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RESUMO 

Esta pesquisa buscou investigar os saberes da comunidade da cidade de Barroso, MG, a respeito de como 

o cimento é produzido na fábrica LafargeHolcim e suas propriedades, para elaboração de uma narrativa 

híbrida associada ao conhecimento científico e tecnológico destinada à formação de professores e 

inserção do tema em aulas de química de escolas do município. Como referenciais teóricos, nos baseamos 

nas relações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade, na pedagogia “Community Science” de Adams (2012) e 

na proposta de inserção de saberes populares no ensino de ciências/química de Chassot (2004). O 

conceito de hibridização utilizado foi aquele baseado em Bakhtin (2010), tomando as narrativas do sítio 

Ciência na Comunidade (www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade) como exemplo. Inicialmente buscamos 

informações relacionadas à fábrica e os processos envolvidos na fabricação do cimento. Com o acervo 

obtido, escrevemos três textos: a respeito da história da fábrica, como é produzido o cimento e porque 

ele endurece. Posteriormente, buscamos conhecer como alguns pedreiros entendiam a produção e 

aplicação do cimento e, para ter acesso aos saberes da comunidade, solicitamos a ajuda de estudantes do 

1º, 2º e 3º anos e da EJA do ensino médio, da Escola Estadual Francisco Antônio Pires, situada no 

município, os quais aplicaram um questionário e realizaram entrevistas na comunidade. Os estudantes 

coletaram dados de 42 pessoas da comunidade e os mesmos foram analisados considerando o ‘feixe de 

relações’ e os ‘objetos do discurso’ com base em Foucault (2009). Notamos a presença de conhecimento 

científico a respeito da produção e uso do cimento na comunidade de Barroso, não obstante a ausência 

de abordagens a respeito nas escolas do município. Os saberes da comunidade redirecionaram a escrita e 

demonstraram objetos e relações semelhantes ao discurso da ciência. Após a hibridização, a versão final 

nos pareceu ser mais acessível, inteligível e agradável de ler, restando perceber como será sua utilização 

por professores e estudantes de Barroso. 

Palavras-Chave: saberes da comunidade; narrativa híbrida; produção de cimento. 
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ABSTRACT  

This study aimed at investigating the general knowledge of the citizens from the city of Barroso-MG on 

how cement is produced in the LafargeHolcim factory and its properties in order to elaborate a hybrid 

narrative associated to the scientific and technological knowledge for teachers’ education and chemistry 

lessons in local schools. As theoretical references, we based on the interrelations among Science-

Technology-Society in the chemistry teaching, the “Community Science” pedagogy established by Adams 

(2012) and in the proposal of folk knowledge´s insertion in the teaching of Science/Chemistry by Chassot 

(2004). The hybridization concept used was based on Bakthin (2010), taking the narratives from the 

Community Science website (www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade) as examples. Initially, we searched 

for information related to the cement factory and the process of its production. Using the data, we wrote 

three texts related to the factory´s history, how cement is produced and the reason why it hardens. 

Afterwards, we investigated how some bricklayers understood the cement production and use. In order 

to have access to the community’s knowledge, we asked for the aid of 42 secondary school students, from 

the 1st, 2nd and 3rd high school levels and the Education for Young People and Adults program, from the 

shcool ‘Escola Estadual Francisco Antônio Pires´, located in the township, which applied a questionnaire 

and made interviews in the community. The collected data were analyzed considering the ‘system or web 

of relations’ and the ´the formation of objects’ based in Focault (2009). It was noticed that there is 

scientific knowledge concerning cement production and use in the community of Barroso, although its 

absence at local schools curricula. The community’s knowledge redirected the writing of the narrative and 

showed objects and similarities to the discourse of science. After the hybridization, the texts seemed to 

be more accessible, intelligible and enjoyable to read, remaining to see what will be their effects on 

teachers and students from Barroso. 

Keywords: community´s knowledge; hybrid narrative; cement production 
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1. INTRODUÇÃO 

 Ao ingressar em 2010 na Universidade Federal de São João del Rei, no curso de Química - Grau 

Acadêmico Licenciatura, acreditava que viria a me inclinar por alguma área específica da química. No 

entanto, em meus primeiros contatos com as unidades curriculares relativas às práticas de ensino, meu 

interesse foi se aguçando gradualmente nessa direção. E foi em 2012, quando me integrei ao PIBID, sob 

coordenação de meu atual orientador do mestrado, que meus desejos de enveredar pela área da 

educação se consolidaram. A experiência obtida pela participação nesse programa, juntamente ao desejo 

que se instaurou de fazer parte do meio que visa formar profissionais da educação que possam atuar de 

forma crítico-reflexiva e intervir em situações de ensino-aprendizagem, fez com que eu decidisse 

participar do processo seletivo do Programa de Pós Graduação Processos Socioeducativos e Práticas 

Escolares (PPEDU) da UFSJ. 

 Foi então que começaram minhas buscas por um tema da pesquisa. Analisando os trabalhos do 

meu orientador que envolvia saberes da comunidade na educação científica e narrativas híbridas, bem 

como as conversas que tivemos, surgiu a ideia de trabalhar com um tema local de Barroso, minha cidade 

natal: o cimento. Uma vez que a região é rica em calcário, a matéria prima usada, e que a fábrica de 

cimento (atualmente LafargeHolcim) é um marco importante da cidade, por ser geradora de empregos, 

de capital de giro e fonte de rendas, a produção do cimento está enraizada na formação e constituição da 

cidade. Logo, algumas questões iniciais começaram a surgir: quais saberes escolares estão relacionados à 

fabricação do cimento? O que a comunidade sabe a respeito da produção do cimento e da fábrica? Quais 

as relações entre os saberes científicos e os saberes da comunidade sobre esses assuntos? 

 Assim, elaborei meu pré-projeto visando responder essas questões e produzir um material 

didático na forma de uma narrativa híbrida, tal como aquelas presentes no sítio Ciência na Comunidade 

(www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade), a partir do desenvolvimento das seguintes atividades: estudar a 

produção de cimento na fábrica e a sua história, os processos químicos envolvidos, os saberes da 

comunidade e suas relações com os saberes científicos. A princípio, a ideia era disponibilizar o material 

para professores de química da cidade de Barroso para que analisassem e dissessem se poderiam 

trabalhar o tema em sala de aula e como, mas o trabalho proposto se revelou mais complexo do que 

pensava, principalmente devido à diversidade dos dados obtidos e como contemplá-los na construção da 

narrativa. Como referenciais teóricos, analisei inicialmente as concepções de Adams (2012) sobre a 

pedagogia Community Science e sobre a inserção de saberes populares no ensino de química (CHASSOT, 

1990; 2001; 2003; 2004; 2006; 2008). Posteriormente, consideramos que seria pertinente analisar o 

movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTS/CTSA) por sua relação com meus objetos de 

estudo: a produção de cimento em Barroso, os saberes da comunidade e a educação em química. Após a 

http://www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade
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leitura desses referenciais, os quais descrevo resumidamente abaixo, foram definidas as seguintes 

questões de pesquisa para o desenvolvimento do presente estudo: Como o cimento é produzido na 

fábrica da LafargeHolcim? Quais os saberes da comunidade a respeito (detém saberes científicos)? Quais 

saberes escolares estão relacionados à fabricação e usos do cimento? Quais as relações entre os saberes 

científicos e os saberes da comunidade sobre esses assuntos?  

Esta dissertação foi organizada da seguinte forma: no capítulo que se segue exponho as bases 

teóricas da minha pesquisa; no capítulo 3 apresento os referenciais metodológicos e descrevo os 

caminhos que foram percorridos; no capítulo 4 apresento a análise das experiências obtidas na pesquisa; 

e finalmente, como forma de concluir, apresento o fruto dessa pesquisa: a narrativa híbrida e as respostas 

às perguntas de pesquisa. 
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2. REFERENCIAIS TEÓRICOS  

Essa pesquisa se integra aos trabalhos do grupo de meu orientador cujo intuito é incentivar o 

diálogo entre a educação científica e os saberes culturais locais que existem na comunidade. Conforme já 

mencionado, essa pesquisa teve como referenciais teóricos a pedagogia “Community Science”, a inserção 

de Saberes Populares no ensino de química e a perspectiva CTS/CTSA. Na verdade, consistiu em uma 

tentativa de entrelaçar as contribuições das duas primeiras dentro da abrangência da terceira. A seguir, 

apresento cada um desses referenciais separadamente. 

2.1. A PEDAGOGIA COMMUNITY SCIENCE  

Jennifer D. Adams é professora assistente de educação científica no Brooklyn College/The City 

University of New York/Estados Unidos. Ela trabalhou no Centro para o Desenvolvimento da Ciência 

Informal (CAISE) e escreveu um capitulo para seção VIII do Segundo Manual Internacional de Educação 

em Ciências (Second International Handbook of Science Education) intitulado Community Science: 

Capitalizing on Local Ways of Enacting Science in Science Education (Comunidade ciência: aproveitando 

formas locais para promover a ciência na educação em ciências), no qual apresenta o constructo 

“Community Science” visando reunir trabalhos de ensino e pesquisa envolvendo interações entre a 

educação em ciências e saberes da comunidade em várias partes do mundo. 

Enquadrando-se ‘comunidade ciência’ como ciência que é encontrada e utilizada de 

formas especificas, eu reviso as pesquisas em educação cientifica em contextos locais. 

Incluindo termos como ciência indígena, ciência baseada no local, ciência informal e 

ciência urbana. Eu enfoco projetos e pesquisas em educação científica que surgiram a 

partir de tópicos relevantes à comunidade local. Primeiramente, eu defino e descrevo 

‘comunidade ciência’. Posteriormente, eu utilizo exemplos de projetos de educação 

cientifica e pesquisas para a efetividade da ‘comunidade ciência’ para lecionar e 

aprender da ciência em si. Finalmente, com o crescimento da natureza global de 

questões cientificas (especialmente aquelas que competem à sustentabilidade), eu 

discuto a educação em ciências para sustentabilidade relacionado à ‘comunidade 

ciência’ (ADAMS, 2012, p.1163 tradução nossa). 

 Adams formulou questões iniciais decorrentes do fato de que o termo Community Science 

(Ciência Comunitária) tem sido utilizado em psicologia para descrever iniciativas em educação e saúde 

com foco na melhoria de vida de uma determinada comunidade, as quais geralmente partem de 

especialistas, sendo elas: como a comunidade conhece e compreende as questões científicas e de saúde? 

Como as práticas da ciência são articuladas localmente? Como os saberes da comunidade podem ser 

utilizados para criar oportunidades de aprendizagem em Ciências? Considerando a proposta da autora e 
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explorando sua desconstrução no sítio Ciência na Comunidade, a expressão “Community Science” adquire 

outro significado, melhor traduzido na forma de “Comunidade Ciência”, por sugerir a re/conexão da 

ciência ensinada na escola com a que existe na comunidade; esta última envolve os saberes culturais das 

pessoas, a ciência das atividades diárias, a ciência presente nos ambientes informais de aprendizagem, os 

entendimentos cotidianos de ciência e as decisões que utilizam o conhecimento científico. É uma maneira 

de ensinar sensível aos “sentidos locais” dos alunos e utiliza recursos (saberes, práticas e discursos) da 

comunidade visando desenvolver habilidades para utilização do conhecimento científico como forma de 

melhoria da qualidade de vida. 

Essa abordagem adota como conceito-chave a “diferença recursiva” (recursive difference), que 

considera a repetição na escola dos saberes que os alunos conhecem, vivenciam e constroem em suas 

vidas segundo uma estrutura na qual os alunos são estimulados a integrar o conhecimento da sala de aula 

e da comunidade (ADAMS, 2012). Trata-se então, de uma ciência contextualizada e que reduz a 

descontinuidade existente entre a vida e a escola, moldada pelos sentidos das pessoas de cada lugar, e 

tendo o conhecimento científico como uma forma de alcançar objetivos comunitários e pessoais, 

tornando-se base para decisões cotidianas. 

Adams reúne em seu texto seis experiências que exemplificam sua perspectiva, estabelecendo 

assim o constructo “Community Science”. Um exemplo foi uma experiência realizada com estudantes do 

ensino médio em um projeto chamado “City-as-Lab” (Cidade-como-Laboratório) em uma escola da cidade 

de Nova York, o qual envolveu uma professora e uma estudante de doutorado, as quais, junto com 

alunos, se direcionaram a analisar os hábitos de saúde relativos à alimentação na comunidade local. Em 

resumo, o objetivo dessas ações foi atrair os alunos para a realização de uma pesquisa sobre os alimentos 

disponíveis localmente (restaurantes, supermercados e outros pontos comerciais). Para a coleta de dados, 

os alunos formularam perguntas e hipóteses e investigaram os saberes da comunidade, identificando 

deficiências na qualidade dos alimentos e reivindicando melhores oportunidades de oferta aos 

comerciantes. Este trabalho teve repercussão na comunidade e evidenciou o engajamento dos 

estudantes no que diz respeito ao envolvimento do conhecimento científico. As outras experiências 

descritas pela autora podem ser observadas no sítio Ciência na Comunidade na aba “Desconstrução da 

literatura”, em Análise de “Community Science: capitalizing on local ways of enacting science in science 

education” ((http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/analise-de-community-

science-capitalizing-on-local-ways-of-enacting-science-in-science-education/). 
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2.2. A INSERÇÃO DE SABERES POPULARES NO ENSINO DE QUÍMICA PROPOSTA POR ATTICO CHASSOT  

De acordo com Chassot (2004), em nosso país a realidade do Ensino de Química está muito 

distante daquilo que o cidadão necessita para exercer sua cidadania. Neste sentido, as investigações 

desenvolvidas pelo autor, constatam que a Química ensinada na escola não possui semelhança alguma 

com a química do dia a dia das pessoas. Além disso, verifica-se que o ensino de Química oferecido mesmo 

em escolas particulares, as quais em geral são consideradas “melhores” em qualidade de ensino, se 

resume simplesmente num monótono treinamento para o vestibular ou o ENEM, sendo que passado esse 

processo nada mais é lembrado (CHASSOT, 2004). O autor afirma que se tem observado que quando 

pesquisadores e professores se deparam com a ineficácia do Ensino de Química nas escolas, eles 

procuram desenvolver diversas propostas, ferramentas e metodologias, visando motivar os alunos e 

formar cidadãos mais críticos e conscientes, utilizando-se de recursos para trazer a Química para o 

cotidiano de forma contextualizada. Uma possibilidade que vem ganhando destaque no Ensino de 

Química é o estudo dos saberes populares e sua relação com os saberes científicos, assim como afirmam 

Gondim e Mol,  

[...] se os diferentes saberes que fazem parte da constituição de cada indivíduo forem 

mais bem compreendidos e a escola propiciar formas de mediação entre esses saberes, 

a capacidade de diálogo entre educador e educando se tornará mais suscetível, 

possibilitando melhores negociações de significados (2008, p. 9). 

Embora em nossa sociedade seja muito comum ver a ciência com um status hegemônico e 

superior de saber (GONDIM; MOL, 2008), hoje, há uma aceitação de que a ciência seja trabalhada na 

escola para contribuir para a formação de cidadãos críticos e participativos. Entretanto, o currículo 

escolar traz uma ideologia dominante e dificilmente valoriza os saberes que não sejam validados pela 

ciência (VENQUIARUTO et al., 2011). Desse modo, se os diferentes saberes de cada indivíduo fossem 

compreendidos e a escola propiciasse a mediação entre estes saberes, a capacidade de diálogo se 

intensificaria, possibilitando a negociação e o compartilhamento de significados. Alguns autores 

(CHASSOT, 2006; PINHEIRO; GIORDAN, 2010; GONDIM, 2007) têm assinalado a valorização desse 

conhecimento como função da escola, uma vez que ela é o local de mediação entre a teoria e a prática, o 

ideal e o real, o científico e o popular, portanto é sua função valorizar também o saber popular, o saber 

local, próprio da comunidade onde a escola está inserida, pois de acordo com Chassot (2004 p. 180) "os 

currículos (de Química) não conduzem à libertação dos estudantes, porque foram/são escritos por 

aqueles que detêm o poder e não têm intenções de perdê-lo”. 

A escola esta acostumada a transmitir um conhecimento científico que não produziu, mas o 

admira, principalmente por ser validado pela Academia, porém desvaloriza o saber próprio da 
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comunidade em que está inserida, pois este não é considerado válido pela ciência, além de muitas vezes 

não o conseguir explicar e entender. Neste raciocínio, Chassot (2008) afirma que “O saber é o 

conhecimento ou a ciência” e que há três tipos de saberes: saberes científicos, saberes populares e 

saberes escolares. O saber científico ou acadêmico é considerado como a Ciência e possui um status 

hegemônico de saber, porém se buscarmos suas origens chegamos ao saber popular ou primevo, ou 

ainda primeiro, que são os saberes da comunidade, do cotidiano, do senso comum, que são herdados de 

gerações em gerações. O saber escolar é o transmitido pela escola e, portanto, descaracterizado, pois o 

fato de transmitir é diferente de produzir. Situação evidente que a escola encontra, pois ao invés de 

produzir conhecimento apenas o reproduz ou transmite. Para tanto, há a necessidade que estes saberes 

trabalhem juntos, fazendo que o saber escolar deixe de ser ensinado de forma descontextualizada e passe 

a ser ensinado a partir do saber popular conhecido pela comunidade e utilize o conhecimento científico 

não para validar o saber popular, mas para mediar o processo de ensinar e aprender. 

Para o professor, a seleção de certos conteúdos essenciais, hoje, torna-se então primordial, pois a 

quantidade de informações que o aluno traz é extensa, de tal forma que aquilo a que damos maior 

enfoque em sala de aula, não necessariamente, o aluno levará para a sua vida diária. Isso não quer dizer 

que não é importante ensinar os conceitos químicos, mas deve-se procurar ensiná-los relacionando com o 

contexto social e cultural do aluno. A abordagem significativa, então e segundo Chassot (2003), “consiste 

em uma mudança de postura perante o trabalho, de forma que o conteúdo seja essencial à vida do aluno, 

facilitando-os a fazerem uma leitura do mundo onde vivem, entendendo as necessidades de transformá-

lo, e transformá-lo para melhor”. A respeito da valorização do saberes populares, Chassot destaca que há: 

Uma necessidade de se buscar uma valorização dos saberes populares e uma 

conscientização do respeito que os mesmos merecem e de como estão inseridos nos 

distintos contextos sociais. Esta é uma função da escola, e é tanto uma função 

pedagógica como uma função política. É novo assumir que se propõe à Escola: a defesa 

dos saberes da comunidade onde ela está inserida. (CHASSOT, 2003).  

Os saberes populares brotam de observações feitas ao longo de gerações, não obstante, para 

determinados grupos, se prestam coerentes e fazem sentido, nutrindo vivo “conhecimento” e, desta 

forma, preservam a história, costumes e tradições locais. Quando o indivíduo chega à escola, ele já traz 

consigo uma rede de significados, construídos a partir de suas vivências, o que torna a sala de aula um 

ambiente heterogêneo, uma vez que reúne estudantes vindos de diferentes contextos sociais. E dentro 

dessa visão, ensinar ciências passa a ser entendido como o ensino de uma segunda cultura.  

O autor aponta caminhos mais amplos para as ações em sala de aula (CHASSOT, 1990, 2001): 

levantar as fontes dos saberes, analisá-los criticamente, observá-los com respeito, realizar entrevistas e 
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documentação audiovisual, buscar explicações por meio do saber institucionalizado e realizar uma análise 

comparativa entre os saberes. Dada a sua visão da dificuldade que pode existir na busca das explicações 

científicas para os saberes populares, menciona a necessidade de haver um constante ir e vir, entre a 

Academia e a comunidade, e de discutir como devem ocorrer as interações com esta última, 

considerando a necessidade de haver proteção mútua e ausência de preconceitos de ambas as partes e 

atenção para os conflitos existentes. Embora reconheça o estímulo que isto possa oferecer, o mais 

importante para ele não é buscar uma alternativa para ensinar os conteúdos escolares, mas buscar 

soluções para os problemas identificados. A justificativa para essa práxis está na necessidade concreta de 

se trabalhar os conhecimentos químicos de forma contextualizada, relacionando-os com a realidade 

sociocultural do aluno e com situações problema que abram espaços de discussão em sala de aula. 

2.3. A ABORDAGEM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE  

Desde a segunda metade do século XX, alguns grupos dos países capitalistas passaram a perceber 

que o desenvolvimento científico e tecnológico não estava se desenvolvendo paralelamente ao bem-estar 

da sociedade. Tais grupos passaram a ver a ciência e a tecnologia com um olhar mais criterioso. Surgiram 

então os estudos CTS - Ciência, Tecnologia e Sociedade, com origem no final dos anos 1960 e início dos 

anos 1970, face às preocupações com o meio ambiente e o desenvolvimento de bombas químicas e 

nucleares. Na realidade, desde o final da segunda guerra mundial emergiu um debate em torno dos 

impactos da ciência e da tecnologia na sociedade (MORAES; ARAÚJO, 2012).  

Todavia, parece não haver uma origem única para o surgimento do movimento CTS. Aikenhead 

(2003) relata que as preocupações tiveram início a partir de um conjunto de acontecimentos simultâneos, 

sendo os seguintes contribuintes principais: a Revolução Industrial, o contexto pós-guerra, a necessidade 

de acomodação da crescente população imigrante dos campos às cidades e as necessidades de 

saneamento básico. Bazzo (1998) comenta que os anos de 1960 e 1970 foram períodos em que o 

desenvolvimento científico-tecnológico conseguiu passar de um extremo ao outro, indo do milagre à 

destruição. Cerezo; Luján; Gordillo; Osório (2003) confirmam essa posição, ao ressaltar que apesar do 

otimismo prometido no modelo linear, a ciência e a tecnologia começam a entrar em decadência devido 

aos sucessivos desastres que vinham acontecendo, dentre os quais está a geração de resíduos 

contaminantes, os acidentes nucleares e o desenvolvimento de bombas atômicas. 

Aikenhead (2003) destaca as reflexões sobre a ciência, mote do Movimento CTS, que surgiram no 

contexto pós guerra, concomitante ao projeto Manhattan, o relatório Science: The Endless Frontier, os 

movimentos Pugwash   ambiental e feminista e as reformas do currículo de ciências. Assim, o modelo 

tradicional/linear de progresso começou a ser questionado, segundo o qual o desenvolvimento científico 

(DC) gera desenvolvimento tecnológico (DT), que por sua vez gera desenvolvimento econômico (DE) e 
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determina o bem-estar social (DS), sendo o primeiro a base da promoção social. O questionamento da 

gestão tecnocrática que prevalecia no referido modelo, e a reivindicação de decisões mais democráticas, 

também influenciaram o surgimento do movimento Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) (AULER, 2002), 

o qual começou a demandar um redimensionamento científico-tecnológico, contrapondo-se à ideia de 

que mais Ciência e Tecnologia (CT) irá necessariamente resolver os problemas sociais, ambientais e 

econômicos, requerendo, portanto uma participação maior da sociedade no direcionamento dado às 

atividades científico-tecnológicas. 

