2

0,31

0,91

15,7

Cava 3

7,4

10

25

7,6

3,1

0,0

0,8

2,09

0,67

11,6

Cava 4

7,1

27

29

4,0

2,5

0,0

2,2

0,60

0,55

9,5

Cava 5

6,3

10

8

7,2

4,3

0,0

1,1

4,70

0,44

7,6

Cava 6

6,7

11

30

3,7

2,1

0,0

1,7

2,74

0,79

13,6

Cava 7

5,7

27

49

9,1

5,1

0,0

3,3

1,67

1,36

23,4

Cava 8

6,7

11

19

2,9

3,3

0,0

2,3

0,90

0,59

10,2

Cava 9

5,9

14

82

1,3

1,4

0,2

2,5

0,96

0,48

8,3

Cava 10

7,4

114

40

4,0

0,6

0,0

0,7

0,15

0,95

16,4

Tabela 1 (continuação). Propriedades químicas de substrato da cava de extração de
argila na camada de 0,20 m de profundidade.
SB

T

t

m

3

cmolc/dm

V

Fe

Cu

Zn

Mn

3

%

mg/dm

Cava 1

6,7

10,1

6,8

1

66

244,2

4,0

4,5

76,8

Cava 2

6,9

11,1

7,1

3

62

545,6

7,7

5,9

146,4

Cava 3

12,9

13,7

12,9

0

94

72,0

4,4

3,2

21,3

Cava 4

7,2

9,4

7,2

0

77

99,0

2,4

4,0

29,5

Cava 5

16,2

17,3

16,2

0

94

77,4

1,8

2,4

23,6

Cava 6

8,6

10,3

8,6

0

84

238,2

6,4

3,6

84,0

Cava 7

16,0

19,3

16,0

0

83

131,4

10,8

24,6

68,4

Cava 8

7,1

9,4

7,1

0

76

88,8

3,3

3,8

23,3

Cava 9

3,9

6,4

4,1

5

61

145,8

4,7

2,6

12,9

Cava 10

4,9

5,6

4,9

0

87

142,8

19,2

6,0

45,6

629

Anais II Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: Recuperação de Áreas Degradadas, Serviços
Ambientais e Sustentabilidade, Taubaté, Brasil, 09-11 dezembro 2009, IPABHi, p. 625-632.
(doi:10.4136/serhidro.81)