Na busca de entender a ciência e tecnologia nessa época e seus contextos histórico, social e 

cultural, começaram a aparecer alternativas na Europa e nos Estados Unidos, por meio dos primeiros 

passos do movimento CTS, conforme afirma Pinheiro (2005).  O ano de 1968 pode ser considerado como 

chave, uma vez que foi o auge dos movimentos de contra cultura estadounidenses contrários à Guerra do 

Vietnã. Esses movimentos fizeram da tecnologia moderna e do estado tecnocrático americano os 

principais alvos de suas lutas (CEREZO, 2004). O movimento CTS teve, inicialmente, uma natureza mais 

política e social. Como um de seus lemas, trouxe a necessidade do cidadão de conhecer seus direitos e 

obrigações, de pensar por si próprio e ter uma visão crítica da sociedade onde vive, especialmente ter a 

disposição de transformar a realidade para melhor. 

De acordo com Aikenhead (2003), os primeiros países onde esse tipo de crítica começou a ganhar 

força foram os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha e Holanda, tanto em âmbitos mais amplos 

como na política e na economia, bem como na educação. Esse movimento, já em sua gênese, conferia 

atenção para como essas questões podiam influenciar e deviam ser abordadas pela educação. 

 
O agravamento dos problemas ambientais e discussões sobre a natureza do 
conhecimento científico e seu papel na sociedade fizeram com que crescesse no mundo 
todo um movimento que passou a refletir mais criticamente as relações entre ciência, 
tecnologia e a sociedade em que esses conhecimentos estão inseridos. Esse processo fez 
com que a partir da década de 1970 fosse buscado o desenvolvimento de novos 
currículos de ensino de Ciências que buscavam incorporar conteúdos de CTS (SANTOS, 
2007, p. 111). 

 

Assim, apesar de esse movimento não ter sua origem no contexto educacional, as reflexões nessa 

área vêm aumentado significativamente, por entender que a escola é um espaço propício para que as 

mudanças comecem a acontecer (PINHEIRO, 2005). Segundo Nascimento et al (2010), foi a partir de 

meados da década de 1980 e durante os anos de 1990, que se começou a questionar as relações entre 

ciência, tecnologia, sociedade e ambiente no ensino de ciências no Brasil. Krasilchik (2005) afirmou que a 

partir do momento em que ciência e a tecnologia foram reconhecidas como essenciais para o 

desenvolvimento econômico, cultural e social, a educação deveria acompanhar essa evolução, admitindo-
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se que a exclusão de aspectos históricos, políticos, econômicos e sociais do ensino de ciências impede que 

se atinja seu potencial educacional.  

Durante o desenvolvimento do movimento CTS, ele acabou por incorporar alguns slogans que 

eram provenientes das realidades sociais presentes nos lugares onde começou a ganhar força. Por 

exemplo, na Bélgica ele adotou um caráter que trazia para discussão características mais ligadas à ética. 

Na Austrália, as relações com a tecnologia foram marcantes e na Itália foi dada maior atenção ao caráter 

científico que buscava tratar de questões sociais existentes. No Canadá e na Holanda começou a figurar 

como ideia vigente a integração da sigla ‘A’ a CTS, transformando-se em CTSA, ou STSE (Science, 

Technology, Society, Environment) em língua inglesa, onde o meio ambiente adquiriu lugar de destaque 

(AIKENHEAD, 2003). Embora a questão ambiental já estivesse embutida na tríade CTS, conforme 

defendem alguns pesquisadores (SANTOS, 2007), as questões ambientais começaram a ser enfatizadas a 

partir da década de 1990, desdobrando o enfoque CTS de forma que alguns autores passaram a usar o 

termo CTSA (MARCONDES et al, 2009; BERNARDO et al, 2010), afirmando que esta perspectiva permite 

que “entrem em cena temas contemporâneos, como mudanças climáticas associadas à compreensão da 

Física Térmica, que levem em conta aspectos como aquecimento global e efeito estufa; derretimento das 

calotas polares; a abertura na camada de ozônio; poluição atmosférica” (ALVES, 2008, p. 6). A 

democratização buscada para a sociedade como um todo repercute também nos processos relacionados 

ao Ensino de Ciências. Por esse motivo o movimento CTSA possui uma vertente educacional forte, 

centrada na educação cientifica; preocupação essa que também já estava presente nas origens do 

movimento, uma vez que educar os cidadãos para agirem de maneira mais crítica na realidade em que 

estão inseridos foi uma questão sempre presente e discutida (AIKENHEAD, 2003).  

 
2.3.1. O MOVIMENTO CTS NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
 
  Apesar de muitos trabalhos de pesquisa usarem a nomenclatura CTSA, eles se fundamentam nos 

mesmos referenciais teóricos que estruturam aqueles que usam a sigla CTS. Ambas têm o viés da 

problematização, da contextualização e da interdisciplinaridade no desenvolvimento de propostas (SILVA 

et al, 2010). De acordo com Santos e Mortimer (2002), alfabetizar os cidadãos em ciência e tecnologia é 

hoje uma necessidade do mundo contemporâneo. Não se trata de mostrar as maravilhas da ciência, como 

a mídia já o faz, mas de disponibilizar as representações que permitam ao cidadão agir, tomar decisões e 

compreender o que está em jogo no discurso dos especialistas. Essa tem sido a principal proposição dos 

currículos com ênfase em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Nessa perspectiva, defende-se que além 

de transmitir o conhecimento científico produzido, estabelecido e legitimado, enquanto produto acabado, 

deve-se ensinar sobre a ciência, abordando, portanto,  os processos sócio-históricos de produção, 
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construção e legitimação dos fatos científicos e as questões filosóficas, éticas e políticas envolvidas 

(COLLINS; PINCH, 2010; ZIMAN, 1980).  

Procura-se, desta forma, caracterizar a ciência e a tecnologia como parte integrante da cultura, 

consistindo em atividades socialmente construídas (LATOUR, 2011). Logo, o ensino de ciências CTS visa 

desenvolver, junto aos alunos, uma percepção do desenvolvimento científico e tecnológico como um 

processo social, influenciado por fatores culturais, sociais, políticos e econômicos, além dos tradicionais 

fatores epistêmicos (BAZZO; LINSINGEN; PEREIRA, 2003). Na tentativa de tornar o aprendizado de ciências 

mais significativo e relevante, a partir dessa caracterização das relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade, o objetivo principal do ensino de ciências CTS, conforme mencionei anteriormente, é formar 

cidadãos aptos a tomarem decisões acerca das problemáticas científicas e tecnológicas contemporâneas 

(AIKENHEAD, 1992; PRAIA; CACHAPUZ, 2005; SOLOMON, 1994). Nesse sentido, as pesquisas destacam a 

importância de se trabalhar questões sociocientíficas na formação ética/moral dos alunos; explorar o 

potencial pedagógico do discurso e da argumentação, das conexões emotivas, psicológicas, culturais e 

epistemológicas orientadas à tomada de decisões informadas (ZEIDLER , 2005); formar indivíduos para a 

responsabilidade social e construção de uma consciência coletiva organizada em ciclos de 

responsabilidade (WAKS, 1992, 1996); construir conhecimentos interdisciplinares socialmente relevantes 

necessários ao diálogo com os especialistas da ciência, direcionados à ação social e à tomada de decisões, 

para exercitar o raciocínio crítico, a capacidade de comunicação e a busca por soluções criativas 

(AIKENHEAD, 1988; 1994; GORDILLO; OSORIO, 2003).  

Quando introduzidas no âmbito escolar, as abordagens com enfoque CTS possibilitam uma 

interpretação mais realista do quadro social influenciado pelas tecnociências, visto que enfatizam as 

relações entre o contexto sociocultural dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e os 

conceitos científico-tecnológicos, possibilitando discussões sobre a natureza da ciência, a natureza da 

tecnologia e seus desdobramentos sociais e inter-relações (SANTOS; MORTIMER, 2002; SANTOS; 

SCHNETZLER, 2003; STRIEDER, 2012), conforme mostra o quadro abaixo.  
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Quadro 1 – Aspectos da abordagem CTS segundo Mckavanagh e Maher (1982 apud SANTOS, 1997, p. 65). 

Aspectos de CTSA Esclarecimentos 
Natureza da Ciência Ciência é uma busca de conhecimentos dentro de uma perspectiva 

social. 
Natureza da Tecnologia Tecnologia envolve o uso do conhecimento cientifico e de outros 

conhecimentos para resolver problemas práticos. A humanidade 
sempre teve tecnologia. 

Natureza da Sociedade A sociedade é uma instituição humana na qual ocorrem mudanças 
científicas e tecnológicas. 

Efeito da Ciência sobre a 
Tecnologia 

A produção de novos conhecimentos tem estimulado mudanças 
tecnológicas. 

Efeito da Tecnologia sobre a 
sociedade 

A tecnologia disponível a um grupo humano influencia grandemente o 
estilo de vida de um grupo. 

Efeito da Sociedade sobre a 
Ciência 

Através de investimentos e outras pressões, a sociedade influencia a 
direção da pesquisa científica. 

Efeito da Ciência sobre a 
Sociedade 

O desenvolvimento de teorias científicas pode influenciar o 
pensamento das pessoas e a solução de problemas. 

Efeito da sociedade sobre a 
Tecnologia 

Pressões dos órgãos públicos e de empresas privadas podem influenciar 
a direção da solução do problema e, em consequência, promover 
mudanças tecnológicas. 

Efeito da Tecnologia sobre a 
Ciência 

A disponibilidade dos recursos tecnológicos limitará ou ampliará os 
progressos científicos. 

 

Santos (2007) destaca que: 

Inserir a abordagem de temas CTS no ensino de ciências com uma perspectiva crítica 

significa ampliar o olhar sobre o papel da ciência e da tecnologia na sociedade e discutir 

em sala de aula questões econômicas, políticas, sociais, culturais, éticas e ambientais. 

Essas discussões envolvem valores e atitudes, mas precisam estar associadas à 

compreensão conceitual dos temas relativos a esses aspectos sociocientíficos, pois a 

tomada de decisão implica a compreensão de conceitos científicos relativos à temática 

em discussão. (Ibid., p. 10)  

Neste sentido, Santos e Mortimer (2000) definiram currículos com ênfase CTS como sendo 

aqueles que tratam das interações entre explicação científica, planejamento tecnológico, bem como, de 

solução e tomada de decisão sobre temas de relevância social. Além disso, Marcondes et al (2009) 

destacaram que a introdução da abordagem CTS nas aulas de ciências possibilitaria romper com a 

imagem neutra da ciência, despertando maior interesse dos alunos pela mesma, ajudando na resolução 

de problemas de ordem pessoal e social, de forma que haja um envolvimento mais atuante nas questões 

sociais, políticas, econômicas e ambientais. Já Carletto e Pinheiro (2010, p. 519) afirmaram que a inserção 

CTS contribui “para que os alunos desenvolvam percepções mais complexas da realidade e visões de 

mundo mais integradas, adequadas ao entendimento de como todas as questões de estudo se inserem, 

interagem e derivam de modelos tecnocientíficos”. No estudo feito por Bennet, Lubben e Hogarth (2007), 

os autores observaram o aprimoramento de atitudes em relação à ciência junto da compreensão das 

ideias científicas em abordagens educacionais baseadas no contexto CTS. O Quadro 2 abaixo compara 
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alguns aspectos do ensino clássico de ciências e da abordagem CTS baseado no trabalho de Zoller e 

Watson (1974, p. 110). 

Quadro 2 – Aspectos enfatizados no ensino clássico de ciência e no ensino CTS 

Ensino clássico de ciência 

- Organização conceitual dos conteúdos a serem 

estudados. 

- Investigação, observação, experimentação, coleta 

de dados e descoberta como método científico. 

- Ciência vista como um conjunto de princípios, um 

modo de explicar o universo, uma série de conceitos 

e esquemas conceituais interligados. 

- Busca da verdade científica sem perder a 

praticabilidade e a aplicabilidade. 

- Ciência como um processo, uma atividade 

universal, um corpo de conhecimento. 

- Ênfase à teoria para articulá-la com a prática. 

- Lida com fenômenos isolados, usualmente do ponto 

de vista disciplinar, análise dos fatos exata e 

imparcial. 

- Busca novos conhecimentos para a compreensão do 

mundo natural, principalmente, um espírito 

caracterizado pela ânsia de conhecer e compreender. 

 

Ensino CTS 

 

- Organização temática da matéria em temas 

tecnológicos e sociais. 

- Potencialidades e limitações da tecnologia no que 

diz respeito ao bem comum. 

- Exploração, usos e decisões são submetidos a 

julgamento de valor. 

- Prevenção de consequências em longo prazo. 

- Desenvolvimento tecnológico, embora impossível 

sem a ciência, depende mais das decisões humanas 

deliberadas. 

- Ênfase à prática para chegar à teoria. 

- Lida com problemas verdadeiros no seu contexto 

real (abordagem interdisciplinar). 

- Busca implicações sociais dos problemas 

tecnológicos, tecnologia para a ação social. 

 

2.4. REVISÃO DE TRABALHOS CTS EM EDUCAÇÃO QUÍMICA PUBLICADOS NA REVISTA QUÍMICA NOVA 

NA ESCOLA  

Visando perceber a natureza dos trabalhos na perspectiva CTS ou CTSA, fiz uma análise das 

publicações sobre este enfoque na revista Química Nova na Escola, por se tratar de uma revista 

fundamentada que atinge grande parte da população acadêmica, de maio de 1995 até maio de 2017, 

sendo que até o ano de 2007 as publicações eram semestrais e de 2008 em diante passaram a ser 

trimestrais. Analisei os resumos das edições disponíveis no site http://qnesc.sbq.org.br/ até o presente 

momento, localizando-os por meio da busca das palavras chaves ‘CTS/CTSA’. Posteriormente fiz um 

fichamento dos artigos que dispunham o tema para compreender como o assunto fora abordado. Entre 

as 65 edições analisadas, encontrei 12 publicações a respeito, conforme descrito no Quadro 3, somando 

14 publicações observadas. 

 

 

 

http://qnesc.sbq.org.br/
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Quadro 3 - Artigos CTS/CTSA publicados em Química Nova na Escola de maio de 1995 até maio de 2017. 

Edição: mês, ano, 

volume (número da 

revista). 

Publicação 

Nov, 2007, vol. 26  1. Educação em ciências, letramento e cidadania 
Fev, 2008, vol 27  2. Formação contínua de professores para uma orientação CTS do ensino de 

química: um estudo de caso 
 3. Consensos sobre a natureza da ciência: a ciência e a tecnologia na 

sociedade 
Fev, 2009, vol 31 (1) 4. O Emprego de Parâmetros Físicos e Químicos para a Avaliação da 

Qualidade de Águas Naturais: Uma Proposta para a Educação Química e 

Ambiental na Perspectiva CTSA. 
Mai, 2009, vol 31 (2) 5. Formação de Professores de Química na Universidade de Brasília: 

Construção de uma Proposta de Inovação Curricular 
Fev, 2012, vol 34 (1) 6. Nanotecnologia, um tema para o ensino médio utilizando a abordagem 

CTSA 
Nov, 2012, vol 34 (4) 7. O Projeto Água em Foco como Uma Proposta de Formação no PIBID 
Fev, 2015, vol 37 (1) 8. Abordando o Tema Alimentos Embutidos por Meio de uma Estratégia de 

Ensino Baseada na Resolução de Casos: Os Aditivos Alimentares em Foco 
Mai, 2015, vol 37 (3) 9. Jeans: a relação entre aspectos científicos, tecnológicos e sociais para o 

Ensino de Química 
2015, Nº 2 ed. 

especial Online  
10. A Seção Química e Sociedade: Contribuições para um Ensino em 

Diferentes Contextos 
Fev, 2016, vol 38 (1) 11. Isômeros, Funções Orgânicas e Radicais Livres: Análise da Aprendizagem 

de Alunos do Ensino Médio Segundo a Abordagem CTS 
Nov, 2016, vol 38 (4) 12. Tratamento de água com coagulante biodegradável: uma proposta de 

atividade experimental 
 13. Elaboração de textos de divulgação científica e sua avaliação por alunos 

de Licenciatura em Química 
Mai, 2017, vol 39 (2) 14. O Tema “Vidro Plano (Tecnologia Float)” para a Educação Científica e 

Tecnológica 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Os artigos 6, 13 e 14 envolvem a elaboração de materiais didáticos. O sexto trata de um 

experimento que envolveu a preparação de nanopartículas magnéticas, a partir da reação entre íons Fe(II) 

e Fe(III) em meio básico, com finalidade de construir um material didático envolvendo uma turma de 1ª 

série do ensino médio. O artigo numero 13 se refere à elaboração de um texto de divulgação científica 

tendo como eixos norteadores a experimentação, a história, a natureza da ciência e aspectos da interface 

CTSA; um segundo objetivo foi investigar a aplicação desses textos em alunos de licenciatura em Química; 

o de número 14 propõe um material didático sobre o tema “Vidro Plano (Tecnologia Float)” para a 

educação científica e tecnológica de docentes e estudantes do ensino médio. No artigo nove são 

apontados alguns tópicos que podem ser desenvolvidos no ensino de química a partir do tema jeans e, 

por fim, os de números 11 e 12 dizem respeito à experimentações, sendo que primeiro  busca analisar a 

aprendizagem de alunos do ensino médio de química de uma escola pública estadual do interior de 

Pernambuco sobre os conteúdos ‘Isômeros, Funções Orgânicas e Radicais Livres’ e o último apresenta 

uma proposta de atividade experimental avaliada por licenciandos em química e que simula parte do 
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processo de tratamento de água substituindo coagulantes com alumínio por ácido tânico, que é 

biodegradável. 

Alguns aspectos que gostaria de destacar nesta análise é a existência de trabalhos com enfoques 

variados, desde o desenvolvimento de atividades na educação básica, para formação docente e 

proposição de materiais didáticos. Outro aspecto é que em nenhuma das publicações encontrei uma 

fundamentação teórica mais minuciosa da abordagem CTS/CTSA, provavelmente devido à natureza dos 

artigos publicados na revista Química Nova na Escola, que geralmente se apresentam de forma mais 

objetiva e condensada. Os trabalhos foram embasados nesta perspectiva, mas a mesma não foi discutida 

em profundidade. Observei também a ausência de trabalhos ou investigações semelhantes ao meu 

estudo, ou seja, que analise a interface indústria/comunidade.  Outro aspecto é a atenção conferida aos 

saberes da sociedade no presente estudo, particularmente influenciado pelos dois primeiros referenciais 

teóricos apresentados. 
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3. REFERENCAIS METODOLÓGICOS E CAMINHOS PERCORRIDOS  

3.1. FEIXES DE RELAÇÕES E OBJETOS DO DISCURSO COMO CRITÉRIOS BASEADOS NA 

ARQUEOLOGIA DO SABER DE MICHAEL FOUCAULT 

A organização e análise das respostas dadas ao roteiro de entrevista/questionário utilizado pelos 

alunos em suas interações com 42 indivíduos da comunidade de Barroso foram realizadas considerando 

os ‘objetos do discurso’ e o ‘feixe de relações’, conforme conceituados pela arqueologia do saber ou 

análise do discurso proposta por Michel Foucault (2008).  Podemos entender, a partir do autor, que todo 

enunciado é uma unidade do discurso que desempenha uma função de existência. Essa função associa 

desde as relações do enunciado com seu referencial e com as modalidades enunciativas que nele operam 

até o domínio de outros enunciados em que se insere a análise do estatuto de sua materialidade como 

signo de sua existência. Partir da noção de que o discurso é um lugar de luta permanente é considerar, 

com Foucault, que o mesmo não pode ser visto apenas como um conteúdo representado por um sistema 

de signos, mas como “[...] práticas que formam sistematicamente os objetos de que fala [...]” (FOUCAULT, 

2012, p. 60). Para o autor, as palavras e as coisas se relacionam de maneira complexa, porque essa 

relação é histórica, repleta de construções e interpretações e perpassada por relações de poder. É 

preciso, então, descrever a dispersão dos acontecimentos discursivos “[...] através dos quais, graças aos 

quais e contra os quais [...]” (GREGOLIN, 2007) se estabelecem os regimes de verdade. Assim, os 

enunciados estão dispostos através de um feixe complexo de relações que se estabelecem entre 

“instituições, processos econômicos e sociais, formas de comportamento, sistemas de normas, técnicas, 

tipos de classificação, modos de caracterização” (FOUCAULT, 2009, p. 50), os quais, todavia, não tecem a 

trama do objeto, mas apenas o permitem aparecer, já que estas relações não são internas ao discurso. 

Elas estão no limiar do discurso, determinando as relações que o discurso deve efetuar para poder falar 

de determinado objeto. Estas, em movimento, caracterizam o próprio discurso enquanto prática. Em 

termos de análise, todo e qualquer objeto encontra-se “relacionado ao conjunto de regras que permite 

formá-los como objetos de um discurso e que constituem, assim, suas condições de aparecimento 

histórico” (FOUCAULT, 2009, p. 53). O surgimento de um objeto é sempre visto a partir de suas condições 

históricas e em um domínio de parentesco com outros objetos, os quais podem ser definidos sob diversos 

aspectos. Daí, saem inúmeras relações estabelecidas entre instituições e entre o próprio enunciado (que 

se refere ao objeto) com outros enunciados. Explica Foucault, 

“isso significa que não se pode falar qualquer coisa em qualquer época; não é fácil 

dizer alguma coisa nova; não basta abrir os olhos, prestar atenção, ou tomar 

consciência, para que novos objetos logo se iluminem e, na superfície do solo, 
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lancem sua primeira claridade […] [o objeto] existe sob  condições positivas de um 

feixe complexo de relações” (FOUCAULT, 2009, p. 50).  

No que diz respeito aos objetos do discurso, para Foucault (2008), a descrição de uma formação 

discursiva (FD) tem a ver com a descrição de quatro direções de funcionamento dos saberes: a formação 

dos objetos, a formação das modalidades enunciativas, a formação dos conceitos e a formação das 

estratégias. Segundo a posição sustentada, a descrição de uma formação discursiva só será completada 

quando analisadas essas quatro direções de funcionamento. A análise dos objetos, dos tipos de 

enunciação, dos conceitos e das estratégias dá vez a três níveis diferentes de especificação dos objetos: 

suas superfícies de emergência, suas instâncias de delimitação e as suas grades de especificação. Para ele, 

o conjunto de relações estabelecido no discurso é que possibilita a criação dos objetos do saber: “São 

essas relações que, atuando no discurso, permitiram a formação de todo um conjunto de objetos 

diversos” (Id., 2008). 

Sobre a demarcação das superfícies de emergência dos objetos, Foucault mencionou que:  

Seria preciso inicialmente demarcar as superfícies primeiras de sua 

emergência: mostrar onde [os objetos] podem surgir, para que possam, 

em seguida, ser designadas e analisadas essas diferenças individuais que, 

segundo os graus de racionalização, os códigos conceituais e os tipos de 

teoria, vão receber a qualificação (devida) (Id., 2008). 

Foucault fala, nesse ponto, da “família”, do “grupo social próximo”, do “meio de trabalho”, da 

“comunidade religiosa” (2008, p. 46). Demarcar a superfície de emergência do objeto seria, dessa 

maneira, estabelecer as fronteiras sociais que sugerem seu aparecimento, sua transformação e mesmo 

seu desaparecimento. É a partir do funcionamento dessas superfícies de aparecimento dos objetos que 

podemos detectar novas condições para o status que eles adquirem nas práticas discursivas e, assim, 

limitar também os domínios de sua diferenciação, definir aquilo que o torna nomeável e descritível 

(FOUCAULT, 2008, p. 47). 

Referente ao segundo procedimento, que consiste em descrever as instâncias de delimitação dos 

objetos, o autor aponta que há, entretanto, uma heterogeneidade de práticas institucionalizadas que 

delimitam e constituem certo objeto numa determinada época, organizam os saberes em torno dele e 

garantem o funcionamento das práticas discursivas. Já o terceiro e último procedimento impõe a 

descrição das grades de especificação segundo as quais “separamos, opomos, associamos, reagrupamos, 

classificamos, derivamos” (FOUCAULT, 2008, p. 47) os diferentes objetos uns dos outros. Trata-se das 
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propriedades que nos permitem estabelecer repartições entre um objeto e outro e também entre aquilo 

que distingue um mesmo objeto nas várias práticas que o discursivizam. 

Essa postura metodológica acaba incidindo sobre duas atitudes: (1a) verificamos que não se pode 

analisar uma série de enunciados buscando a pura continuidade que os embala, pois não existe um 

acontecimento original que dá existência a todos os outros; (2a) como se trata de uma série de 

enunciados, os acontecimentos não podem ser analisados somente segundo sua singularidade, mas na 

relação de coexistência com outros acontecimentos. Um fazer arqueológico no nível dos saberes – 

descrição do acontecimento discursivo no interior do arquivo – pode tentar constituir essas séries de 

enunciados ou séries enunciativas sem, contudo, encontrar uma unidade que as inspire. Ao contrário, 

podemos buscar descrever as relações que as mantêm dispersas e, no entanto, porém regulares. A 

pergunta diante de um enunciado seria: o que o faz tão novo e diferente e, ao mesmo tempo, tão 

regular?  

3.2. HIBRIDIZAÇÃO 

A ‘hibridização,’ de maneira geral, se refere à associação de dois ou mais elementos gerando um 

terceiro com novas características. Os objetos híbridos são produtos que ganharam expressividade na 

sociedade atual, atravessada por informações, imagens, línguas e linguagens que se fundem, mesclam e 

adicionam nas diversas possibilidades de experimentação. No sentido do dicionário (Aurélio, 2002), 

“hibridismo” ou “hibridez” designa uma palavra que se forma com elementos tomados de línguas 

diversas. “Hibridação” também se refere à produção de plantas ou animais híbridos. Já no campo da física 

e da química, significa a combinação linear de dois orbitais atômicos para a formação de um novo orbital. 

O adjetivo “híbrido”, por sua vez, significa miscigenação, aquilo que é originário de duas espécies 

diferentes. Na gramática, esse adjetivo refere-se a um vocábulo que é composto de elementos provindos 

de línguas diversas. No século XIX o termo “híbrido” foi utilizado no ramo da biologia para referir um 

fenômeno fisiológico e botânico, no XX, graças a Bakhtin, ele foi reavivado para descrever um fenômeno 

linguístico-cultural. 

Em seu sítio Ciência na Comunidade, Pinheiro (2017) fala da influência da hibridização de Mikhail 

Bakhtin sobre o hibridismo cultural e histórico pós-colonial estabelecido por Homi Bhabha. Em sua análise 

do romance, Mikhail Bakhtin (1981) nomeou a hibridização como sendo um dispositivo estratégico 

utilizado para criar uma imagem que está “indissoluvelmente entrelaçada” à inter-relação dialogizada 

entre linguagens para compor um “tecido artístico unitário”, segundo o autor:  

“Diríamos mesmo que, historicamente, a linguagem e as línguas mudam 

principalmente pela hibridização, por meio de uma mistura de várias “línguas” 
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que coexistem dentro das fronteiras de um único dialeto, uma única língua 

nacional, um único ramo, um único grupo de diferentes ramos, no passado 

histórico bem como do paleontológico das línguas (Bakhtin, 1981, p. 361)”.  

 E completa: 

“O que é uma hibridização? É uma mistura de duas linguagens sociais dentro dos 

limites de um único enunciado, um encontro dentro da arena de um enunciado, 

entre duas consciências linguísticas diferentes separadas uma da outra por uma 

época, por diferenciação social ou por algum outro fator (BAKHTIN, 1981, p. 358, 

tradução de Paulo César Pinheiro)”.  

Quanto aos chamados “Estudos Pós-coloniais”, correspondem a um movimento crítico que surgiu 

entre as décadas de 1980 e 1990, nos departamentos de literatura de universidades americanas, e que 

procura aferir as implicações do discurso colonial ou o que comumente se denomina crítica pós-colonial. 

Esse movimento parte da delicada questão de que os valores e tradições ocidentais, tanto do pensamento 

crítico quanto das artes, particularmente da literatura, são responsáveis por um etnocentrismo que se 

mostra frequentemente repressivo. 

Atento às implicações políticas implícitas na teoria sobre os romances híbridos analisados por 

Bakhtin, Bhabha (1998) propôs transferir a dialética dissonante entre línguas em contato para a esfera do 

discurso colonial, para então descrever o momento em que o discurso do colonizador se vê coabitado 

pelo discurso do colonizado e vice-versa. Tudo se passa como se o dominador, aquele que detém o poder 

de mando, de repente se visse falando à maneira do dominado, o que indiciaria a hibridização de sua 

língua, antes tida como pura e instrumento de alta cultura:  

O hibridismo é uma problemática de representação e de individuação colonial 

que reverte os efeitos da recusa colonialista, de modo que outros saberes 

“negados” se infiltrem no discurso dominante e tornem estranha a base de sua 

autoridade – suas regras de reconhecimento (BHABHA, 2010 p. 165).  

Sobre o hibridismo, ainda dirá: 

“É o nome desse deslocamento de valor do símbolo ao signo, que leva o 

discurso dominante a dividir-se ao longo do eixo de seu poder de se mostrar 

representativo, autorizado. O hibridismo representa aquele “desvio” 

ambivalente do sujeito discriminado em direção ao objeto aterrorizante, 
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exorbitante, da classificação paranoica – um questionamento perturbador das 

imagens e presenças da autoridade (BHABHA, 2010 p. 361)”.  

Mas, o princípio do desmascaramento ou da iluminação mútua que está no cerne do híbrido 

romanesco bakhtiniano também interessou a Bhabha. Sua atenção a este foco residiu particularmente na 

seguinte declaração: “O Híbrido romanesco é um sistema artisticamente organizado de forma a pôr 

diferentes línguas em contato, um sistema cujo propósito é a iluminação de uma língua por meio de 

outra, o delineamento de uma imagem viva de outra língua (BHABHA, 2010 p. 362)”.  

O prof. Paulo César Pinheiro vem desenvolvendo trabalhos que envolvem a interação entre a 

ciência e a comunidade por meio de narrativas híbridas, as quais podem ser acessadas no sítio Ciência na 

Comunidade no seguinte endereço: http://www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade. Segundo ele, “em 

termos metodológicos, as narrativas foram escritas inicialmente em sua versão não-híbrida, descrevendo 

somente os saberes da comunidade. As informações científicas foram associadas em seguida” (Pinheiro, 

2017). Com relação à construção sintática, apresenta diferentes formas, ora apresentando a linguagem da 

comunidade prosseguida da ciência, ora trazendo primeiro a explicação científica ou alternando-as 

dinamicamente. No presente trabalho a linguagem da comunidade foi inserida posteriormente à 

construção dos textos sobre a fábrica de cimento e a sua produção e uso, descrevendo somente os 

saberes da ciência e da tecnologia. Em termos de sintaxe, trabalhei com as alternações dinâmicas entre 

linguagens, no entanto, lidamos com enunciados de 42 pessoas da comunidade, algo que ainda não havia 

sido realizado nas experiências contidas no sítio. Portanto, foi necessário considerar um volume maior de 

informações advindas da comunidade e para isso utilizei a análise do discurso de Foucault. Outra 

característica que diferiu das narrativas do sítio, foi que em algumas situações, introduzi os textos 

apresentando uma série de enunciados da comunidade.   

3.3. CAMINHOS PERCORRIDOS 

Em busca de identificar o referencial teórico que satisfizesse os propósitos da pesquisa iniciei minhas 

leituras acerca da pedagogia community Science de Jeniffer Adams conforme mencionado anteriormente 

no item 2. Embora suas considerações tenham articulado com os propósitos da pesquisa no que diz 

respeito à ciência que existe na comunidade, sentimos a ausência de um referencial que considerasse os 

saberes populares e então analisei os textos de Chassot (2001,2003 e 2006). Fiz também a leitura e 

resenha do livro “Saberes populares fazendo-se saberes escolares: um estudo envolvendo o pão, o vinho 

e a cachaça” (VENQUIARUTO, DALLAGO e DEL PINO, 2014).  

Posteriormente, incluímos a perspectiva CTS (ou CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) 

por colocar um elo entre os aspectos científicos e a questão ‘sociedade’. Iniciei minhas leituras no 

http://www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade
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“Educação Em Química - Compromisso Com A Cidadania” (SANTOS; SCHNETZLER, 1997), que possui um 

capítulo destinado ao tema. Posteriormente, analisei o artigo de Aikenhead (2003 e 1992). 

3.3.1 DADOS ADVINDOS DA COMUNIDADE 

3.3.1.1.  COMO O CIMENTO É PRODUZIDO NA FÁBRICA DA LAFARGEHOLCIM?  

No dia 16/05/16 compareci a Fábrica de cimento Lafarge Holcim para dar início aos levantamentos 

acerca da história da fabrica. Fui recebida por Maurício Ferreira, chefe do departamento de Recursos 

humanos, que se mostrou receptivo e aberto e deu sugestões para contribuir com o trabalho. Explicou-

me que não havia informações especificas na empresa acerca do processo de sua construção, história e 

como surgiu a ideia de trazer a empresa para o município de Barroso. Entretanto, me indicou pessoas que 

tiveram contato com os primórdios da empresa e que trabalharam em suas dependências há anos. Seriam 

esses os senhores Paulo Terra e Geraldo Cosme, ex-funcionários aposentados. 

Liguei para o Sr. Paulo explicando a respeito de minha pesquisa de mestrado. Ele se mostrou 

interessado e me convidou à sua residência no início de junho, pela manhã, para uma conversa.  Ele 

trabalhou na fábrica de cimento por 38 anos e teve contato direto com Severino Pereira, o fundador da 

empresa na cidade. Licenciado em Filosofia, Terra foi professor e diretor do extinto Ginásio São José, atual 

Invictus. É autor da letra dos hinos oficiais de Barroso, Dores de Campos e Tiradentes, e possui dois livros 

de poesias publicados. Iniciamos a entrevista descontraidamente na sala de sua casa, onde ele me contou 

sobre desde a origem da indústria até o momento atual de expansão, bem como suas mudanças, 

influências e contribuições para a cidade de Barroso e o Brasil. Após aproximadamente duas horas de 

conversa, obtive detalhes de como foi o processo de instalação da empresa.  

Ao final de junho de 2016, fiz contato com o Sr. Geraldo Cosme (Lalado), o qual foi gerente de 

manutenção da empresa há 37 anos e possui arquivos sobre a mesma. Por já ter apresentado palestras e 

participado de cursos de aperfeiçoamento, me cedeu materiais, procedimentos, dados históricos, entre 

outros. Apesar de não ter configurado uma prosa, tal como ocorreu com o Sr. Paulo, o Sr. Lalado foi mais 

objetivo, embora tenha me recebido em sua casa e fornecido materiais: um livro, uma cartilha, panfletos 

e um pen-drive com informações de suas palestras e reuniões.  

Após análise de tais levantamentos, iniciei a elaboração de uma primeira versão de um texto 

introdutório sobre a produção de cimento em Barroso, com o seguinte título: “A origem do cimento 

Barroso”.  Para sua construção, utilizei as informações obtidas na entrevista com Sr. Paulo Terra e o 

material fornecido pelo Sr. Geraldo, principalmente as imagens fornecidas por esse último. Ressalto que 

as informações fornecidas por um foram confirmadas pelo outro.  O texto seguinte foi sobre a 

“Fabricação do Cimento”, abrangendo desde a história até o processo da fabricação do cimento, as etapas 



31 
 

que ocorrem na fábrica. Por fim, o terceiro texto foi denominado “Por que o cimento endurece?”, o qual 

se refere à química do cimento. As versões originais encontram-se disponíveis no Apêndice A.  

3.3.1.2. OS SABERES DA COMUNIDADE  

Em meados do mês Janeiro de 2017, as primeiras pessoas da comunidade que fiz contato foram seis 

pedreiros, visando a investigar seus conhecimentos acerca do cimento. Busquei deixá-los à vontade e não 

dar a impressão de estar avaliando seus saberes, conforme notei haver certa resistência por parte de 

alguns. Entreguei algumas perguntas por escrito para que as respondessem e, como as respostas foram 

sucintas, decidi entrevistar três deles, acompanhei um em seus trabalhos e filmei a execução de um 

trabalho com cimento. O vídeo estará sendo disponibilizado na narrativa escrita para o sítio ‘Ciência na 

Comunidade’. 

Devido à escassez das informações obtidas com os pedreiros, talvez por terem se sentido intimidados, 

resolvi ir até uma escola em busca do que denominei por “alunos-pesquisadores”. Nos momentos iniciais 

de minha pesquisa havia entrado em contato com duas ex-professoras de química que tive no Ensino 

Médio para falar sobre o trabalho e possibilidade de elas virem a participar do projeto. Apesar de se 

mostrarem interessadas, uma acabou por se aposentar no semestre subsequente e a outra assumiu cargo 

de vice-diretora. Posteriormente, comecei então a analisar sobre quem poderia escolher para contribuir 

com a pesquisa. Fui à escola e cheguei a conversar com algumas professoras, no entanto, conclui que 

seria mais fácil trabalhar somente com uma delas. Assim, entrei em contato com a professora Wânela 

que, em sua graduação, foi ex-aluna de meu orientador e se mostrou interessada pelos propósitos da 

pesquisa se dispondo a contribuir. Ela selecionou uma turma de cada série (EJA, 1º, 2º e 3º ano) da Escola 

Estadual Francisco Antônio Pires. Fui a cada uma das turmas, no horário das aulas, me apresentei, falei 

brevemente a respeito de minha pesquisa e pedi que me ajudassem explicando sobre a participação 

como “alunos-pesquisadores”. Nesse primeiro momento, tive a oportunidade de conhecer as turmas, 

verificar o interesse dos estudantes pelo tema e adquirir informações a respeito da quantidade de alunos 

nas classes. O critério de seleção adotado pela professora foi o nível de participação em atividades extras, 

conforme apontado pela mesma, a qual atribuiu uma pontuação adicional para que os alunos 

participassem. No dia seguinte, retornei em cada turma para entregar o roteiro da 

entrevista/questionário com sete perguntas, sendo que considerei as seis primeiras, uma vez que a 

pergunta sete, por se tratar de uma opinião pessoal, paralela ao foco da pesquisa, inclui apenas uma 

curiosidade minha e não foi considerada para a dissertação, (conforme mostrado no Apêndice B) para 

cada um/a, reforcei as orientações para aplicação do mesmo e disse que eles podiam ficar à vontade e 

não se limitar às questões propostas. Após o prazo de uma semana, retornei para recolher os resultados. 
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As entrevistas ou aplicação dos questionários foram realizadas por 42 alunos, sendo que cada um/a 

entrevistou pelo menos uma pessoa da comunidade.  

Primeiramente organizei as respostas em quatro quadros (para cada turma) q. Posteriormente, 

reorganizei as respostas para cada questão, de numero um a seis, em seis quadros que seguem no 

Apêndice C. Alguns quadros apresentam lacunas para questões que não foram respondidas pelos 

entrevistados. As questões e suas respostas foram marcadas por cores distintas, de acordo com as 

legendas apresentadas no quadro abaixo, de modo a associá-las às diferentes partes da narrativa ou 

textos inicialmente.  

REPRESENTAÇÃO DAS CORES DE ACORDO COM CADA NARRATIVA 
COR  
COR  
COR  
COR 

– A ORIGEM DO CIMENTO BARROSO 
– FABRICAÇÃO DO CIMENTO 
– PORQUE O CIMENTO ENDURECE 
- PORQUE O CIMENTO ENDURECE E FABRICAÇÃO DO CIMENTO (ambos) 

 

Dentro de cada conjunto de respostas, busquei identificar os feixes de relações e os objetos do 

discurso. Algumas respostas não corresponderam exatamente à pergunta formulada, mas a outras 

perguntas. Assim, essas respostas foram marcadas com a cor da pergunta correspondente, análogo ao 

quadro que segue. Os saberes da comunidade incorporados à narrativa foram apresentados entre aspas. 

Por considerar menos completas, mantive algumas respostas sem marcação de cor, porém os objetos do 

discurso constituídos pelos feixes de relações foram considerados. Com os dados da comunidade em 

mãos iniciei a primeira versão híbrida, na qual selecionei falas da comunidade que me pareceram 

convenientes e as inclui no texto mesclando com a parte científica já escrita.  

Notei que fui um pouco tendenciosa em relação à analise das respostas ao questionário, 

considerando preferencialmente as que julgava serem mais completas. Seguindo as influências de meu 

orientador, percebi que todas as respostas, ainda que algumas não correspondessem às minhas 

expectativas, transmitem algum tipo de informação e conhecimento, que é próprio de quem a 

discursiviza. 

3.3.2. COMO SE DEU A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA HÍBRIDA?  

Através dos feixes de relações identificados na análise dos enunciados/respostas ao questionário, 

parti para a reconstrução dos textos inicialmente elaborados, mas, dessa vez ‘orientada’ pelos saberes da 

comunidade. Organizei tabelas, para cada pergunta do questionário, contendo os objetos do discurso e o 

feixe de relações correspondentes, que serviram de base para definir “teias” contendo palavras em 

“caixas” retangulares com fundo e bordas de diferentes colorações, agrupadas de acordo com o grau de 

proximidade. Pequei o texto original, inseri enunciados representativos provenientes dos questionários, 
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observei as tabelas de objetos e o feixe de relações e fui inserindo enunciados de modo a contemplar os 

saberes da comunidade. Na medida em que considerava que o texto estava pronto, voltava a analisar as 

tabelas para ver se não havia negligenciado um ou outro elemento proveniente da comunidade. Os textos 

da narrativa foram, então, sendo (re)definidos de acordo com o direcionamento dado pelas ‘vozes’ da 

comunidade. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS  

Os saberes da comunidade refletem os contextos culturais nos quais seus membros estão 

inseridos ou que foram vivenciados, por isto é possível identificar ali vozes que revelam tanto a posição 

social do sujeito quanto contra quem se posiciona, como é possível observar em “eles extrai o calcário 

que passa pelos processos de mistura, aquecimento e resfriamento até se obter o cimento”, “o cimento é 

formado basicamente por uma mistura de argila e calcário, uma rocha de carbonato de cálcio, que os 

fabricantes chamam de farinha” ou “nunca fui informado sobre isso”. Os objetos dos discursos recebem 

denominações que permitem inferir aproximações com a linguagem e os saberes científicos e 

tecnológicos sobre o cimento. Com relação à primeira questão “Como o cimento é fabricado?”, por 

exemplo, isto pode ser observado por meio de palavras tais como “extração”, “mistura”, “processo”, 

“queima”, “reação química”, “moinho”, “forno”, dentre outros. De modo geral, embora alguns não 

tenham demonstrado conhecimento científico minucioso a respeito, apresentaram saberes que lhes são 

particulares, como, por exemplo, “Ele é efeito de pó de pedra, calcário, e outras substancias que eu não 

sei”.  

Logo, foi possível constatar que a superfície de emergência dos objetos relativos à produção e uso 

do cimento nos discursos da comunidade é a fábrica de cimento, é de onde se estabeleceram as 

fronteiras sociais que sugerem seu aparecimento e transformação (e mesmo seu desaparecimento). Foi 

devido a sua instalação na cidade que a comunidade passou a ter conhecimento da presença de calcário 

nos solos de Barroso. Logo, podemos dizer que foi em função da presença da indústria que as pessoas 

passaram a formular seus conhecimentos a respeito, seja de forma direta ou indireta, seja pela 

circunvizinhança, por terem tido contato com as dependências da firma, por terem trabalhado nela, ou 

conhecer alguém que tenha trabalhado ou por ‘ouvi dizer’ a respeito; enfim, é ela quem conferiu as 

propriedades que nos permitem estabelecer repartições entre um objeto e outro. E para uma melhor 

compreensão acerca da representatividade das vozes da comunidade, segue abaixo as análises individuais 

e por questão do questionário, seguidas pela representação dos respectivos ‘feixes de relações’ e ‘objetos 

do discurso’. Os dados/enunciados foram agrupados questão por questão, ou seja, separando todas as 

respostas às perguntas numero 1, de todas as turmas, em seguida as de número 2 e assim 

sucessivamente. Segue no Apêndice D, um exemplo utilizando a questão 1, apenas para ilustrar como 

reorganizei os dados no intuito apenas de facilitar minhas análises. 

As entrevistas resultaram no envolvimento de 42 informantes com idades entre 16 e 89 anos. Não 

foi dada nenhuma orientação a respeito de quem deveriam ouvir. O grupo predominantemente envolvido 

foi de pedreiros (14,3%), os demais foram: professores, aposentados, donas de casa, mecânicos, 

operadores de máquina, funcionários públicos, ajudantes de obras, faxineira, agente de salvamento, 
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supervisores (de mecânica e operacional), administradoras, técnico de salvamento, assistente de 

qualidade, empresários, estudantes e duas pessoas não foram identificadas profissionalmente. 

4.1. Primeira questão feita à comunidade: Como o cimento é fabricado? 

Essa questão relaciona-se à parte da narrativa na qual é discutida a história do cimento e como é 

produzido atualmente. As respostas foram diversas, algumas mais completas, como, por exemplo, a 

resposta: “O cimento é fabricado a partir da mistura e queima (cozimento) em alto forno, das matérias 

primas, calcário e argila. Após serem trituradas e misturadas, eles passam por esse processo de cozimento 

e se transformam em um pó chamado farinha cru. A farinha de cru após resfriada é chamada de clínquer, 

que pode ser considerado ‘a matéria prima’ do cimento. Após isso, adiciona-se ao clínquer, gesso, escória, 

que é o resíduo produzido durante a fundição do ferro, e calcário. Efetua-se nova moagem até obter um 

pó bem fino, o cimento”. Outras respostas foram vagas: “Os materiais que se usa na fabricação”. Houve 

também respostas idênticas, o que me sugeriu que alguns alunos copiaram as respostas de outros, como 

foi o caso de dois alunos de turmas diferentes. No total das respostas, quatro participantes não souberam 

responder à questão e dezesseis não responderam a respeito da fabricação do cimento, mas acerca de 

seus constituintes: argila e calcário, por exemplo, apareceram com frequência nas respostas. Os demais 

demonstraram conhecer os procedimentos envolvidos na fabricação do cimento.  