O pH variou de moderadamente ácido a moderadamente alcalino (5,7 a 7,4), sendo que
na maioria das análises classificou-se como moderadamente ácido.
Os níveis de fósforo encontrados em 70% das amostras ficaram na classe de fertilidade
muito baixa (menor de 14mg/dm3) e o restante como baixa (entre 14 e 28 mg/dm3). O mesmo
comportamento foi observado para o potássio (K) onde também na maioria das cavas (70%)
ficou na classe de fertilidade muito baixa e baixa (30%).
Considerando os níveis de cálcio e magnésio encontrados nas análises, as classes de
fertilidade foram classificadas de médio a muito alto, sendo que na maioria das cavas
predominaram as classes alto e muito alto. O alumínio não foi detectado na maioria das
análises (70%) e quando ocorreu se deu em baixos níveis.
Considerando recomendações a fim de elevar os níveis de cálcio (Ca) e magnésio (Mg)
encontrados e neutralizar a ação do alumínio para espécies florestais (ALMEIDA et al.,
1988), conclui-se que nas cavas estudadas não será necessária a realização de calagem. Os
valores encontrados de Soma de Bases (S.B.), Capacidade de Troca Catiônica (T e t),
Saturação de Alumínio (m) e Saturação de Base (V) confirmam este resultado.
As altas saturações por bases (valor V > 60%) e os elevados teores de bases trocáveis dos
perfis estudados pode ser conseqüência de elevados teores de cálcio e magnésio. O sódio,
quando apresenta elevada concentração, também tem grande influência no valor V. Nas
condições das cavas, dependendo da capacidade de retenção de cátions, o teor deste elemento
químico pode alcançar nos solos níveis tóxicos e intolerantes para as culturas (VALISHESKI,
2008).
Em 90% das amostras analisadas os níveis de carbono (C) foram classificados como
baixo nível de fertilidade.
No que diz respeito ao suprimento de fósforo (P), para espécies florestais não será
necessário adubação, por outro lado, será preciso o equivalente a 30 kg/ha de K20 (óxido de
potássio) em adubo mineral ou orgânico.
O teor total médio do cobre (Cu) nos solos em geral varia de 10 a 80 mg/kg. Os valores
estimados nas análises variam de 1,8 e 10,8 mg/dm3, podendo em todos os casos ser
considerados baixos. O cobre é constituinte presente em certas enzimas, além de influenciar
na fixação do nitrogênio atmosférico pelas leguminosas e é essencial no balanço de nutrientes
que regulam a transpiração das plantas (NOVAIS et al., 2007).
Os níveis de ferro (Fe) nos solos das cavas variaram de 72 a 545,6 mg/dm 3, enquanto,
segundo NOVAIS et al. (2007), a concentração média encontrada em solo é de 38 mg/kg.
Este elemento opera na ativação de enzimas, atuando na catalisação da biossíntese da
clorofila, já que faz parte constituinte de enzimas responsáveis pela sua formação.
O manganês (Mn) no solo é componente de óxidos, carbonatos, silicatos e sulfetos. Os
resultados das análises estimaram valores variando entre 12,9 e 146,4 mg/dm3, níveis baixos
comparados aos teores médios encontrados nos solos (faixa entre 20 a 3000 mg/kg). É
necessário à síntese de clorofila, sendo que sua função principal está relacionada com a
ativação de enzimas.
O teor de zinco (Zn) variou nos resultados entre 2,4 a 24,6 mg/dm3 nas análises dos solos
nas cavas. Este micronutriente atua como cofator enzimático, sendo essencial para a atividade,
regulação e estabilização da estrutura protéica ou uma combinação destas. Nos solos os seus
teores variam geralmente encontram-se na faixa de 10 a 300 mg/kg, se apresentando mais
disponível em solos com pH ácido.
Considerado como um elemento mineral benéfico por estimular o crescimento das plantas
(NOVAIS et al., 2007), o sódio (Na) foi encontrado nas análises em teores variando entre
0,60 a 4,70 cmolc/dm3.
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Porém, um elevado teor de sódio no complexo sortivo do solo, com altas concentrações
de sódio trocável, resulta em severas restrições as atividades agrícolas. Valisheski (2008)
classifica os solos remanescentes da atividade de extração de argila, em todas as suas
pesquisas na região em questão, em severamente afetados pelo sódio, apresentando caráter
sódico.
A matéria orgânica desempenha grande influência sobre propriedades físicas, químicas e
biológicas, tendo uma função primordial na qualidade e no uso sustentável do solo. Seus
teores nas cavas variaram entre 8,3 a 23,4 g/dm3. A operação de retirada de argila nas cavas
geralmente promove a remoção deste importante componente, reduzindo a sua fertilidade.
6. Conclusão
A partir das análises completas de solo realizadas em 10 cavas de extração de argila na
Baixada Campista pode-se constatar que o pH foi classificado como moderadamente ácido na
maioria das amostras, os teores de fósforo (P) e potássio (K) situaram entre muito baixo a
baixo, as bases do solo (Ca, Mg e K) estão presentes a níveis médio a muito alto, não havendo
necessidade de calagem. O nível de carbono encontrado (C) o classifica como solo com baixo
nível de fertilidade, no entanto, foi registrada a presença de micronutrientes importantes no
desenvolvimento das espécies florestais (Fe, Mn e Zn). Os teores de matéria orgânica (MO)
variaram de 8,3 a 23,4 g/dm3, confirmando que a operação de retirada de argila nas cavas
geralmente promove a remoção deste importante componente, reduzindo a fertilidade dos
solos nestes ambientes. As concentrações de sódio devem ser consideradas, pois, nas
condições encontradas, esse elemento químico pode apresentar efeito fitotóxico para várias
espécies vegetais, que resulta em severas restrições para a reutilização dessas áreas para fins
agrícolas após a extração da argila.
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