Duas pessoas citaram também o gesso e escória. Praticamente a maioria demonstrou ter 

conhecimento sobre os componentes, em especial o calcário, sendo que 11 não o citaram. Um deles o 

chamou de “rocha de carbonato de cálcio”, cuja expressão me chamou atenção, pois além de se tratar de 

um termo científico é esta a matéria prima do cimento. Sete deles, apesar de também darem respostas 

relacionadas aos componentes do cimento, apontaram termos que indicaram conhecimento relacionado 

ao processo de fabricação, tais como “queima”, “moinho de bolas”, “etapa”, “queima (forno)”, “queima 

(moído, aditivos químicos)”, “moinhos (aditivos)”.         

De modo geral, ficou evidente que a comunidade (aproximadamente 43% dos entrevistados) tem 

a ideia de que cimento é constituído por uma “mistura” de substâncias e não é extraído pronto da 

natureza. Um deles, inclusive, utilizou a expressão “junção de elementos”. Outro apontou que o cimento 

é feito de pó de pedra. Cinco utilizaram um termo próprio: ‘farinha’, tal como os fabricantes denominam 

o pó obtido da trituração, mistura e cozimento de calcário e argila após serem extraídos da mina.  

Com relação aos termos citados: mistura, trituração e cozimento, observei que 24 não os citaram 

diretamente, mas a maioria deixou implícito que possuem conhecimento de que há mais de uma 

substância em sua composição através de expressões e palavras tais como, “eles colocam os ingredientes 

no moinho...”, “com todas essas matérias ele é queimado...”, “O cimento possui vários produtos em sua 
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composição”, “é feito de várias matérias primas”, “materiais” e etc. O segundo termo apareceu em uma 

resposta, porém a ideia de que a mistura é triturada foi expressa em várias respostas, com a utilização de 

palavras tais como: moídos (4 pessoas), moagem (2) e britador (1). E, por fim, o termo que se refere ao 

processo de aquecimento da mistura foi expresso uma vez na palavra “cozimento”, “algumas vezes na 

palavra aquecer” (3) e várias vezes na forma de “forno”. 

Identifiquei a utilização do termo “clínquer” em nove respostas, inclusive um participante o 

chamou de “matéria prima do cimento”. No entanto, apenas um citou as palavras “ligação química”, 

como parte do processo de fabricação, e outro “reação química”. E assim, finalmente, considerei cinco 

das respostas apresentadas como sendo “mais completas”; como parâmetro, considerei as que 

apresentaram a maior parte dos processos envolvidos na fabricação: extração, transporte, moagem, 

blindagem (mistura) e aquecimento. 

A partir dos enunciados presentes nos questionários foi possível construir o “feixe de relações”, 

com distintos agrupamentos (ou sub-feixes) marcados por cores distintas e organizados sobre a imagem 

de uma “teia de aranha” (Figura 1) de acordo com a seguinte classificação: Processos, Equipamentos, 

Materiais e Transformações. Primeiramente, criei “caixas” para conter as palavras e empreguei cores 

diferentes nas bordas para designar os grupos. As bordas pontilhadas vermelhas correspondem aos 

processos, as amarelas aos equipamentos e as azuis aos materiais. Para representar as transformações 

utilizei bordas contínuas pretas. Posteriormente, empreguei diferentes cores de preenchimento para 

agrupar os objetos associados a cada etapa da fabricação do cimento. Por exemplo, para a primeira 

etapa, que consiste no processo de extração, utilizei a cor rosa clara, para as palavras: ‘extração’, ‘rocha 

de carbonato de cálcio’, ‘pedreiras’ e ‘jazidas’, já que estão interligadas. O processo ‘trituração’, foi 

preenchido na cor azul clara, juntamente com ‘britador’, que pertence ao grupo ‘equipamentos’ e as 

palavras ‘brita’ e ‘pó de pedra’, que pertencem ao grupo ‘materiais’, e assim sucessivamente. Ao 

agrupamento referente à classe ‘transformações’, não utilizei cores de preenchimento, pois as palavras 

correspondentes foram organizadas de forma aleatória. Para representar os equipamentos não citados 

pela comunidade, utilizei borda simples na cor preta e preenchimento branco. Para remeter aos ‘objetos 

do discurso’, elaborei o quadro mostrado logo abaixo:  
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Figura 1: Teia de relações para questão 1: “Como é feito o cimento?” 

 

Quadro 4: Objetos do discurso referentes à questão 1. 

Materiais                                       Processos                                          Equipamentos                           Transformações 

                                                   
Jazidas 
Pedreira 
Calcário 
Rocha de carbonato de cálcio  
Argila 
Gesso  
Ferro 
Alumínio 
Areia 
Aditivos 
Escória 
Pó de pedra 
Brita 
Pó 
Farinha 
Crú 
Clínquer 

 

Extraído 
Triturados 
Quebrados 
Blindagem (mistura) 
Moagem do cru 
Cozimento 
Resfriamento 
Adições 
Aquecimento  
Moagem do cimento 
Expedição 

 

Caminhões  
Correias transportadoras 
Britador  
Moinho (de farinha/cru) 
Forno 
Resfriador 
Silos 
Moinho (de cimento) 
Ensacadeira 
Paletizadora 

 

Fundição 
Reação química 
Ligação química 
Mistura 
Transformação 
Virar um pó 
Sólido-líquido 
Queima 

 

 

A Figura 2 também foi construída para ilustrar relações e objetos de forma linear. 
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Figura 2: Feixe de relações referente à questão 1. 

 

4.2. Segunda questão feita à comunidade: Porque nossa cidade foi escolhida para instalar a fábrica de 

cimento? 

De modo geral, a maior parte (57%) das pessoas envolvidas mostrou saber a razão pela qual a 

cidade foi escolhida para instalação da fábrica. Com relação à razão pela qual Barroso foi escolhida para a 

construção da indústria, 80% dos envolvidos mostrou ter uma ideia a respeito. Vinte e quatro deles 

mencionaram o calcário como pivô da instalação. Os demais, apesar de não apontarem o ‘calcário’, 

utilizaram termos que indicam que eles têm noção da existência do mesmo em nossa cidade: “matéria 

prima” (mencionada por 3); “minério” (também 3); “pedreira” (3) e “jazida” (1). Duas respostas 

evidenciaram equívocos a respeito. Uma delas foi: “Por causa do terreno argiloso”, e a outra: “por ser rica 

em cal”. 

Apesar de a presença das jazidas de calcário ter sido o principal motivo, o fato de Barroso estar 

localizado no epicentro da região sudeste do Brasil também incentivou a escolha da cidade. Cinco pessoas 

apontaram tal fato, relacionando à proximidade com a BR 040, dois deles indicando inclusive a facilidade 

de escoamento para o Rio de Janeiro e São Paulo. 

Houve também duas respostas que me chamaram atenção, uma se referiu à presença do rio das 

Mortes, que foi apontada por três dos entrevistados como sendo um fator influente para a escolha, e a 

outra foi a relação que dois deles fizeram com o hino da cidade, que tem um trecho que diz “Barroso, 

Barroso, seu calcário é de grande pureza”. 
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 Os enunciados permitiram dispor o feixe de relações como segue abaixo (Figura 3), cujos objetos 

foram organizados de acordo com sua proximidade. Os objetos representados pela cor de borda vermelha 

das caixas indicam relações que dizem respeito à presença da matéria prima na cidade, o calcário sendo o 

principal motivo de a cidade ter sido escolhida para instalação da fábrica. As bordas de cor azul indicam 

fatores geográficos e as de cor preta representam respostas mais gerias, tal como “para gerar rendas ou 

empregos”. 

 
Figura 3: Teia de relações para questão 2: “Por que Barroso foi escolhido para instalar a fábrica?” 

 

Quadro 5: Objetos do discurso referentes à questão 2. 

OBJETOS DO DISCURSO 
Recursos minerais no subsolo 

Jazida de calcário 
Minerações de calcário 

Qualidade do calcário 
Terreno argiloso 
Riqueza natural 
Abastecimento da matéria prima localização geográfica  
Proximidade com Rio de Janeiro e São Paulo 
Facilidade de escoamento  
Localização estratégica entre polos consumidores 
Próximo BR 040 e BR 381 
Proximidade da rodovia 040 
Presença do rio que corta a cidade  
Interesses em progredir a cidade 
Por ser uma cidade importante 
Por ser uma cidade tranquila 
Para gerar renda ou empregos 
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4.3. Terceira questão feita à comunidade: De que é feito o cimento? 

Como mencionado anteriormente, houve certa confusão para alguns discernirem entre ‘como é 

feito o cimento’ e seus ‘componentes’. No entanto, para este último as respostas foram mais pontuais. O 

componente “calcário” foi apontado em 69 % das repostas, seguido por 52% a “argila”. A ordem de 

frequência com que o demais componentes foram apontados foi a seguinte: 19 disseram “escória”; 12 

mencionaram ”gesso”; oito dos entrevistados mostraram ter conhecimento sobre o “clínquer”; oito 

apontaram a presença de “minério”; dentre o quais seis completaram indicando ser o “minério de ferro”; 

seis indicaram a “areia”, quatro “carvão” e três “aditivos”. Outras expressões apareceram eventualmente, 

e reforçaram e ideia de que algumas pessoas da comunidade conhecem termos químicos, tais como 

“material carbonático”, “produtos químicos”, “rocha de bicarbonato de cálcio” e “jazida de calcário”. 

Além de falas tais como: “sem falar da queima de resíduos de outras empresas”, “borra de tinta’” e “Os 

componentes podem ser variados de acordo com o tipo de cimento fabricado, exemplo CP II, CP IV”. 

Houve também repostas inusitadas, as quais sugeriram incompreensão da pergunta ou não souberam 

respondê-la de fato: “1.500 a 2.000 c” e ‘Não sei’. Os alunos (intermediários) também podem ter se 

equivocado ao escreverem as respostas das pessoas com as quais interagiram. 

Abaixo apresento a teia de relações em forma de espiral, associando os objetos do discurso aos 

materiais utilizados na fabricação do cimento, os quais foram agrupados por cores distintas de acordo 

com a sequência de utilização no processo. As bordas azuis e pretas representam os materiais citados 

pela comunidade, as azuis se referem aos utilizados na fabricação do cimento, as pretas não fazem parte 

da composição do cimento, embora sejam utilizados no processo, como é o caso, por exemplo, do 

“carvão”, que é empregado como combustível, e da “água” que é utilizada para o resfriamento do 

moinho. Já as bordas vermelhas indicam componentes que foram citados na questão “como é feito o 

cimento?”, e fazem parte da composição do mesmo. As cores de preenchimento estão relacionadas aos 

agrupamentos, por exemplo, os termos “Rocha de bicarbonato de cálcio”, “Minério”, “Jazida”, “Material 

carbonático”, “Pó de pedra” e “Brita”, se referem ao principal componente do cimento: o “Calcário”. Este 

último e “Argila”, “Areia” e “Minério de ferro” estão representados em cor lilás, pois são os primeiros a 

serem misturados no moinho formando a farinha/cru que após ser aquecida gera o clínquer. Os 

componentes de preenchimento azul claro são adicionados a seguir e assim sucessivamente. 
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Figura 4: Teia de relações para questão 3: “De que é feito o cimento?” 

 

Quadro 6: Objetos do discurso referentes à questão 3. 

Objetos relacionados diretamente 
ao processo  

Objetos não relacionados 
diretamente ao processo 

Rocha de bicarbonato de cálcio 
Calcário 
Minério 
Jazida 

Material carbonático 
Pó de pedra 

Brita 
Argila 
Areia 

Minério de ferro 
Gesso 

Escória siderúrgica 
Aditivos 
Clínquer 

 

Produtos químicos 
Carvão 
Filito 
Água 

 

 

4.4. Quarta questão feita à comunidade: Por que ele é usado na construção civil? 

Essa pergunta foi associada aos seguintes textos da narrativa: ‘Porque o cimento endurece’ e 

‘fabricação do cimento’.  As respostas a respeito de sua larga utilização na construção civil foram as mais 

diversas, no entanto, foi possível verificar que alguns possuem conhecimento da relação entre o 

endurecimento do cimento com a água. A palavra “resistência” foi citada em 29% das respostas (além do 

termo “firme/firmeza” que foi mencionado por quatro) e entre as 12 menções dez citaram a “água”, 
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sendo que a maior parte indicou ser devido ao “contato” do cimento com a água; um dos entrevistados  

apontou que ao “misturar com água”, os componentes se “transformam”, dois mencionaram uma 

suposta “reação química” com a mesma, e outro acrescentou que ao entrar em contato com a água o 

material “entra em processo físico-químico”.  Três citaram  haver “perda de água”, sendo que dois desses, 

inclusive, utilizaram a palavra “seca”. Outras expressões relacionadas ao contato com a água foram 

mencionadas, tais como “aglomerante hidráulico, homogêneo e resistência à água”. 

Houve também respostas não diretamente ligadas à água: dois apontaram ser devido ao “gesso” 

presente na “composição” do cimento, um acrescentou a “sílica” e outro, “ferragens”. Dois comentaram a 

respeito do “potencial de colagem”. Em respostas mais completa alguns participantes apontaram: “por 

conta da sua larga utilização em diversas fases da construção”, “devido sua resistência, flexibilidade e 

funcionalidade. Com alta resistência, o cimento passa segurança para edificações”, “tornando-se um 

elemento sólido com grande resistência a compressão e resistente à agua e a sulfatos”. 

Logo o ‘feixe de relações’ foi construído através dos enunciados, com distintos agrupamentos (ou 

sub-feixes) marcados por cores distintas e organizados de acordo com a seguinte classificação: 

Propriedades, Materiais e componentes e Transformações. Empreguei a mesma cor nas bordas das 

palavras e para separá-las em grupos, de acordo com o quadro de ‘objetos do discurso’, utilizei cores 

distintas de preenchimento, como segue abaixo: 

 

Figura 5: Teia de relações para questão 4: “Por que ele é usado na construção civil?” 
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Quadro 7: Objetos do discurso referente à questão 4. 

Propriedades  Materiais e componentes Transformações  

Resistência 
Resistencia a compressão 
Concreto possui resistência 
Resiste aos intemperismos 
Por dar rigidez 
Dar firmeza 
Por ser firme 
Consistência pétrea 
Consistência 
Sustentar paredes 
Potencial de sustentação 
Fortalecer a massa 
Flexibilidade 
Funcionalidade 
Aderir tijolos 
Fixação dos materiais 
Material de liga 
Potencial de colagem 
Usado como cola entre 
materiais  
Capacidade aglomerante  
Aglomerantes hidráulicos 
De fácil aderência  
Pode ser moldado,  
Segurança nas obras  
Pode ser usado em diversas 
partes da construção 
Para que as coisas durem mais 
Larga utilização em diversas 
fases da construção  
Adaptação com outros materiais 

Gesso- facilidade de secagem 
Resistência a sulfatos 
Pelos produtos químicos usados 
Ferragens  
Outros materiais  
Evolução, antes usava argila 
Composição 
Sílica e gesso 
Resistente à agua e a sulfatos 
Contato com a água  
Resistência à água 
 

Endurece  
Fica duro como pedra 
Mistura homogênea firme 
Entra em processo físico-
químico  
Tornando-se um elemento 
sólido  
Por causa da reação química 
com a água 
Evolução 

 

4.5. Quinta questão feita à comunidade: Por que ele endurece? 

Essa questão se correlaciona com o texto “Por que o cimento endurece?” da narrativa e também 

contém algumas respostas que condizem com o texto “Como o cimento é feito?”. Assim como na questão 

que corresponde à razão pela qual é utilizado na construção civil, de modo geral a comunidade sabe que a 

“água” está associada ao processo de endurecimento do cimento. Quarenta e cinco por cento dos 

entrevistados a citaram, todavia, as relações feitas foram diferenciadas. Seis pessoas disseram ser devido 

à “perda de água”, três utilizaram a palavra “seca” (o cimento) para expressar tal perda, sendo que um 

deles empregou ainda a o termo “evapora”. Outra palavra citada por uma pessoa para se referir à perda 

de água foi “desidratação”. A expressão “contato com a água” foi dito por alguns (seis pessoas), sendo o 

“ar” acrescentado por um. Quatro participantes disseram que ocorre uma “reação química” (físico-

química, segundo um deles) com a água, a qual foi explicada por um deles. A expressão “reação química” 

foi mencionada por mais quatro participantes, porém sem estar diretamente relacionada com a água. 

Assim como a palavra “misturar”, que apareceu acompanhado de palavras como “componente”, 

“elementos” e “algumas substâncias”. Outro deles ressaltou ser devido à “reação com oxigênio”. 
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De acordo com as respostas, ficou claro que muitas pessoas associam o processo de 

enrijecimento do cimento às substancias nele presentes, devido às ‘ matérias primas’, utilizando as 

palavras de um deles. Cinco indicaram o ‘gesso’ apontando sua “facilidade de secagem”. O ‘ calcário foi 

mencionado por quatro pelo fato de: “ser aglomerante”; “calcário em pó e carvão fica homogêneo”, 

apontou outro. Outras substâncias indicadas como causadoras do endurecimento foram: “argila”, “sílica” 

e “carvão”. É certo dizer, também, que não há muita clareza sobre o fenômeno na comunidade, 

diferentemente das respostas dadas para as outras questões, o que revela certa dificuldade de explicá-lo 

por sua natureza química. Uma resposta mais próxima foi: “O que percebe é uma reação química que será 

explicada, entre Silicato tricalcio, Silicato dicalcio, Alumínio tricalcio, Ferro alumínio tricalcio”. Assim, os 

sub-feixes identificados no discurso foram classificados em dois grupos, um relacionado à ‘composição’ do 

cimento, cujos objetos estão representados pela cor de preenchimento rosa com borda azul clara, e outro 

relacionado aos ‘processos e transformações’ com cores opostas, com preenchimento azul claro e borda 

rosa.  

 

 

 Figura 6: Teia de relações para questão 5: “Por que o cimento endurece?” 
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 Quadro 8: Objetos do discurso referente à questão 5. 

Composição  Processos/transformações 

Componentes/composição  

Calcário 

Argila 

Gesso 

Clínquer 

Produtos químicos 

Matéria-prima 

Calcário 

Carvão em pó  

Elementos químicos 

Silicato tricalcio 

Silicato dicalcio 

Alumínio tricalcio 

Ferro alumínio tricalcio 

Aglomerante/aglomerado 

Mistura (de elementos) 

Mistura/contato (água) 

Homogêneo 

Contato com oxigênio 

Reação química 

Reações físico-químicas  

Perda de água 

Consistência pétrea 

Cristaliza 

Aglomera 

Dá liga (resistente) 

Endurecimento 

Capacidade aglutinante 

Seca 

Desidratação 

Diluir 

Água evapora 

União molecular 

Líquido para sólido 

Partículas explodem 

Base resistente 

Expande  

 

4.6. Sexta questão feita à comunidade: Por que é capaz de unir materiais e ajudar sustentar 

construções e edifícios?  

 

Ao ser questionado o porquê de o cimento ser capaz de sustentar edifícios, uma pessoa da 

comunidade respondeu que é “porque é feito e testado a resistência”; os termos “resistência/resistente” 

apareceram com frequência em 45% das respostas. O fato de “endurecer” também foi apontado por três 

pessoas, e também por meio da palavra “transforma” em “sólido” ou “estrutura sólida”, “em pedra”, 

ditas por três pessoas, sendo que uma inclusive mencionou o fato de que isso ocorre “ao molhar”, entrar 

em “contato com água” e, devido a isso, adquire “longa vida de duração e resistência”, “resistência à 

compressão, não desmancha com facilidade”, torna-se “difícil de quebrar, não desmorona facilmente”, 

tudo isso sendo “resultado das reações químicas”. 

 

Duas pessoas ressaltaram que é utilizado pelo “seu potencial de colagem”, que “pode ser usado 

como “cola entre os materiais”. Em relação aos “materiais”, nove pessoas citaram serem eles os 

responsáveis pela “capacidade de sustentação” do cimento. Outros três utilizaram a palavra 

“composição/componentes”, e indicaram: “aditivos” (uma pessoa); “ferro” (uma); “ferragem” (quatro); 

“brita” (três); “areia” (três); “cascalho” (três) e (vários) “minérios” (uma). Duas pessoas disseram que é 

utilizado porque “serve de base” “principal de uma estrutura”, apenas outras duas afirmaram não saber 

responder a tal pergunta e outra disse que “Por ser de boa qualidade”. Essa questão assemelhou-se à 

anterior em termos de dificuldades dos participantes de respondê-las. 

 Abaixo segue a teia de relações com os seus objetos do discurso dispostos de forma aleatória, 

uma vez que não há uma ordem de prioridades entre o que a população apontou a respeito de porque o 

cimento é capaz de unir materiais e sustentar construções em relação às explicações científicas. O que se 
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percebe é que algumas respostas atribuíram o fato de o cimento ser capaz de endurecer devido a sua 

“composição”, que foi representado no feixe pela cor de preenchimento azul e outros à “processos” pela 

cor laranja. Às respostas que não tiveram muita relação com o contexto, tais como: “Por ser de boa 

qualidade”, “base”, “água”, foi empregada a cor rosa, como segue: 

 

 Figura 7: Teia de relações para questão 6: “Por que é capaz de unir materiais e ajudar sustentar 

construções e edifícios?” 

 

 Quadro 9: Objetos do discurso referente à questão 6. 

Processos Materiais  Outras 

Resistencia 
Resistente  
Difícil de quebrar 
Endurece(r) 
Estrutura sólida 
Sólido 
Composição 
Componentes  
Cola  
Colagem  
Longa vida de duração 
Ao molhar se transforma 
Contato com água 

Componentes 
Composição 
Matéria(l) 
Aditivos 
Ferro 
Ferragem 
(vários) minérios 
Brita 
Areia 
Cascalho 
Pedra  

Não sei 
Por ser de boa qualidade 
Base 
Água  
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5. A NARRATIVA HÍBRIDA 

“A fabricação de cimento na cidade de Barroso por meio da comunidade, da ciência e da 

tecnologia envolvida” 

Breve histórico da pesquisa 

A fabricação e o uso do cimento no município de Barroso, MG, foram investigados com o intuito 

de analisar suas relações com conteúdos escolares e verificar a possibilidade de explorá-los nas aulas de 

química das escolas locais.  Primeiramente realizamos interações com o pessoal da indústria cimenteira 

LafargeHolcim, a qual vem produzindo cimento na cidade desde 2015, embora outras fábricas a tenham 

precedido, no mesmo local de sua instalação atual, desde a década de 1950. O Sr. Maurício Ferreira, do 

setor de pessoal, nos recebeu nas dependências da indústria e nos indicou os Senhores Paulo Terra e 

Geraldo Cosme, funcionários aposentados da empresa, para obter informações. O primeiro nos recebeu 

em sua casa para uma conversa, a qual foi registrada por áudio, e o segundo nos cedeu materiais 

(impressos e digitais) para estudos. Após interações com eles e análise do material fornecido, escrevemos 

um texto tratando da origem da fábrica em Barroso, de como o cimento é produzido e por que endurece. 

Depois, procuramos saber como a comunidade entendia a produção, história e propriedades do cimento. 

Para isso, inicialmente entrevistamos seis pedreiros, com registro escrito e audiovisual. Posteriormente, 

contamos com a ajuda de uma professora de química – a Profa. Wânela Campos, e de 42 estudantes de 

ensino médio (da EJA e dos 1º, 2º e 3º anos) da Escola Estadual Francisco Antônio Pires, os quais foram 

selecionados por ela e, após orientações, aplicaram um questionário e entrevistaram 42 pessoas da 

comunidade, cujas idades variaram entre 16 e 89 anos. O grupo predominantemente envolvido pelos 

alunos foi de pedreiros, os demais foram: professores, aposentados, donas de casa, mecânicos, 

operadores de máquina, funcionários públicos, ajudantes de obras, uma faxineira, um agente de 

salvamento, supervisores (de mecânica e operacional), administradoras, um técnico de salvamento, um 

assistente de qualidade, empresários, estudantes e duas pessoas que não foram identificadas 

profissionalmente. De posse das informações, identificamos os objetos e suas relações no discurso da 

comunidade, com base no livro A Arqueologia do Saber de Michel Foucault, para compor a narrativa 

híbrida aqui apresentada. Nesta, o leitor irá identificar o uso de aspas para os saberes advindos da 

comunidade. Assim, após este trabalho, disponibilizamos os textos que seguem no sítio Ciência na 

Comunidade, na esperança de que seja útil e informativo. Assim sendo, desejamos a cada leitor/a que 

tenha uma boa leitura! 
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Emanuel Nunes, Rogério Fraga de Oliveira, Claudinei Luiz, Mario C. do Nascimento, Patrícia Sueli Costa, 
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Por que o cimento começou a ser produzido em Barroso? 

Por que razão foi instalada uma fábrica de cimento na cidade de Barroso? Várias pessoas da 

cidade expressaram suas ideias para esta pergunta. Vejamos o que algumas delas disseram: 

- “Talvez por ser uma cidade importante”.  

- “Devido à grande jazida para exploração em nossos solos, que mesmo depois de grande extração ainda 

se possui a mesma, que dura 200 anos pelos cálculos e estudos realizados”. 

- “Devido à riqueza natural que a cidade dispunha na época e dispõe nos dias atuais. Nosso solo é rico em 

calcário de ótima qualidade para a fabricação de cimentos e agregados. E também por situar-se próximo à 

BR 040 e BR 381, facilitando o escoamento da produção para outras regiões”. 

- “Por causa do terreno argiloso e da presença do rio que corta a cidade e propicia a instalação de 

indústrias”. 

- “Como já diz o hino (https://www.letras.mus.br/hinos-de-cidades/1788957/) da cidade, ela foi escolhida 

por ser rica em cal”. 

- “Pela qualidade do calcário, o hino da cidade já diz: ‘Seu calcário é de grande pureza’”. 

- “Pela região que é rica em minério e pelo fato de na época por interesses em progredir a cidade”. 

- “Por conta da jazida de calcário e rio das mortes”.  

- “Foi escolhida por causa de sua localização estratégica entre polos consumidores do produto e 

condições de abastecimento da matéria prima mais importante que é o calcário”. 

A história da produção de cimento na cidade de Barroso está em parte associada ao Sr. Severino 

Pereira da Silva, o qual também foi um pioneiro da industrialização brasileira no século XX. Ele nasceu em 

6 de maio de 1895 em Itacoaritinga, no sertão nordestino, que se situa na fronteira entre os estados de 

Pernambuco e Paraíba. Iniciou suas atividades no comércio e indústria ainda adolescente, e foi ao final de 

1935 que comprou sua primeira indústria, a fábrica de tecidos Aliança, no bairro de Laranjeiras no Rio de 

Janeiro. E foi a partir de então que tudo começou.  

https://www.letras.mus.br/hinos-de-cidades/1788957/
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Sr. Severino Pereira da Silva 

Devido à sua capacidade empreendedora, Severino adquiriu prestígio e reconhecimento de 

pessoas dos ramos industrial, comercial e político. E foi por meio de um desses contatos que soube da 

existência de uma “alta quantidade de jazida de pedra calcárica” em terras próximas a Barbacena, MG. 

Em 1952, Tancredo Neves, que era ministro da justiça do segundo governo de Getúlio Vargas, o avisou 

sobre as minas, trazendo, além da opção de compra, a documentação necessária para a exploração das 

mesmas. 

 
Jazida de calcário de Barroso 

Além de ajudar o amigo, Tancredo visava também um beneficiamento da região de sua cidade 

natal, a vizinha São João Del Rei, que dista poucos quilômetros (29,4 Km em linha reta e 35,4 Km por 

rodovia) das jazidas encontradas em Barroso. Severino se interessou pelo negócio, em especial devido à 

localização estratégica das jazidas, conforme também foi apontado por uma pessoa da comunidade: 

“Existem dois motivos prováveis. O primeiro é a alta qualidade do calcário e dois é a localização 

geográfica que a cidade está, ficando próximo ao Rio de Janeiro e São Paulo, facilitando assim o 

escoamento do cimento”. A cidade é relativamente próxima dos três maiores mercados consumidores de 

cimento do Brasil: Belo horizonte (140,7 km em linha reta e 195 Km por rodovia), Rio de janeiro (208,5 km 

em linha reta e 304 Km por rodovia) e São Paulo (379,4 km em linha reta e 503 Km por rodovia).  

O Sr. Terra relatou ainda um outro ponto intrigante em relação ao local escolhido: “Interessante 

que o Paulo Almeida, que foi construtor da fábrica muito tempo e engenheiro de Minas, professor da 

Universidade de Ouro Preto, dizia que o Rio das Mortes é um divisor de águas na questão da qualidade do 

calcário,  as jazidas que estão à esquerda do Rio das Mortes são de primeira qualidade, os que estão à 

direita é calcário, digamos assim, de refugo” . 
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Porém, havia um pequeno empecilho para a exploração do mineral de Barroso: José Lopes, o 

dono dos terrenos, não queria ver suas terras transformadas em minas de calcário, se negando a vendê-

las a “quaisquer industriais de cimento que fossem” (FONTES, 2013). Para vencer a resistência do Sr. José 

Lopes, Severino elaborou um plano. Solicitou a seu amigo Gervásio Seabra que fizesse a negociação em 

seu lugar. Este se apresentaria como um mero comerciante que desejava terminar seus dias criando gado 

em Minas Gerais. José Lopes foi assim convencido e vendeu suas terras a preços módicos. Pouco tempo 

depois, após descobrir a quem tinha realmente vendido sua fazenda, quis desfazer o negócio, mas já era 

tarde.  

 Feito o negócio, havia outro problema: o transporte dos enormes pedregulhos através das 

montanhas íngremes. A princípio a indústria seria instalada em Antônio Carlos, município vizinho, devido 

à sua rede ferroviária, uma vez que em Barroso não havia rodovia adequada. Foi quando em 1953 foram 

feitos planos para construção de um cabo aéreo, porém, embora contasse com a ajuda de firmas suíças e 

alemãs, o custo era muito alto e o projeto foi deixado de lado, pois era mais barato arrendar os terrenos 

vizinhos para construir a fábrica no local e, além disso, impedir a concorrência de outras fábricas na 

região. E assim, por questões econômicas e práticas, ficou decidido que a fábrica seria construída em 

Barroso. O Sr. Paulo Terra mencionou: 

“Para fabricar uma tonelada de cimento você gasta 1,8 toneladas de calcário. Além de outros ingredientes 

que entram, tem argila, tem areia, mas o principal insumo, a principal matéria-prima é o calcário. Para a 

cidade de Antônio Carlos precisaria transportar um volume enorme para fazer uma tonelada de cimento, 

então percebemos que era muito mais econômico colocar a fábrica ao lado da 'ferroviazinha' pequena, 

estreita, mas iria transportar apenas 10 quilômetros por dia”, já que a instalação em Barroso ficou 

próximo à jazida, ao contrário de Antônio Carlos. 

 
Estação de trem Barroso, atualmente extinta (fotografia feita em 1981, autor desconhecido) 

 

Assim, o primeiro passo estava dado, porém havia outro empecilho: a ausência de energia elétrica 

na região, a qual teve que ser resolvida politicamente. O Dr. Lucas Lopes era o ministro da Fazenda de 

Getúlio Vargas e estava fundando a CEMIG. Assim, acordou a criação de uma usina na região para atender 

à fábrica. O contrato foi efetuado com empréstimos externos e como garantia dos acordos financiados 

incluiu-se a construção da “Barroso” (nome dado à fábrica na época), já que a empresa seria a maior 
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consumidora de energia na região. E foi então que as duas empresas foram construídas: a usina de 

energia elétrica e a fábrica de cimento. 

O processo de construção e montagem da Barroso contou com a chefia do genro de Severino 

Pereira, o Sr. Paulo Freire, o qual era engenheiro, e a colaboração de outro genro, o Sr. Alessandro 

Cazzani, o qual foi gerente da ‘Paraíso’ (indústria cimenteira filiada) e havia feito um estágio na 

Dinamarca. Contou também com a assessoria e equipamentos da FLSMIDTH dinamarquesa. Após sua 

construção nos anos de 1953 e 1954, a fábrica foi inaugurada em 1955 com uma grande festa. Neste 

tempo, era a maior fábrica de cimento do Brasil, sendo superada apenas pela Votorantim de São Paulo 

nos anos 1960 e 1970.  

Severino edificou casas para gerentes e uma vila operária. “E assim foi se ‘criando’ uma 

verdadeira cidade em volta da fábrica”, disse Terra. No dia 12 de dezembro de 1953, a localidade 

transformou-se em município através da Lei 1.259, emancipando-se de Dores de Campos, o que trouxe 

maior movimentação para uma região abandonada e inóspita desde que se dizimou o ouro nas minas de 

Tiradentes e São João Del Rei. O município passou a ter então, um perfil majoritariamente industrial.  

Uma pessoa da comunidade disse o seguinte: “A fábrica ter se instalado em nossa cidade foi de 

importância primordial em nossa economia local. Por mais que hoje a mesma não emprega ou 

movimenta-se economicamente como nos anos anteriores (por uma questão de sobrevivência e 

sustentabilidade de negócio), a fábrica foi a principal motivadora dos mercados locais, ajudando com que 

fosse criada uma corrente comercial produtiva, que gera renda aos habitantes dependentes direta ou 

indiretamente do negócio do cimento”.  

 
Fabrica de cimento Holcim, vista de cima e arredores (2001)  

 

A expansão da fábrica de Barroso 

No final dos anos 1950 a fábrica estava em pleno funcionamento, pois além de estar bem 

posicionada geograficamente foi impulsionada pelos setores da construção civil até a década de 1970. 

Inaugurou-se um período de euforia na cidade e os empregos foram monopolizados por ela, pois as 

pessoas pararam de ter iniciativas próprias para trabalhar na fábrica, uma vez que o salário era 

relativamente alto e havia benefícios adicionais. Até duas pequenas fábricas familiares que produziam 

laticínios de boa qualidade encerraram suas atividades na época. O Sr. Terra observou que “um motorista 
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que trabalhava na fábrica tinha mais status na cidade que um médico, os funcionários da fábrica estavam 

na moda, entravam primeiro nos bailes, namoravam as moças mais bonitas da cidade”. 

Na década de 1970, a fábrica tornou-se a segunda maior produtora de cimento da América Latina 

e a população de Barroso estava cada vez mais envolvida e orgulhosa – “a fábrica começou a ter um 

punhado de usinas hidrelétricas construídas, por exemplo, em Três Marias, a binacional de Itaipu, a usina 

de Ilha Solteira em São Paulo”. Segundo ele, o cimento de Barroso teria sido utilizado em grandes obras 

como o aeroporto Tom Jobim no Rio de Janeiro e na construção de Brasília. Possuía um número alto de 

empregados – aproximadamente 1500, chegando a ser a maior empregadora da cidade. 

A identidade do município se confundia com a da empresa, o qual se organizou social e 

economicamente em função da fábrica. Tornou-se dependente desta e também da prefeitura, as quais 

eram as principais empregadoras locais. Tal situação fez com que o poder público local também ficasse 

dependente da indústria, uma vez que o imposto arrecadado era alto. No início dos anos 90, as mudanças 

no mercado consumidor, a automação, a tecnologia, as novas maneiras de gerir o negócio e as exigências 

por controles ambientais rigorosos impuseram a necessidade de novos investimentos.  

 
Fabrica de Cimento em 1996 

 

O Grupo Paraíso (companhia que inaugurou a fábrica) passou a atravessar dificuldades 

econômicas e iniciou um processo de busca por compradores de suas fábricas de cimento para garantir a 

continuidade do negócio. Foi nesse contexto que em 1996 a Holcim Brasil (então chamada Holdercim) 

adquiriu as unidades do Grupo Paraíso, incluindo a localizada na cidade de Barroso. Para se adaptar às 

demandas do mercado e também às exigências dos órgãos ambientais, de 1996 a 2000, a Holcim teve de 

modernizar seu sistema produtivo e implantar uma gestão ambiental.  
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Fabrica de Cimento de Barroso em 2001 

 
De 2012 a 2016 ocorreu a expansão da indústria, que conta atualmente com 175 mil metros 

quadrados de área construída e capacidade de produção de 6,5 toneladas/dia, três vezes mais do que 

anteriormente. Ocorreram também melhorias relativas aos problemas ambientais, como a instalação de 

filtros, desenvolvimento de projetos na comunidade, etc. Cerca de R$2 bilhões foram investidos na obra 

pela empresa suíça Holcim, que em junho de 2015, anunciou a fusão com a francesa Lafarge, passando a 

se chamar LafargeHolcim, com objetivo de atender à forte demanda por cimento nos mercados 

brasileiros, principalmente os de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

No dia 24 de maio de 2016, a empresa foi reinaugurada, sendo considerada a mais moderna 

fábrica de cimento do Brasil. Compareceram no evento o governador de Minas Gerais, Fernando 

Pimentel, o embaixador da França, Laurent Bili, o embaixador da Suiça, André Regli, a prefeita de Barroso, 

Eika Oka de Melo, o CEO (Diretor Executivo) do Grupo LafargeHolcim, Eric Olsen, o CEO da LafargeHolcim 

Brasil, André Martin, além de funcionários e ex-funcionários da empresa. Atualmente a empresa opera 

em 90 países e tem aproximadamente 115 mil empregados nos cinco continentes, dispondo de uma linha 

exclusiva de produtos e serviços para projetos de construção. 

 

 
Representação dos países em que a empresa opera 
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Como o cimento é produzido? 

Os enunciados a seguir referem-se aos saberes da comunidade de Barroso, a respeito de como o 

cimento é fabricado: 

- “Sinceramente, nunca fui informado sobre isso”. 

- “É uma mistura de algumas misturas elevada ao forno com grande temperatura”. 

- “Passa por 5 etapas e é formada por calcário e argila”.  

- “Ele é feito de pó de pedra, calcário, e outras substâncias que eu não sei”. 

- “Olha, eu sei que um dos componentes do cimento é o calcário, mas não tenho conhecimento dos 

outros”. 

 - “É misturado os materiais, passam pelo forno e sai dele em forma de sólido, e depois é moído ate virar 

pó”. 

- “Eles extrai o calcário que passa pelos processos de mistura, aquecimento e resfriamento, até se obter o 

cimento”. 

- “O calcário é extraído da pedreira, esse material é colocado em caminhões. Os caminhões transportam 

ate o britador onde as pedras maiores são quebradas de modo que os pedaços fiquem mais uniformes. 

Em seguida são colocados nas correias transportadoras até os moinhos onde são misturados, e mais 

quebrados, de forma a virar um pó, junto com outros componentes agregados, que viram cimento”. 

- “O cimento é fabricado a partir da mistura e queima (cozimento) em alto forno, das matérias primas 

calcário e argila. Após serem trituradas e misturadas, eles passam por esse processo de cozimento e se 

transformam em um pó chamado farinha cru. A farinha de cru, após resfriada, é chamada de clínquer, 

que pode ser considerado ‘a matéria prima’ do cimento. Após isso, adiciona-se ao clínquer gesso, escória, 

que é o resíduo produzido durante a fundição do ferro, e calcário. Efetua-se nova moagem até obter um 

pó bem fino, o cimento”. 

As matérias primas utilizadas  

 “O cimento possui vários produtos em sua composição, destacando o calcário”, “a principal 

matéria-prima”, a qual tem o mineral calcita ou carbonato de cálcio, CaCO3, em sua composição, junto 

com algumas impurezas, tais como argilas, sílica, ferro, e outras, em proporções variadas. 
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Calcário moído 

 

O carbonato de cálcio também é encontrado na natureza em conchas, nas cascas de ovos, nos 

recifes de corais, nas carapaças de seres marinhos e no mármore. Também é empregado na fabricação de 

materiais como giz, vidro e outros. 

 

 
Carbonato de cálcio, CaCO3   

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/carbonatos.htm)  

 

Assim, o cimento é resultante de uma “mistura” de materiais: “ele é formado através da mistura 

da argila e do calcário”, do “calcário que passa pelos processos de mistura”, é uma “mistura de calcário, 

argila e outros componentes”. A argila é um produto rico em “sílica” ou óxidos de silício, “ferro” e 

alumínio, essenciais para a qualidade do cimento. As argilas são normalmente constituídas por misturas 

de minerais compostos por silicatos hidratados de alumínio ou magnésio, ou ambos, e também pode ter 

ferro em graus variáveis como substituto do alumínio e do magnésio; também podem conter potássio, 

sódio, cálcio e outros elementos. Alguns exemplos de argilas são: a caulinita, Al2Si2O5(OH)4 ou 

2SiO2·Al2O3·2H2O, a pirofilita, Al2Si4O10(OH)2 ou 4SiO2·Al2O3·H2O, o talco, Mg3Si4O10(OH)2 ou   

4SiO2·3MgO·H2O, e a chamosita, 3SiO2·Al2O3·5FeO·4H2O.  

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/carbonatos.htm
https://www.britannica.com/science/chamosite
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Argila  

 

Uma característica das argilas é que seus componentes se associam por camadas. Na caulinita, 

por exemplo, camadas de silicatos se associam com camadas de aluminatos, conforme a figura abaixo, e 

há várias combinações de minerais possíveis formando estruturas cada vez mais complexas (para 

aprofundar veja: http://mineralogiaequimicadosolo.blogspot.com/2014/04/composicao-da-fase-solida-

mineral-do.html. 

 

 

 

Modelo estrutural da caulinita  

Disponível em: http://mineralogiaequimicadosolo.blogspot.com/2014/04/composicao-da-fase-solida-

mineral-do.html. 

 

Como vimos, o cimento “é feito de calcário e argila”, mas “depois de misturadas eles vão para um 

moinho juntamente com outros aditivos”: a areia e o minério de ferro, principalmente. De modo geral, o 

calcário, a argila, a areia e o minério de ferro são moídos e geram o “que os fabricantes chamam de 

farinha” ou “cru”. Em seguida, essa mistura passa por aquecimento em um forno, como disse uma pessoa 

da comunidade: “O cimento é fabricado a partir da mistura e queima (cozimento) em alto forno, das 

http://mineralogiaequimicadosolo.blogspot.com/2014/04/composicao-da-fase-solida-mineral-do.html
http://mineralogiaequimicadosolo.blogspot.com/2014/04/composicao-da-fase-solida-mineral-do.html
http://mineralogiaequimicadosolo.blogspot.com/2014/04/composicao-da-fase-solida-mineral-do.html
http://mineralogiaequimicadosolo.blogspot.com/2014/04/composicao-da-fase-solida-mineral-do.html
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matérias primas calcário e argila. Após serem trituradas e misturadas, eles passam por esse processo de 

cozimento”. Inicialmente ocorre a evaporação de água presente nas matérias primas. Depois, ocorrem as 

primeiras “reações químicas”, nas quais os constituintes originais, “após passarem pelo processo de 

queima” se transformam no “clínquer”, material granular primário da produção do cimento. 

A decomposição do carbonato de cálcio é uma das reações. Ela ocorre a partir de 

aproximadamente 840 °C: 

CaCO3  (sólido) → CaO (sólido) + CO2  (gás)    

Cerca de 80% da reação de descarbonatação do CaCO3 ocorre antes da mistura chegar ao forno, 

em um pré-aquecedor. Os 20% restantes ocorrerão no interior no forno. Reação semelhante ocorre com 

o carbonato de magnésio (MgCO3), quando está presente no calcário e nas argilas como impureza, mas o 

óxido de magnésio resultante não se combina com os demais óxidos, como o faz o CaO, ficando livre na 

forma de MgO (periclásio). Na temperatura do forno, o óxido de cálcio funde, passa para o estado líquido, 

e então reage com os óxidos de alumínio, silício e ferro provenientes da areia e das argilas, dando origem 

a novos compostos que recebem fórmulas simplificadas na indústria do cimento (outros constituintes 

secundários também são encontrados tais como: anidrita – CaSO4; sulfosilicato de cálcio – 

2Ca2SiO4.CaSO4, etc.).  Alguns exemplos e as reações que os produzem e algumas de suas propriedades 

são dadas abaixo: 

- o C2S ou silicato dicálcico começa a se formar ao redor de 900oC:   

             2CaO  +  SiO2   → 2CaO.SiO2  

- o C3S ou silicato tricálcico inicia sua formação entre 1200°C e 1300°C: 

           2CaO.SiO2 +  CaO → 3CaO.SiO2    

- o C3A ou aluminato tricálcico começa a se formar em aproximadamente 1100 oC   

          3CaO  +  Al2O3  → 3CaO.Al2O3   

- o C4AF ou ferroaluminato tetracálcico é produzido na faixa entre 1100 e 1250oC:  

         4CaO  +  Al2O3 + Fe2O3 → 4CaO.Al2O3.Fe2O3   

NOME DO COMPOSTO FÓRMULA/ 
ABREVIATURA 

% NO CIMENTO FUNCIONALIDADE 

Silicato tricálcico (CaO)3SiO2  /  C3S 45-75% Elevada velocidade de 
hidratação; 
Responsável pela 
resistência e 
endurecimento do 
cimento 

Silicato dicálcico (CaO)2SiO2  /  C2S 7-35% Contribuição 
significativa nas 
resistências mecânicas 
do cimento a longo 
prazo 
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NOME DO COMPOSTO FÓRMULA/ 
ABREVIATURA 

% NO CIMENTO FUNCIONALIDADE 

Aluminato tricálcico (CaO)3Al2O3  /  C3A 0-13% Ocorre normalmente 
em cimentos 
aluminosos tendo 
formação decorrente 
das condições de 
umidade no processo 
de resfriamento 

Ferroaluminato 
tetracálcico 

(CaO)4Al2O3Fe2O3 / C4AF 0-18% Supõe-se que seja a 
composição mais 
estável utilizada para 
representar a solução 
sólida como um todo; 
imprimi resistência à 
corrosão química do 
cimento 

 

 
Componentes do Clínquer (ECL, 2010) 

 

Após o aquecimento e as reações que ocorrem no forno, o material resultante, chamado clínquer, 

é deixado esfriar e então adicionam mais calcário, gesso ou sulfato de cálcio (CaSO4), e escória, “uma 

matéria prima do rejeito da fabricação de aço”. Pode ser necessária a adição de areia: óxido de silício, 

SiO2, cinzas de pirita (óxido de ferro, Fe2O3) e bauxita (óxido de alumínio, Al2O3). Esses aditivos ajudam a 

aumentar as quantidades de cálcio, silício, alumínio e ferro no cimento. Dependendo do produto final 

desejado, outro material adicionado é a pozolana, um composto que possui sílica reativa, capaz de reagir 

com o calcário e seus derivados dando origem a silicatos de cálcio hidratados, os quais aumentam a 

resistência mecânica do cimento. Assim, “O cimento é feito a base de minério, em maior quantidade o 

calcário, e em seguida outros minérios como o de ferro, alumínio e outros aditivos. Esses minérios passam 

por um processo de extração, transporte, trituração, blindagem (mistura), moagem, pré-aquecimento até 

o forno, e resfriamento gerando o clínquer, logo em seguida recebe aditivos para determinar o tipo de 

cimento que se quer constituir”.  
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Gesso 

 

 
Escória de aço 

 

Processos e equipamentos envolvidos  

Da extração de calcário das minas à entrega do produto final, as etapas do processo 

produtivo do cimento se resumem basicamente em extração das matérias-primas, produção do 

cru e do clínquer, moagem e expedição. Em relação aos equipamentos que são utilizados, 

temos: “caminhões”, “correias transportadoras”, britador, “moinhos (de farinha/cru e de 

cimento)”, “forno”, “resfriador”, silos e ensacadeira e paletizadora, de acordo com a ordem da 
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produção.  

 

Etapas da produção do cimento 

 

A extração das matérias primas (calcário e argila) é feita por meio de detonação com 

explosivos: "O calcário é extraído da pedreira”, das “pedreiras”, das “jazidas”, da mina, da “rocha de 

carbonato de cálcio” ou rocha calcária. “Esse material é colocado em caminhões”, os quais “o 

transportam ate o britador onde as pedras maiores são quebradas de modo que os pedaços fiquem 

mais uniformes”. O material apresenta-se em blocos grandes após a extração, sendo necessário 

reduzir seu tamanho por meio da britagem. Em seguida, “é colocado na correia transportadora” e 

transportado para a fábrica para ser armazenado em um pátio, onde ocorre a chamada pré-

homogeneização. Nesta operação, o calcário e a argila são misturados, ou seja, é feita uma ‘mistura’ 

ou ‘blindagem’ para minimizar as variações na composição química. Estas variações ocorrem 

naturalmente, pois o minério extraído da mina não é homogêneo, não tem a mesma composição em 

todos os locais de onde é extraído. Em algumas partes da mina o teor de carbonato de cálcio é mais 

concentrado que em outras e a composição da argila também varia. Após a homogeneização, são 

recolhidas amostras para análise em laboratório, de modo que a composição química do calcário seja 

definida (os teores de cálcio, silício, ferro e alumínio).  

 
Detonação de uma mina a céu aberto 
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Mina de calcário                                                                 Mina de argila 

 

 

 
Britagem e estocagem do calcário 

 
Britagem e estocagem da argila 

 

            



62 
 

 
Correia transportadora     Pré-homogeneização do calcário 

 

O ideal é que após a mistura ou blindagem, o calcário e a argila sejam misturados de 

modo a ter uma composição de 75 a 80% de calcário e 20 a 25% de argila. Feito isso, são 

transportados para o local onde é feita a moagem das matérias-primas “nos moinhos onde são 

misturados, e mais quebrados de forma a virar um pó”. Os moinhos fazem com que a 

granulometria do material fique em torno de 0,050 mm (50 µm). Existem dois tipos de moinhos: 

o de Bolas e de Rolos, também chamados de “moinhos de farinha”. “Farinha” ou “cru” é a 

denominação do material homogeneizado com composição química ideal para a produção do 

cimento e “moído ate virar pó”.  

  
Moinho de Bolas – vista externa e interna 
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Moinho de rolo – vista externa e interna 

Em seguida, adicionam aditivos ao material moído, como a areia (SiO2), cinzas de pirita 

(Fe2O3) e bauxita (Al2O3). Aditivos seriam “substancias químicas líquidas que aumenta sua 

resistência (do cimento)”, na realidade são substâncias sólidas na temperatura ambiente. Após 

essas substâncias serem adicionadas à “farinha”, esta é estocada em silos de homogeneização, 

para serem misturados, e segue depois para o forno rotativo. 

Assim, “ele [o cimento] é passado por um forno de altíssima temperatura até os 

elementos se fundirem”, mas antes disso ele passa pela torre de ciclone (do lado direito, na 

figura abaixo) para que seja pré-aquecido: 
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Processo de clinquerização 

 

Ao entrar no forno, o material atinge uma temperatura de 1500oC. O forno é giratório e 

alimentado pela ‘queima’ de coque de petróleo e combustíveis alternativos. Nele, a farinha 

desloca-se lentamente até a sua extremidade, passando pelo processo de clinquerização, o qual 

cria uma alteração na composição e estrutura dos materiais que irá determinar, em grande parte, 

as propriedades do cimento: aumento da velocidade de hidratação, da capacidade de 

endurecimento e da resistência (C3S) a longo prazo (C2S) e contra a corrosão (C4AF).   

 
Formação de cristais de clínquer  

 

             Uma vez cozido, o clínquer sai do forno e segue para o arrefecedor ou resfriador 
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(conforme indicado do lado esquerdo na figura que mostra o forno), onde sofre uma diminuição 

brusca de temperatura que lhe confere características importantes. O calor transportado pelo 

clínquer é transferido para o ar e é recuperado, de modo a aumentar o rendimento térmico do 

processo, o qual envolve grande quantidade de calor, pois as reações são endotérmicas. 

 
Resfriadores 

  

 O clínquer é o material básico para a produção de todos os tipos de cimento. Após o seu 

resfriamento, transportam o mesmo para estocagem nos ‘silos’, ficando neste local até ser 

enviado para o moinho de cimento, para que ocorra nova homogeneização, garantindo 

exigências de qualidade e regularidade fundamentais para a produção do cimento. “Adiciona-se 

ao clínquer, gesso, escória, que é o resíduo produzido durante a fundição do ferro, e mais 

calcário”. Uma pequena quantidade de gesso (3 a 5%) é adicionada para regular como o cimento 

endurecerá (tempo de pega). 

 

 
Clínquer recém-retirado do forno 
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Silos de estocagem 

 

Durante esta fase, diferentes materiais minerais além do gesso, chamados de "adições", 

podem ser adicionados (calcário, escória e pozolana). Usadas em variadas proporções, essas 

adições dão ao cimento propriedades específicas como redução de impermeabilidade, 

resistência a sulfatos e ambientes agressivos, melhor desempenho e acabamento. A mistura é 

então finamente moída ‘até virar pó’, ou seja, até atingir granulometria abaixo de 75 µm. “Acho 

que eles colocam os ingredientes no moinho, dá uma reação química, e eles aquecem muito”. O 

moinho de cimento é um moinho de bolas com duas câmaras, porém, diferente do moinho de 

farinha ou cru, a segunda câmara é maior do que a primeira, o que produz um pó mais fino. Sua 

função é basicamente esta e as principais reações já ocorreram no forno.  

 

 
Moinho de cimento  

As câmaras de um moinho de cimento possuem injeção de água. O bico de injeção possui 

uma ponteira em ângulo que é ajustada de forma que o fluxo de água não atinja diretamente o 
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material. Esta água serve para refrigeração, circula pelo lado externo do moinho. Mesmo após o 

resfriamento, o clínquer apresenta alta temperatura e ao ser moído, o próprio atrito no trabalho 

de moagem gera elevação da temperatura no interior do moinho, o que pode causar 

desidratação do gesso, com o risco de provocar pega falsa no cimento. 

 
Moagem de cimento 

 

O produto final é armazenado em silos, antes de ser enviado a granel ou em sacos para os 

pontos de venda. A colocação em sacos é feita pela ensacadeira, que é uma máquina utilizada para 

encher sacos com cimento. Esses sacos são depois empilhados pela paletizadora, uma máquina que 

organiza os sacos uns sobre os outros para serem colocados nas carrocerias de caminhões para 

transporte e distribuição. 

 
Ensacadeiras 

 

 
Paletizadoras 
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POR QUE O CIMENTO ENDURECE?  

O cimento tem suas raízes na arquitetura monumental do Egito Antigo, que usava uma liga 

constituída por uma mistura contendo gesso calcinado, o sulfato de cálcio aquecido a elevadas 

temperaturas. As grandes obras gregas ou romanas, como o Panteão e o Coliseu, também foram 

construídas com certas terras de origem vulcânica que têm propriedades de endurecimento sob a 

ação da água. Devido a isso, esses materiais estão, de certa forma, nas origens do cimento.  

Ao perguntar às pessoas de Barroso porque o cimento endurece, elas deram várias respostas, 

como, por exemplo: 

- “Foi feita uma análise em laboratório, juntando todos os componentes do cimento ocorrendo uma 

reação química”. 

- “Porque ocorre uma reação química entre o aglomerado cimento e aglomerante calcário”. 

- “Por causa dos elementos químicos que possui na sua composição”. 

- “Devido aos vários produtos em sua composição, sendo o principal o calcário. É usado também argila, 

minério de ferro, gesso e escória que quando elevados a grandes temperaturas se tornam uma 

farinha, o clínquer, que ao adicionar água, cascalho e areia, ganha resistência”. 

- “Porque endurece quando mistura com água seus componentes químicos e se transforma em 

argamassa para uma construção”. 

- “É utilizado na construção civil pela sua capacidade aglomerante, em contato com a água, pode ser 

moldado e em pouco tempo fica duro como pedra”. 

- “Quando ele entra em contato com a água ele sofre uma reação química que o faz endurecer”. 

-“Porque ele sofre reações físico-químicas em contato com a água e cristaliza, aglomera, 

proporcionando assim rigidez”. 

- “Pela sua capacidade aglomerante e aglutinante/serve como cola”. 

-“Ele endurece devido ao fato de que durante o processo o cimento recebe matérias primas, que em 

contato com água ou até mesmo outros materiais, formam uma liga resistente após secagem 

(desidratação)”. 

Nessas respostas, é possível observar que a comunidade explica o endurecimento do cimento 

como sendo devido à sua “composição”, “seus componentes”, “elementos químicos”, às substâncias 

minerais presentes que se formaram durante o cozimento do calcário com a argila, as quais “em 

contato com a água” fazem com que o cimento possa “ser moldado” e sofra “reações físico-químicas”, 

“uma reação química que o faz endurecer”, cristalizar, aglomerar, “proporcionando assim rigidez”, ele 

“ganha resistência”, “endurece“, “fica duro como pedra”, forma “uma liga resistente após secagem”. 

Assim, o cimento, ao se misturado com a água adquire uma “capacidade aglomerante”, cuja principal 

característica é endurecer, e “aglutinante”, capaz de unir, juntar.  

Uma pessoa da comunidade afirmou ainda que “os cientistas estudaram muito para fazerem o 
cimento chegar a esse ponto”. O engenheiro civil britânico John Smeaton conseguiu no século XVIII 
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obter um produto de alta resistência por meio de calcinação de calcários moles e argilosos. Foi então 
que ocorreu esse marco da criação do cimento artificial. No ano de 1758, Smeaton foi incumbido da 
tarefa de desenvolver um material que pudesse resistir à ação erosiva da água do mar. Empregando o 
uso de uma cinza vulcânica oriunda da Itália, conhecida como pozolana, ele criou uma mistura 
resistente após a calcinação de calcários argilosos moles produzindo um cimento de excelente 
qualidade e que veio a ser utilizado na construção do Farol de Eddystone, o qual durou mais de um 
século. Mas, não foi Smeaton que foi considerado o inventor do cimento artificial, e sim o francês 
Louis Vicat, em 1818 obtendo resultados semelhantes aos de Smeaton pela mistura de componentes 
argilosos e calcáricos.  

Tempos depois, em 1824, o construtor inglês Joseph Aspdin queimou pedras calcárias e argila, 

transformando-as num pó fino. Assim percebeu que obtinha uma mistura que, após secar, tornava-se 

tão dura quanto às pedras empregadas nas construções. A mistura não se dissolvia em água e foi 

patenteada pelo construtor no mesmo ano, com o nome de cimento Portland, que recebeu esse nome 

por apresentar cor e propriedades de solidez e durabilidade semelhantes às rochas da ilha britânica de 

Portland. 

 

 

John Smeaton Louis Vicat 

    

 

O termo “endurecimento” refere-se ao aumento de resistência de uma pasta de cimento após 

a pega, à mudança do estado fluido para rígido, conforme apontou uma estudante de uma escola local 

de Barroso: “o cimento endurece pela união molecular”, “passando de líquido para sólido”, ou seja, o 

“endurecimento”. “Por causa de sua alta resistência, ele é a cola dos materiais que sustentam o 

edifício, como brita, ferragem e etc.”. Os aglomerantes são definidos como produtos empregados na 

construção civil para fixar ou ajuntar outros materiais entre si, “acontece uma reação química e ele dá 

liga”, ocorre a “ligação química”.  “Entendo por ligação química a ligação de duas ou mais substancias 

que, quando entram em contato, formam uma nova substancia com propriedades diferentes”. 

Ao misturar os materiais, nada ocorre se não houver a adição da água. Porém, quando ela é 

adicionada observa-se que o cimento “serve como cola”. Isto ocorre devido às substâncias presentes 

no cimento, “o componente químico no qual se transforma reage com água causando seu 

endurecimento”. Estas substâncias (silicatos e aluminatos de cálcio) têm a propriedade de se combinar 

quimicamente com a água, ou seja, reagem com ela. “Pois misturado com a água ele se torna 

homogêneo”, a aparência da mistura é uniforme a olho nu, apresenta apenas uma fase. E então, 

Engenheiro civil, mecânico 

e físico britânico 

considerado o “pai da 

engenharia” (e proclamado 

como o primeiro 

engenheiro civil) por seus 

grandes feitos, projeto de 

pontes, canais portos e 

faróis. 

Engenheiro, cientista francês, 

inventor do cimento artificial. 

Seu filho Joseph fundou a Vicat 

cement, empresa internacional 

de cimento que atua até hoje. 

Foi membro da Academia de 

Ciências da França e possui o 

nome, entre os 72, escritos  na 

Torre Eiffel. 
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”Quando seca endurece e resiste aos intemperismos”, que é um conjunto de processos mecânicos, 

químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e a decomposição dos materiais. 

Para responder a pergunta inicial, é necessário retomar os principais compostos químicos do 

cimento Portland discutidos em ‘Como o cimento é produzido atualmente?’, pois os componentes são 

os responsáveis pelo início de pega e endurecimento da pasta de cimento (nome dado à substância 

pastosa após adicionar água ao cimento), em termos gerais, ‘pega’ refere-se às etapas do processo de 

“endurecimento”, “solidificação” ou “enrijecimento” do cimento. 

 “O que percebe é uma reação química que será explicada, entre: Silicato tricálcio, Silicato 

dicálcio, Alumínio tricálcio, Ferro alumínio tricálcio”. Na presença de água, os silicatos e os aluminatos 

formam produtos de hidratação que possuem características de pega e endurecimento. A perda de 

consistência (enrijecimento) e solidificação do cimento (pega) são características da hidratação dos 

aluminatos, enquanto os silicatos são responsáveis pelo desenvolvimento da resistência 

(endurecimento). “O cimento pertence à classe dos materiais mais classificados como aglomerantes 

hidráulicos”, os quais são caracterizados por endurecerem pela ação da água: “esse tipo de material 

em contato com a água entra em processo físico-químico tornando-se um elemento sólido com grande 

resistência à compressão e resistente à agua e a sulfatos”, ou seja, têm a propriedade de não ser 

desgastado pela ação da água e ser resistente aos meios agressivos sulfatados, tais como os 

encontrados nas redes de esgotos ou industriais, na água do mar e em alguns tipos de solos. 

Os aluminatos, tricálcico (C3A) e ferro aluminato tetracálcico (C4AF), são aglomerantes 

formados a partir da cristalização do material que se funde durante o processo. A gipsita faz parte 

desse processo (um composto de sulfato de cálcio hidratado CaSO4.2H2O), ou seja, do “gesso, que tem 

facilidade em secagem” usado no cimento para regular o tempo de pega e mantê-lo trabalhável por 

mais tempo. A hidratação desses resulta na formação de etringita (substância formada por 

Sulfoaluminato de Cálcio, resultante da reação do cimento com a água). A etringita assume formas de 

agulhas minutos após o início da hidratação, e são estas as responsáveis pelo fenômeno da pega. O 

C3A é o primeiro a reagir, análogo ao C4AF, cuja composição supõe-se que seja a mais estável utilizada 

para representar a solução sólida como um todo e imprimir resistência à corrosão química do cimento, 

reagem da seguinte forma:  

(CaO)3.Al2O3 + CaO + 12H2O → (CaO)4.Al2O3.12H2O           (reação do C3A) 

(CaO)4Al2O3Fe2O3 + CaO + 12H2O → (CaO)5Al2O3Fe2O3.12H2O      (reação do C4AF) 

Formação da etringita: 
(CaO)3.Al2O3 (clínquer do cimento) + 3CaSO4.2H2O (gesso misturado ao cimento) + 26H2O (água) → 

C6AS3H32 Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O (etringita) 

A cura é uma série de procedimentos adotados para controlar a hidratação do cimento, para 
que o concreto endureça corretamente e as estruturas apresentem, após o processo completo, o 
desempenho esperado. Uma das principais funções da cura é evitar que o concreto perca água para o 
ambiente e retraia abruptamente, o que acarreta o surgimento de fissuras. Para uma boa cura não 
basta deixar o concreto simplesmente secar ao tempo. Deve se mantêm um teor de umidade 
satisfatório, evitando a evaporação de água da mistura, garantindo ainda, uma temperatura favorável 
(acima de 10°C) ao concreto durante o processo de hidratação dos materiais aglomerantes, de modo 
que se possam desenvolver as propriedades desejadas. Quanto mais tempo durar a cura (até três 
semanas), melhor será para o concreto.  
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A hidratação dos silicatos se dá algumas horas após a mistura com a água. A hidratação do C3S 

e C2S origina silicatos de cálcio hidratados que possuem composição química muito variada e são 

representados pelas fórmulas apresentadas anteriormente e hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, compostos 

que preenchem o espaço ocupado previamente pela água e pelas partículas de cimento em 

dissolução.  

O C3S possui elevada velocidade de hidratação e é responsável pela resistência e 

endurecimento do cimento. Ele reage da seguinte forma: 

(CaO)3.SiO2 + 4H2O → CaO.Si2.2H2O + 2Ca(OH)2 

2[(CaO)3.SiO2] + 6H2O →[(CaO)3(SiO2)]2.3H2O + 3Ca(OH)2 

O C2S, que contribui significativamente nas resistências mecânicas do cimento, a longo prazo, 

reage mais tarde do seguinte modo: 

2(CaO)2.SiO2 + 8H2O → 2CaO.Si2.5H2O + 2Ca(OH)2     

2[(CaO)2.SiO2] + 6H2O →(CaO)3(SiO2)2.3H2O + 3Ca(OH)2 

Os cristais de C-S-H formados são pequenos e fibrilares (em forma de fibras) e o Ca(OH)2 forma 

grandes cristais prismáticos. 

As fases dos silicatos e dos aluminatos hidratados começam a criar algumas ligações 

interpartículas (que acontece ou se realiza entre partículas), e resulta no endurecimento progressivo 

da pasta. Após algumas horas, a velocidade da reação começa a diminuir. Isto se deve ao fato de 

alguns grãos de cimento que não reagiram estarem cobertos por uma camada de hidratos (que se 

torna cada vez mais espessa com o passar do tempo). Esta camada dificulta as moléculas de água 

chegarem às partes não hidratadas. 

O produto resultante é pouco solúvel em água não agressiva, que não tem tendência a 

dissolver componentes dos materiais com que contata. Quando a água é dita agressiva, ocorre a 

formação de ferrugem se as tubulações são de ferro ou aço. Pode também dissolver os componentes 

calcários contidos no cimento ou ‘betão’, mistura de cascalho, água e cimento que formam o concreto, 

o que fragiliza a estrutura dos reservatórios e outras construções.  

             Desta forma, o tempo de início de pega (quando se inicia o endurecimento) deve ser visto e 

respeitado com muito rigor. A partir deste momento, tanto as agulhas formadas na reação com os 

aluminatos como os cristais gerados na reação com os silicatos, serão prejudicados se o concreto for 

manuseado após este tempo. Portanto, é preciso “deixar a massa secar” para que assim endureça 

mantendo a forma requerida. 

REFERÊNCIAS  

ASSOCIAÇÃO Brasileira de Cimento Portland (ABCP) . Boletim Informativo Ilustrado n.3; 

BASILIO, F. A. – Cimento Portland. Estudo Técnico. 5ª ed. São Paulo, ABCP, 1983; 

FONTES, L. V. A passagem do cometa, Rio de Janeiro: Aeroplano, 2013; 



72 
 

NEVILLE, Adam M. Propriedades do Concreto. São Paulo: Editora Pini, 2ª Edição,1997. 

CARBONATOS. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/quimica/carbonatos.htm)>. Acesso em 23 

mai. 2018. 

MINERALOGIA E QUÍMICA DO SOLO. Disponível em: 

<http://mineralogiaequimicadosolo.blogspot.com/2014/04/composicao-da-fase-solida-mineral-do.html>. 

Acesso em 23 mai. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/carbonatos.htm
http://mineralogiaequimicadosolo.blogspot.com/2014/04/composicao-da-fase-solida-mineral-do.html


73 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retomando as questões de pesquisa: Como o cimento é produzido na fábrica da LafargeHolcim? 

Quais os saberes da comunidade a respeito (detém saberes científicos)? Quais as relações entre os 

saberes científicos e os saberes da comunidade sobre esses assuntos? Quais saberes escolares estão 

relacionados à fabricação e usos do cimento?  

 Essa pesquisa se iniciou com a proposição de construção de um texto para formação de 

professores e aplicação e auxílio nas aulas de química, a partir de conhecimentos advindos da 

comunidade, da ciência e da tecnologia. Embora a aplicação do mesmo ainda será posta em prática 

posteriormente, com o acervo de informações adquiridas foi possível intuir para além de simplesmente a 

construção de uma narrativa híbrida. Retomando as questões de pesquisa “Como o cimento é produzido 

na fábrica da LafargeHolcim? Quais os saberes da comunidade a respeito (detém saberes científicos)?”, 

além da compreensão dos processos envolvidos na produção do cimento, foi possível constatar que, após 

identificar os objetos dos discursos da comunidade, a mesma possui conhecimentos científicos a respeito 

da fabricação do cimento. As linguagens foram diversas, algumas expressaram maior proximidade com os 

conhecimentos científicos e tecnológicos, outras se apresentaram de forma mais característica, própria de 

cada indivíduo, embora alguns demostraram certa dificuldade em se expressar. No entanto, foi possível 

supor que tais peculiaridades sejam provavelmente advindas das variadas relações estabelecidas entre o 

enunciado e seu referencial, ou seja, com o meio que se situam, a cultura, com a família, comunidade, 

com a fábrica ou mesmo com o próprio discurso, por exemplo, que corresponde também às relações 

entre os saberes científicos e os saberes da comunidade sobre esses assuntos, interpelado na questão 

três, em  que ficou evidente que ambas as formas de conhecimento são complementares. 

Quanto à hibridização, a abordagem bakhtiniana localiza a concepção de língua no mundo da 

vida, das relações éticas e singulares entre os sujeitos, mas não a desvincula de certa estetização, ou seja, 

de um relativo acabamento (e fechamento) que lhe é conferido pelo outro, pela relação com a alteridade: 

o excedente de visão é completado pelo outro. Pude então constatar que a relação entre essas duas 

perspectivas, a ética e a estética, não implica uma concepção de mundo (e de língua) estática, organizada 

e previsível. Trata-se de pensar a língua ideologicamente: todo enunciado já existe povoado de vozes, 

valores, pontos de vistas e juízos que estabelecem relações dialógicas (de sentido) com outros 

enunciados. De fato, essas relações dialógicas implicam também relações de confronto, negação, 

contradição e de disputa entre verdades, pontos de vista, valores etc. Trata-se, por fim, de relações de 

poder que são constitutivas tanto dos discursos como das identidades. A dialogicidade interna do 

discurso, que instaura relações dialógicas entre as variadas vozes sociais que habitam os enunciados, é a 

base da sedimentação da língua, ou seja, do plurilinguismo. E a pluralidade atinge tanto as línguas quanto 

os discursos, perceptível nas vozes identificadas na pesquisa, ou seja, línguas e dialetos variados podem 

coexistir em uma “mesma comunidade linguística”, como diferentes vozes sociais podem habitar uma 

“mesma língua”. E tal percepção pôde ser constatada seguindo a análise do discurso análogo às 

considerações de Foucault, que diz que o aparecimento de um objeto é sempre visto a partir de suas 

condições históricas e condições para que ele se inscreva em um domínio de parentesco com outros 

objetos, e podem ser definidos sob diversos aspectos. Daí, saem inúmeras relações estabelecidas entre 

instituições e entre o próprio enunciado (que se refere ao objeto) com outros enunciados; e o objeto, por 

sua vez, existe sob condições positivas de um “feixe complexo de relações”. Os objetos identificados 

revelaram que a comunidade detêm conhecimentos sobre a produção de cimento em Barroso, ainda que 

alguns não se apropriaram de termos científicos, mas de uma linguagem que lhes é própria, 
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demonstrando compreender os processos envolvidos na fabricação do cimento, superfície de 

emergência, de acordo com o que foi possível constatar, validando, enfim, a aplicabilidade dos 

referenciais. 

Neste sentido, Percebi que a comunidade é fonte genuína de conhecimento. No entanto às vezes 

alguns fatores podem influenciar na coleta de dados, por exemplo, alguns pedreiros, apesar de terem 

apresentado boa vontade em contribuir, se mostraram um pouco intimidados com a entrevista, talvez por 

pensarem se tratar de algo formal e consequentemente se constrangeram com receios de não atingirem 

supostas expectativas com suas respostas. No momento em que as entrevistas passaram a serem 

realizadas pelos alunos do ensino médio, as respostas aparentaram ser mais espontâneas, talvez pelo fato 

de que a ‘informalidade’ sugerida possa ter contribuído para que os entrevistados ficassem mais à 

vontade. E nesse âmbito posso destacar quão significativo foi o envolvimento da comunidade assim como 

apresentado por Adams que mostrou em seus textos a efetividade de experiências educacionais e de 

formação docente baseadas na cultura e na interação com saberes de comunidades locais com 

implicações para a transformação social e o desenvolvimento sustentável. Tal perspectiva intercalou 

perfeitamente com as considerações a respeito da pertinência da inserção de saberes populares no 

ensino de química, exaltada por Chassot. Aliados a ideia de que a pesquisa envolve o ensino do conteúdo 

de ciência no contexto autêntico do seu meio tecnológico e social, que visou à produção de um material 

didático com propostas de estimular no estudante a compreensão pessoal do mundo natural (conteúdo 

de ciência), com o mundo construído pelo homem e o seu mundo social do dia-a-dia (sociedade e 

ambiente). Contudo, foi possível identificar vários conteúdos escolares à fabricação e uso do cimento 

(quarta pergunta), tais como, composição química, reações químicas, estequiometria e balancemanto, 

termodinâmica, nomenclatura e conceitos relacionados à utilização da tecnologia (equipamentos e 

processos) e impactos ambientais. Logo, a perspectiva CTS/CTSA estabeleceu a amarração entre os 

referenciais que faltava no intuito de preencher a lacuna que havia se estabelecido inicialmente na 

escolha e análise dos referenciais. 

Finalmente, não menos relevante, outro ponto que devo destacar é que não encontramos na 

literatura analisada (revista Química Nova na Escola) nenhum material ou trabalho que relacione a 

perspectiva de ensino CTS/CTSA com a indústria, desde 1995 a 2017, apenas no que refere a Propostas 

Curriculares ou relacionado sua aplicabilidade a temas recorrentes, tais como água, nanotecnologia, 

reciclagem, aquecimento global dentre outros. O que confere uma suposta originalidade ao presente 

trabalho. 
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9 – APÊNDICES  

9.1. APÊNDICE A – VERSÃO INICIAL DOS TEXTOS DA NARRATIVA 

A origem do Cimento Barroso 

Os relatos aqui apresentados correspondem às experiências e saberes narrados por Paulo Terra, 

Funcionário da Fábrica de Cimento Barroso por 38 anos. Licenciado em Filosofia, Terra foi Professor e 

Diretor do extinto Ginásio São José, atual Invictus. É Autor da letra dos hinos oficiais de Barroso, Dores de 

Campos e Tiradentes e possui dois livros de poesias publicados. 

 

Severino Pereira da Silva foi pioneiro da industrialização brasileira 

do século XX, nasceu em 6 de maio de 1895 na chamada Itacoaritinga, no 

sertão nordestino, que é fronteira entre os estados de Pernambuco e 

Paraíba. Dotado de inteligência, iniciou suas atividades no comercio e 

indústria desde a adolescência, e foi ao final de 1935 que comprou sua 

primeira indústria, a fábrica de tecidos Aliança, no bairro laranjeiras no 

Rio de Janeiro. E foi a partir de então que tudo começou.  

 

 

Devido à sua grande capacidade empreendedora, adquiriu grande prestigio e reconhecimento com 

influentes nos ramos industrial, comercial e politico. E foi por meio de um desses contatos que soube da 

existência de uma gigantesca jazida de calcário em terras próximas à Barbacena, Minas Gerais. Em 1952 

Tancredo Neves, ministro da justiça do segundo governo de Vargas, que já havia prestado serviços 

advocatícios em diversas ocasiões, foi quem o avisou sobre as minas trazendo, além da opção de compra, 

toda a documentação necessária para a exploração das mesmas. 

Além de ajudar o amigo, Tancredo visava também um beneficiamento de sua cidade natal São João del 

Rei, que dista poucos quilômetros das jazidas encontradas no município. Porém havia um pequeno 

empecilho. Zé Lopes, o dono dos terrenos, não queria ver suas terras transformadas em minas de 

calcário, se negando a vendê-las a ‘quaisquer industriais de cimento que fossem’. Severino analisou e se 

 

Severino Pereira da Silva 
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interessou no negócio, em especial devido à localização estratégica das jazidas, praticamente 

equidistantes dos três maiores mercados consumidores de cimento do Brasil: Belo horizonte (a 450 Km), 

Rio de janeiro (a 530 Km) e São Paulo (a 700 Km), e também devido à qualidade do calcário, “Interessante 

que o Paulo Almeida, que foi construtor da fábrica muito tempo e engenheiro de Minas, professor da 

Universidade de Ouro Preto, dizia que o Rio das Mortes é um divisor de águas na questão da qualidade do 

calcário,  as jazidas que estão à esquerda do Rio das Mortes são de primeira qualidade, os que estão à 

direita é calcário, digamos assim, de refugo” relata Terra. 

Portanto, para vencer a resistência de Zé Lopes, Severino elaborou um plano para engambelá-lo. Solicitou 

a seu amigo Gervásio Seabra que fizesse a negociação em seu lugar. Este se apresentaria como um mero 

comerciante que desejava terminar seus dias criando gado em Minas Gerais. Zé Lopes caiu como um 

patinho na conversa, vendendo as jazidas baratíssimas. Pouco tempo depois, após descobrir a quem tinha 

realmente vendido sua fazenda, Zé Lopes deu um ataque e quis desfazer o negócio, mas já era tarde, já 

estavam nas mãos de Severino.  

Feito o negócio, havia um problema com relação ao transporte dos enormes pedregulhos através das 

montanhas íngremes, foi quando em 1953 foram feitos planos para construção de um cabo aéreo, 

embora contasse com a ajuda de firmas suíças e alemãs, o custo era muito alto e o projeto foi deixado de 

lado. Era mais barato arrendar os vizinhos à fabrica e assim impedir a concorrência de construir outras 

fábricas na região. A princípio a indústria seria instalada em Antônio Carlos devido à rede ferroviária, uma 

vez que em Barroso não havia rodovia adequada, porém, por questões econômicas e práticas, ficou 

decidido que seria construída em Barroso mesmo. “Para fabricar uma tonelada de cimento você gasta 1,8 

toneladas de calcário além de outros ingredientes que entram tem argila tem areia, mas o principal 

insumo, a principal matéria-prima é o calcário. Para Antônio Carlos precisaria transportar um volume 

enorme para fazer uma tonelada de cimento, então percebemos que era muito mais econômico colocar a 

fábrica ao lado da 'ferroviazinha'  pequena, estreita, mas iria transportar apenas 10 quilômetros por dia”, 

relata Paulo Terra. 

O primeiro passo estava dado, porém havia outro empecilho, a ausência de energia elétrica na região e 

este problema teria de ser resolvido politicamente. O Dr. Lucas Lopes era o ministro da Fazenda de 

Getúlio Vargas e estava fundando a CEMIG e acordou a criação de usina da Cemig na região de Barbacena 

para atender a fábrica. O contrato foi efetuado com empréstimos externos e como garantia dos 

financiamentos envolvidos incluiu-se a construção da Barroso, já que a empresa seria a maior 

consumidora de energia do projeto. E foi então que procedeu a construção das duas empresas, a usina da 

Cemig e a fabrica de cimento Barroso, ambas inauguradas em 1955. 

O processo de construção e montagem da Barroso contou com a chefia do genro de Seu Pereira, o Dr. 

Paulo Freire, que era engenheiro, e com a colaboração de outro genro, Alessandro Cazzani, que fora 

gerente da Paraíso (Industria cimenteira filiada) e fizera um estágio na Dinamarca. Contou também com a 

assessoria e equipamentos da F.L. Smidt dinamarquesa. Inicialmente foram instalados dois fornos de 250 

toneladas/dia dessa firma. O forno III foi criado na primeira ampliação em 1957, sendo um dos maiores 

fornos fornecidos pela firma ate então, com capacidade de 700 toneladas. 

Após um trabalho árduo nos anos de 1953 e 1954, a fábrica foi inaugurada em 1955 com uma grande 

festa. Neste tempo, a Barroso era a maior fábrica de cimento do Brasil, sendo superada apenas nos anos 

1960 e 1970 pela Votorantim de São Paulo. Severino edificou casas para gerentes e uma vila operária. E 

assim foi se ‘criando’ uma verdadeira cidade em volta da fábrica, (no dia 12 de dezembro de 1953, a 
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localidade transformou-se em Município através da Lei 1.259), o que trouxe progresso e civilização para 

uma região abandonada e inóspita desde que se dizimou o ouro nas minas de Tiradentes e São João Del 

Rei, o município passou a ter então, um perfil majoritariamente industrial.  

 

No final dos anos 1950 a fábrica já funcionava a todo vapor, pois além de estar posicionada no epicentro 

que abrangia os três maiores mercados do país e foi impulsionada pelos setores da construção civil nos 

anos 1940, 1950, 1960 e 1970. Inaugurou-se um período de euforia na cidade. Isso monopolizou os 

empregos. As pessoas pararam de ter iniciativas próprias na época, para trabalhar na fábrica. Passando a 

ser o sonho de todo jovem trabalhar na empresa. O salário era alto, havia benefícios. Até duas pequenas 

fábricas familiares, que produziam laticínios de boa qualidade, encerraram suas atividades, por falta de 

interesse dos herdeiros em dar continuidade aos negócios. Um motorista da empresa tinha mais status na 

cidade que um médico, comentava-se. Os funcionários da fábrica estavam na moda, entravam primeiro 

nos bailes, namoravam as moças mais bonitas da cidade. 

Na década de 70, a fábrica tornou-se a segunda maior produtora de cimento da América Latina e a 

população de Barroso estava cada vez mais envolvida, orgulhosa – “a fabrica começou a ter um punhado 

de usinas hidrelétricas construídas, por exemplo, em Três Marias, a binacional de Itaipu, a usina de Ilha 

Solteira em São Paulo”– diz Terra.  

Segundo ele, grandes obras como o aeroporto Tom Jobim no Rio e mesmo na construção de Brasília, teria 

sido utilizado o cimento Barroso. Possuía um número de empregados muito alto – 1.500 

aproximadamente – chegou a ser a maior empregadora da cidade. A identidade do município se 

confundia com a da empresa. Ela se organizava social e economicamente em função da fábrica. 

A cidade tornou-se dependente da fábrica e da prefeitura que eram os grandes empregadores, deixando 

de surgir novos negócios em Barroso. Tal situação fez com que o próprio poder público também ficasse 

dependente, uma vez que o nível de imposto arrecadado era alto. No início dos anos 90, as mudanças no 

mercado consumidor, a automação, a tecnologia, as novas maneiras de gerir o negócio e as exigências por 

maiores controles ambientais impunham a necessidade de novos investimentos.  
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Fabrica de Cimento em 1996 

O comércio local e as pequenas indústrias estavam enfraquecidos. O Grupo Paraíso passou a atravessar 

dificuldades econômicas e ambientais e iniciou um processo de busca por compradores de suas fábricas 

de cimento para garantir a continuidade do negócio. Foi nesse contexto que em 1966 a Holcim Brasil, 

então chamada Holdercim, adquiriu as unidades do Grupo Paraíso, inclusive a localizada na cidade de 

Barroso. De 1996 a 2000, para se adaptar às demandas do mercado e também às exigências dos órgãos 

ambientais, a Holcim teve de modernizar seu sistema produtivo e implantar na fábrica uma gestão 

ambiental. 

 

Fabrica de Cimento em 2001 

Atualmente a empresa opera em 90 países e 115 mil empregados nos cinco continentes, dispõe de uma 

linha exclusiva de produtos e serviços inteligentes para projetos de construções de alta qualidade. Em 

Barroso, foi inaugurado no dia 24 de maio de 2016 a expansão da empresa LafargeHolcim, sendo 

considerada a mais moderna fábrica de cimento do Brasil. Compareceram no evento o governador de 

Minas Gerais, Fernando Pimentel, o embaixador da França, Laurent Bili, o embaixador da Suiça, André 
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Regli, a prefeita de Barroso, Eika Oka de Melo, o CEO (Diretor Executivo) do Grupo LafargeHolcim, Eric 

Olsen, o CEO da LafargeHolcim Brasil, André Martin, além de funcionários e ex-funcionários da empresa. 

 

Presente em mais de 90 países 

Com 175 mil metros quadrados de área construída, a capacidade de produção da fábrica passou para 6,5 

toneladas/dia, três vezes mais do que anterior à expansão. Cerca de R$2 bilhões foram investidos na obra 

pela empresa suíça Holcim, que em junho de 2015, anunciou a fusão com a francesa Lafarge. Em 2012, 

foram iniciadas as obras de expansão da fábrica, sendo uma das maiores obras industriais em execução 

atualmente no País, inaugurada em maio de 2016. 

 

Com investimentos da ordem de R$ 1,7 bilhão, a capacidade de produção passou de 1,2 milhão de 

toneladas de cimento por ano para 3,6 milhões de toneladas/ano, com objetivo de atender a forte 

demanda por cimento no mercado brasileiro, principalmente os mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, que deve manter um ritmo de crescimento pelos próximos anos. A capacidade de produção 

de clínquer passou de 2 mil toneladas por dia para 6,5 mil t/dia e a capacidade de moagem de 180 

toneladas por hora, para 450 t/hora. 

As modernas instalações da nova fábrica levaram em consideração o compromisso da Holcim com a 

sustentabilidade.  As novas tecnologias empregadas irão gerar o mínimo de impacto ao meio ambiente. 
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Novos controles ambientais de última geração também serão instalados para garantir o baixo índice de 

emissões. 

 

 

 (Agradecimento a Geraldo Cosme, gerente de manutenção há 37 anos, pelo fornecimento das imagens e 

sua contribuição) 

 

FABRICAÇÃO DO CIMENTO 

Breve Histórico 

O cimento (palavra derivada do latim cæmentu) é um material cerâmico que está presente em todo o tipo 

de construção, sendo usado como “aglomerante hidráulico” (endurecem pela ação exclusiva da água) e 

também como componente básico do concreto, o qual por sua vez, é o material mais consumido no 

planeta depois da água. É uma das principais commodities (mercadorias) mundiais, servindo até mesmo 

como indicador econômico. 
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A arquitetura monumental do Egito Antigo já usava uma liga constituída por uma mistura de gesso 

calcinado que, de certa forma, é a origem do cimento. As grandes obras gregas ou romanas, como o 

Panteão e o Coliseu, foram construídas com o uso de certas terras de origem vulcânicas, com 

propriedades de endurecimento sob a ação da água. 

  

Porém o marco da criação do cimento artificial ocorreu em 1786 quando o inglês John Smeaton criou uma 

mistura resistente através da calcinação de calcários argilosos e moles. Em 1818, pela mistura de 

componentes argilosos e calcários, o francês Vicat obteve resultados semelhantes aos de Smeaton.  

Tempos depois, em 1824, o construtor inglês Joseph Aspdin queimou conjuntamente pedras calcárias e 

argila, transformando-as num pó fino. Assim percebeu que obtinha uma mistura que, após secar, tornava-

se tão dura quanto as pedras empregadas nas construções. A mistura não se dissolvia em água e foi 

patenteada pelo construtor no mesmo ano, com o nome de cimento Portland, que recebeu esse nome 

por apresentar cor e propriedades de solidez e durabilidade semelhantes às rochas da ilha britânica de 

Portland. 

Produção 

O Cimento Portland é composto de clínquer (um material granular de 3 a 25 mm de diâmetro, resultante 

da calcinação de uma mistura de calcário, argila e de componentes químicos como o silício, o alumínio e o 

ferro) e de adições (Gesso, Escoria, Pozolana, Filer calcário) que distinguem os diversos tipos existentes, 

conferindo diferentes propriedades mecânicas e químicas a cada um. As adições também são ou não 

utilizadas em função de suas distribuições geográficas. 



85 
 

 
Clínquer recém retirado do forno 

 

A figura a baixo apresenta resumidamente as matéria primas que compõe o cimento: 
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Da extração de calcário à entrega do produto final, as fábricas de cimento da Lafarge no Brasil contam 

com etapas específicas no processo produtivo do cimento, que se resumem basicamente em três: 

 

 

Etapa 1: extração das matérias-primas 

O processo de fabricação do cimento começa com a mineração do calcário, principal matéria-prima do 

cimento. O material é extraído das minas (geralmente rocha calcaria ou argila) por meio de detonações, e 

armazenado no pátio de pré-homogeneização.   

A pré – homogeneização é utilizada para minimizar os efeitos das variações na composição química da 

matéria – prima. O material é empilhado em camadas, possibilitando uma mistura na extração para 

alimentação do moinho. Estas variações ocorrem naturalmente, pois a mina não é homogênea como um 

todo. 

Em seguida, são trituradas (britagem primária e secundária) e transportadas para a fábrica onde são 

armazenadas e homogeneizadas (misturadas). Nesta fase são recolhidas as primeiras amostras para 

serem analisadas no Laboratório de Qualidade. A composição química do calcário é definida (ou seja, os 

teores de cálcio, silício, ferro e alumínio). 
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Mineração de calcario             Detonação 

 

 

Britagem primaria      estocagem 

             
Britagem secundaria       pré-homogenização do calcário  

 

Etapa 2: Fabricação do cru-clínquer 
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A moagem das matérias-primas ocorre em Moinhos, de Bolas e de Rolos para que a granulometria do 

material fique por volta de 0,050 mm (50 µm), e produz um pó fino conhecido como cru. Um filtro 

instalado no moinho evita que haja a emissão de pó para a atmosfera. Após a britagem secundária e já no 

moinho de farinha ou cru, o calcário é moído com argila e aditivos específicos (tais como minérios 

ferrosos, alumínicos ou materiais substitutos coprocessados). A argila é um produto rico em sílica, ferro e 

alumínio, elementos essenciais para a qualidade do cimento. A farinha é estocada em silos especiais até 

ser enviada ao forno rotativo. 

 

Moagem – Moinhos de Bolas 

 

 

Moagem – Moinhos de rolo 

Antes de ser inserida no forno rotativo, a farinha passa pela torre de ciclone para que seja aquecida 

através de gases quentes originados pelo forno. A alimentação do material é feita na parte superior da 

torre. O ventilador que se vê junto à torre de ciclones aspira o ar externo através dos arrefecedores que 

se vêem a jusante do forno e que o circundam. A torre de ciclones ao longo do percurso vai fazendo a 

transferência do calor do ar para o material ocorrendo à perda de CO2 e iniciando-se a pré-calcinação da 
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farinha de cru. No topo da torre a temperatura é de 400ºC e no fundo é de 900ºC. Com a perda de CO2, 

por cada 1600 kg de material alimentado no topo, apenas 1000 Kg chegam ao fundo da torre. 

  Quando a farinha chega ao forno rotativo já está com temperatura em torno de 900ºC, e isso também 

ajuda a reduzir o consumo de energia. No interior do forno a temperatura chega a 1.450ºC, o 

resfriamento da farina é realizado posteriormente por rajadas de ar.  

3.5.1 Forno de clinquer  

Parte das reações de formação de silicatos de cálcio e aluminatos de cálcio ocorre no interior do forno de 

cimento. Os fornos de cimento são na maioria rotativos, cilindros horizontais de até 160 metros de 

comprimento. Um leve ângulo de inclinação combinado ao lento movimento de rotação (de 0,5 a 4,0 

rpm) permite que o material percorra o cilindro à medida que desliza pelas paredes. Internamente, há um 

revestimento de material refratário que protege a carcaça do forno das altas temperaturas e isolantes 

térmicos que conservam o calor no seu interior. 

A matéria prima permanece no forno por um tempo de aproximadamente 4 horas e atinge temperaturas 

de clinquerização de até 1.450 °C (menor temperatura produz cal e maior temperatura apenas aumenta o 

consumo energético) suficientes para torná-la incandescente e pastosa. A capacidade de produção de um 

forno médio é 3.000 a 4.000 toneladas por dia, os maiores fornos do mundo produzem até 10.000. 

E assim é produzido o clínquer, que como mencionado, é o material básico necessário para a produção 

de todos os tipos de cimento. Ocorre através da queima a alta temperatura da mistura de minerais, desta 

forma ocorre transformação dos minerais em materiais que tem propriedades hidráulicas. As reações dos 

compostos que se formam dentro do forno. 

 silicato tricálcico (CaO)3SiO2 45-75%  

  silicato dicálcico (CaO)2SiO2 7-35%  

  aluminato tricálcico (CaO)3Al2O3 0-13%  

 ferroaluminato tetracálcico (CaO)4Al2O3Fe2O3 0-18%  

Queimam-se estes materiais a 1450ºC; na temperatura de clinquerização os materiais não se fundem 

completamente, formam um estado de semifusão e se sinterizam. Inicialmente o carbonato de cálcio se 

decompõe em óxido de cálcio e gás carbônico. 

A uma temperatura maior, o CaO reage com a sílica e o alumínio para formar os aluminatos e silicatos. 

Devido à complexidade dos compostos do cimento portland, é normalmente empregada uma abreviação 

para identificá-los, respectivamente, C3S; C2S; C3A; C4AF; C4A3S; C3S2H3 e CSH2. 24 Todos esses 

compostos têm a propriedade de reagir com a água, dando origem, então, a compostos hidratados. 

Outros constituintes secundários são encontrados tais como: periclásio (MgO); anidrita (CaSO4) ; sulfo 

silicato de cálcio (2 Ca2SiO4 . CaSO4), etc. 
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Figura n: Componentes Principais do Clinquer (ECL, 2010) 

O clinquer um produto constituído na sua maior parte por silicatos (75%) e em proporções menores de 

aluminatos e ferro-aluminatos cálcicos. Os componentes principais do clinquer são o C3S (3CaO.SiO2) , 

C2S (2CaO.SiO2), C3A (3CaO.Al2O3) e C4AF (4CaO.Al2O3.Fe2O3), sendo o C3S o principal destes, já que é 

o maior responsável pelo desenvolvimento das propriedades de resistência do clinquer. Sendo assim, 

podemos caracterizar a clinquerização como um processo de fabricação de C3S, onde se deve garantir 

que este produto esteja presente na quantidade e qualidade adequadas, Coutinho (2002). 

Após sair do forno, o clínquer passa ao equipamento resfriador, que possui a finalidade de reduzir a 

temperatura, pela passagem de uma corrente de ar frio no clinquer, ao mesmo tempo em que recupera o 

calor contido no clinquer. Dependendo da instalação, na saída do resfriador o clinquer apresenta-se com 

temperatura entre 70ºC e 50ºC, em média. O clinquer, após o resfriamento, é transportado e estocado 

em depósitos (silos). 

 

silos – estocagem da farinha 

 

Forno rotativo - resfriadores 
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Etapa 3: Moagem de cimento e expedição 

Durante esta fase, além do gesso, diferentes materiais minerais, chamados de "adições", podem ser 

adicionados, os quais podem ser recursos naturais ou subprodutos industriais. Essas adições são feitas em 

varias proporções e dão ao cimento propriedades específicas como a redução de impermeabilidade, 

resistência a sulfatos e ambientes agressivos, melhor desempenho e acabamento.   Uma pequena 

quantidade de gesso (3 a 5%) juntamente a outros aditivos ( calcário, escória e pozolana) çé adicionada ao 

clínquer para regular como o cimento endurecerá (tempo de pega).  

O Gesso ( CaSO4 ) é utilizado para promover trabalhabilidade ao cimento. Escória – é obtida como 

subproduto em processos metalúrgicos industriais (siderurgias). Material pozolânico – são materiais 

silicosos ou sílico – aluminosos que podem ou não possuir propriedades cimentantes 

A mistura é então finamente moída para se obter o "cimento puro", até atingirem a granulometria ideal 

(especificação do diâmetro do material). O moinho de cimento, semelhante ao moinho de cru, é um 

moinho de bolas, com duas câmaras. Porém, num moinho de cimento, ao contrário do moinho de cru, a 

segunda câmara é maior que a primeira. Isto porque, o cimento requer uma finura mais apurada do que a 

farinha.  

Ambas as câmaras de um moinho de cimento possuem injeção de água. Esta água serve para 

refrigeração. A alta temperatura do clinquer a ser moído e o próprio atrito no trabalho de moagem, 

geram uma elevação da temperatura no interior do moinho. Uma alta temperatura no interior do moinho 

pode causar completa desidratação do gesso, com o risco de provocar pega falsa no cimento. 

 

 

Moinho de cimento 
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moagem de cimento 

Assim termina o processo produtivo do cimento. O produto final é armazenado em silos, antes de ser 

enviado a granel ou de ser colocado em sacos para ser distribuído e comercializado. 

 

Ensacadeiras 

 

Paletizadoras 
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POR QUE O CIMENTO ENDURECE? 

O que parece óbvio é na verdade uma reação química um pouco complexa que será explicada da 

maneira mais simplificada possível. Para iniciar, é necessário retomar sobre os principais compostos 

químicos do cimento Portland, pois estes serão os responsáveis pelo início de pega e endurecimento da 

pasta de cimento e são eles: 

 

Segundo Neville, em termos gerais, ‘pega’ refere-se à mudança do estado fluido para um estado 

rígido. Endurecimento refere-se ao aumento de resistência de uma pasta de cimento após a pega. Na 

presença de água, os silicatos e os aluminatos apresentados acima formam produtos de hidratação que, 

com o transcorrer do tempo, dão origem a uma massa firme e resistente. Sem a presença da água, nada 

acontece. Ao ser adicionada observa-se que o cimento parece comportar-se como se fosse uma cola. Isto 

ocorre devido às substâncias minerais presentes no cimento, que se formaram durante o cozimento do 

calcário com a argila.  

Estas substâncias (silicatos e aluminatos de cálcio) têm a propriedade de se combinar 

quimicamente com a água. Como consequência desta reação química (cimento + água) é que o cimento 

desenvolve suas propriedades, entre elas o fato de endurecer em poucos dias, com a vantagem de ter a 

forma que se deseja e conservar essas propriedades, mesmo submerso. 

Na Química Orgânica, a reação de hidratação segue a regra de Markovnikov (1870), e ocorre 

quando uma molécula de água, composta por um grupamento hidroxila (OH-) juntamente com um próton 

acidífero ou cátion de hidrogênio (H+) são adicionados à uma cadeia carbônica, de acordo com o exemplo 

que se segue. 

 

A hidratação dos aluminatos (C3A e C4AF) na presença do gesso - adicionado na fabricação do 

cimento – resulta na formação de etringita (Substância formada por Sulfoaluminato de Cálcio, resultante 

http://www.infoescola.com/quimica/quimica-organica/
http://www.infoescola.com/quimica/regra-de-markovnikov/
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da reação do cimento com a água) que assumem formas de agulhas e começam minutos após o início da 

hidratação, sendo estas responsáveis pelo fenômeno da pega. 

 
Figura 1 – Produtos de hidratação de pastas de cimento com 15% de CCA aos 3 das de cura   (C-S-H e 

etringita) 
 

A hidratação dos silicatos se dá algumas horas após o início da hidratação do cimento. A 

hidratação do C3S e C2S origina silicatos de cálcio hidratados que possuem composição química muito 

variada e são representados genericamente por C-S-H e hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, compostos que 

preenchem o espaço ocupado previamente pela água e pelas partículas de cimento em dissolução. 

 
Figura 2 – Hidratação de pasta de cimento 

 
Os cristais de C-S-H formados são pequenos e fibrilares (em forma de firas) e o Ca(OH)2 forma 

grandes cristais prismáticos. Segundo Aïtcin, as fases dos silicatos e dos aluminatos hidratados começam a 

criar algumas ligações interpartículas (Que acontece ou se realiza entre partículas), que resulta no 

endurecimento progressivo da pasta. Após algumas horas, ocorre a redução da velocidade à reação. Isto 

se deve ao fato de alguns grãos de cimento que não reagiram estarem cobertos por uma camada de 

hidratos (que se torna cada vez mais espessa com o passar do tempo), camada esta que dificulta as 

moléculas de água chegarem às partes não hidratadas. 

O produto resultante é pouco solúvel na água não agressiva (Diz-se que uma água é agressiva 

quando tem tendência a dissolver componentes dos materiais com que contacta. Esta agressividade dá 

origem à formação de ferrugem se as tubagens são de ferro ou aço. A água agressiva pode também 

dissolver os componentes calcários contidos no betão ou cimento, o que fragiliza a estrutura dos 

reservatórios e outras construções. As entidades distribuidoras procuram fornecer uma água que não seja 

agressiva e que, pelo contrário, forme uma fina camada de proteção calcária nas tubagens), como se 

confirma pela estabilidade da pasta de cimento hidratada em contato com a água. 
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Desta forma, pode-se verificar que o tempo de início de pega (quando se inicia o endurecimento) 

deve ser visto e respeitado com muito rigor. A partir deste momento, tanto as agulhas formadas na 

reação com os aluminatos como os cristais gerados na reação com os silicatos, serão prejudicados se o 

concreto for manuseado após este tempo. 

A gipsita é a forma mais usada na indústria cimenteira. O gesso é usado no cimento para regular o tempo 

de pega, ou seja, mantê-lo trabalhável por mais tempo e isto funciona na medida em que este forma uma 

espécie de película ou membrana que envolve as partículas do cimento, retardando seu endurecimento. É 

um produto de adição final do processo. O gesso está presente em todos os tipos de cimentos portland: 

CPI; CPI-S; CPII-E; CPII-Z; CPII-F; CP III; CP IV e CP V-ARI. 

Principais reações de hidratação: 

1) O 3CaO.Al2O3 é o primeiro a reagir, da seguinte forma: 

3CaO.Al2O3 +  CaO  +  12H2O  →  Al2O3 . 4CaO . 12H2O 

  

2) O 3CaO.SiO2  reage a seguir: 

3CaO.SiO2 +  4,5H2O  →  SiO2 . CaO . 2,5H2O  +  2Ca(OH)2 

2[3CaO.SiO2 ]+  6H  → 3CaO.2SiO2 . 3H2  +  3Ca(OH)2 

  

3) O 2CaO.SiO2 reage muito mais tarde, do seguinte modo: 

2CaO.SiO2 +  3,5H2O  →  SiO2 . CaO . 2,5H2O  +  Ca(OH)2  

2[2CaO . SiO2]  +  3H2O  →  3CaO . 2SiO2 . 4H   +  Ca(OH)2 

Os silicatos de cálcio anidros dão origem a silicatos monocálcicos hidratados e ao hidróxido de cálcio, que 

cristaliza em escamas exagonais, dando origem à portlandita. 

O silicato de cálcio hidratado apresenta-se com semelhança ao mineral denominado tobermorita e como 

se parece com um gel é denominado gel de tobermorita. 

Porém a composição do silicato hidratado depende da concentração em cal da solução em que ele está 

em contato. 

  

4) Reação de retardo do endurecimento -  utilizando gesso 

2[3CaO.Al2O3 ]+  CaSO4 . 2H2O  →  3CaO . 2Al2O3 . 3CaSO4 . 31H2O  (etringita) 

3CaO.Al2O3  +  CaSO4 . 2H2O  →  3CaO . Al2O3 . CaSO4 .12H2O  (trisulfoaluminato cálcico hidratado) 

 

  



96 
 

 

   9.2. APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Questionário para orientação de entrevista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3.APÊNDICE C – ENTREVISTAS TRANSCRITAS 

ENTREVISTAS – ‘ALUNOS-PESQUISADORES’ 

TURMA 1PM2 

Entrevistado, 
Idade- Profissão 

Como é feito Porque nossa cidade Componentes ali 
presentes 

Porque usado na 
Const. Civil 

Porque endurece Porque capaz de 
sustentar edifícios  

Acha bom a 
instalação ter sido 
aqui 

Sebastião Moisés 
– Pedreiro 

Ele é formado basicamente 
por uma mistura de argila e 
calcário, uma rocha de 
carbonato de cálcio, que os 
fabricantes chamam de 
farinha 

Por estar localizada 
em um lugar 
tranquilo 

Clínquer, gesso, 
escória de alto forno 
e material 
carbonático 

Por sua resistência Porque ocorre uma 
reação química entre 
o aglomerado 
cimento e 
aglomerante calcário 

Por sua forte 
composição e 
resistência ao 
decorrer do tempo 

Penso que foi uma 
coisa boa pois atende 
as necessidades da 
população e ainda dá 
uma visibilidade 
maior em nossa 
cidade perante as 
outras regiões 

Valdeci 
Fernandes, 52 – 
Funcionário 
publico 

Mistura de calcário, argila e 
outros componentes que, 
após passarem por um 
processo de queima, se 
transforma em clínquer  

Por possuir grande 
jazida de calcário no 
município que é a 
principal matéria 
prima do cimento 

Idem a nº 1 -(primeira 
questão) 

Porque endurece 
quando mistura com 
água seus 
componentes 
químicos e se 
transforma em 
argamassa para uma 
construção 

Devido os 
componentes 
misturados na 
fórmula do produto 

Porque se transforma 
em uma estrutura 
sólida e resistente 
capaz de suportar 
grandes pesos 

Porque Barroso está 
localizado no eixo 
(meio) entre as 
principais cidades do 
Brasil 
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João Tadeu, 89 
Aposentado 

O calcário é extraído da 
pedreira, esse material é 
colocado em caminhões. Os 
caminhões transportam ate 
o britador onde as pedras 
maiores são quebradas de 
modo que os pedaços 
fiquem mais uniformes. Em 
seguida são colocados nas 
correias transportadoras. 
Até os moinhos onde são 
misturados, e mais 
quebrados de forma a virar 
um pó, junto com outros 
componentes, agregados 
que viram cimento 

Foi escolhida por ter 
mais proximidade da 
rodovia 040, visto que 
Barbacena já havia 
projeto da ida do Vale 

Calcário, escória, 
clínquer , principais 

Por sérum material de 
liga bastante utilizado 
na construção civil 

Por conta das reações 
químicas em contato 
com a água 

Em contato com a 
água se transforma 
em um sólido, 
bastante resistente 

Por força política 

Mauriceia 
Estevan, 31 - 
faxineira 
 

Ele efeito de pó de pedra, 
calcário, e outras 
substancias que eu não sei 

Por que ela tem 
muitas pedreiras 

Pedra, calcário, areia Para sustentar a 
parede para ela ficar 
firma 

Porque mistura água Porque ao endurecer 
ele vira pedra 

Dar emprego aos 
barrosenses, ajuda a 
cidade, mas também 
da muita poluição 

Plénio, 48 - 
Pedreiro 
 

Pedra, escória e argila Porque a nossa possui 
muita e grandes 
pedreiras 

Pedras, argilas e 
escória 

Para ter segurança nas 
obras 

Por seus 
componentes 

É misturado com 
outros componentes 
que são britas e areia, 
ou pode ser o 
cascalho 

Gerar mais emprego 
para a cidade 

Nilton Inácio dos 
Santos, 53 - 
pedreiro 
 

Pedra, escória e argila Porque nossa é rica e 
possui grandes 
pedreiras 

Pedras, argilas e 
escória 

Para dar segurança na 
obra 

Por causa dos 
componentes 

Porque ele é 
misturado com outros 
material, britas e 
areia ou cascalho 

Gerar emprego e 
renda para nossa 
cidade 

Paulo Giovani 
Elias, 34 – 
Pedreiro 

Argila e calcário Talvez por ser uma 
cidade importante 

Rocha de bicarbonato 
de cálcio 

Para que as coisas 
durem mais 

Perde a água, ou seja, 
ela seca 

Tem que colocar 
muito cimento e 
menos areia 

Foi bom, muitos 
trabalham lá 

José Adalberto – 
ajudante de obra 

Sim Porque é rica em 
calcário  

Calcário, escória 
carvão 

Para fortalecer a 
massa e dar 
resistência  

Porque calcário em 
pó e carvão fica 
homogênio 

Porque é feito e 
testado a resistência 

Bom porque trás 
melhorias e emprego 

Alessandra É uma mistura de algumas 
misturas elevada ao forno 
com grande temperatura 

Porque é rico em 
calcário 

Calcário, escória, 
areia, carvão e alguns 
produtos químicos 

Para dar resistência, 
firmeza 

Por causa da química 
que há nele 

Porque ao molhar se 
transforma em pedra 

É bom mas polui 
muito 
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ENTREVISTAS – “ALUNOS PESQUISADORES” 

TURMA 1A 

Entrevistado, 
Idade/ 
Profissão 

Como é feito Porque nossa 
cidade 

Componentes ali 
presentes 

Porque usado na 
Const. Civil 

Porque 
endurece 

Porque capaz de 
sustentar 
edifícios  

Acha bom a 
instalação ter sido 
aqui 

Pedro 
Emanuel 
Nunes, 55 – 
Professor 

Sinceramente, 
nunca fui 
informado sobre 
isso 

Por conta dos 
recursos 
naturais 
presente em 
nossa cidade, 
pela grande 
presença de 
pedra de 
calcário 

Eu acho que 
basicamente é 
formado por 
argila e calcário 

Pois o cimento é 
feito para 
sustentar casas e 
edifícios 

Os cientistas 
estudaram 
muito para 
fazerem o 
cimento chegar 
a esse ponto 

Isso é resultado 
das reações 
químicas 

Uma coisa muito 
boa, pois gera um 
pouco de 
emprego 

Rogério Fraga 
de Oliveira, 43 
– Mecânico 

O cimento é feito 
com maior 
porcentagem de 
calcário, usa-se 
argila para baixar 
o teor do 
calcário, também 
o gesso para 
regular a 
secagem do 
cimento. CPII – 
gesso, CPIII + 
gesso e CP40 
gesso nenhum. 
OBS.:  o CP40 é 
um cimento 
gasto em bases 
de pontes, por 

Pela qualidade 
do calcário, o 
hino da cidade já 
diz: ‘Seu calcário 
é de grande 
pureza’. 

É feito de calcário, 
argila escória, 
areia e minério de 
ferro e aditivo a 
uma caloria na 
média de 800° 

Porque ele com 
outros 
componentes 
formam 
estruturas 
resistentes. Como 
por exemplo, 
ferragem, areia, 
cascalho, brita, 
agua, mais 
cimento 

Foi feita uma 
análise em 
laboratório, 
juntando todos 
os 
componentes 
do cimento 
ocorrendo uma 
reação química 

O Ferro, cascalho, 
água e cimento 
formaram o 
concreto que 
assim formam 
uma estrutura 
muito resistente 

Houve melhoras 
na economia e 
desenvolvimento 
e assim gerando 
novos empregos 
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motivos de 
secagem rápida, 
e também a 
escoria por sua 
resistência. – A 
escória é uma 
matéria prima do 
rejeito da 
fabricação de 
aço, com todas 
essas matérias 
ele é queimado 
no alto forno e 
moinho de 
cimento 

Claudinei Luiz, 
36 - Pedreiro 

Antes dele ser 
concluído ele é 
passado por um 
forno de altíssima 
temperatura, é 
passado dentro 
de moinhos e é 
feito de várias 
matérias primas 
e uma das 
principais é o 
calcário  

Porque ela é rica 
em calcário e a 
facilidade de ser 
extraído 

Calcário, argila, 
uma pequena 
quantidade de 
gesso 

Pois ele faz o 
endurecimento 
de toda a matéria 
prima de uma 
obra dando 
segurança 

Por causa de 
seus 
componentes, 
sendo um 
deles o gesso 
que tem 
facilidade em 
secagem 

Na verdade não é 
ele que sustenta 
edifícios, ele é 
apenas um 
complemento 
entre vários 
materiais, como 
aço 

Muito bom 
porque através 
dela gera vários 
empregos diretos 
e indiretos  

Mario C. do 
Nascimento, 
50– operador 
de máquina 

Os materiais que 
se usa na 
fabricação 

Por ser uma área 
que tem fácil 
acesso a matéria 
prima do 
cimento, nossa 
região é rica em 
calcário 

Areia, calcário, 
argila, escoria e 
agua  

Para ele colar 
tijolo em tijolo, 
funciona como 
cola para tudo, 
pois ele é forte 
complemento nas 
obras 

Pelos produtos 
químicos 
usados 

Pela sua 
resistência e 
estrutura que 
contribuiu na 
construção do 
prédio (e 
ferragem) 

Sua instalação foi 
uma boa para a 
cidade, hoje já 
não é tanto e está 
deixando a 
desejar muito 
poluente e 
gerando pouco 
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emprego  

Patrícia Sueli 
Costa, 42 – 
Professora 

Calcário e outros 
produtos que não 
me lembro 

Pela região que 
é rica em 
minério e pelo 
fato de na época 
por interesses 
em progredir a 
cidade 

Calcário, argila, 
carvão, escória e 
outros produtos 
que não me 
lembro (se tiver) 

Para dar maior 
sustentabilidade 
em sua 
construção 

Por causa dos 
componentes 
em sua 
composição 

Numa mistura 
com outros 
componentes ele 
serve de base 

No meu ponto de 
vista houve dois 
pontos, um 
positivo e um 
negativo. O 
positivo foi o 
reconhecimento 
da nossa cidade e 
emprego, apesar 
de que muitas 
pessoas de outras 
cidade foram 
empregadas. O 
negativo é a 
poluição e os 
produtos 
químicos 
eliminados no ar 

Francisco 
Delfino – 
aposentado 

O cimento é 
composto por 
porções de 
calcário, argila e 
gesso, mas as 
vezes costuma 
colocar uma 
porcentagem de 
minério e escoria 
(resíduo de feno) 
e muita das vezes 
é queimado no 
forno 

Eu creio que seja 
porque a 
matéria prima 
que compõe o 
cimento esta em 
barroso e isso 
facilita a fábrica 

Jazida e calcário Já não sei 
explicar, kkk 

Porque ele leva 
água e seca e 
possui um 
componente 

Também não sei 
te explicar 

Acho muito bom, 
tanto para 
fornecer emprego 
as pessoas 

Bruna Mendes 
– Analista 
administrativa 

É feito de calcário 
e argila, depois 
de misturadas 

Devido a grande 
quantidade de 
calcário aqui 

Calcário, argila, 
minério de ferro 
(clínquer), gesso 

Porque ele é um 
aglomerante de 
materiais 

Quando ele 
entra em 
contato com a 

Porque ele cria 
uma resistência  

Em parte é bom e 
em parte é ruim. 
Por um lado a 
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eles vão para um 
moinho 
juntamente com 
outros aditivos 

presente água ele sofre 
uma reação 
que o faz 
endurecer  

economia da 
cidade melhora, 
gera emprego 
para a população. 
E por outro lado 
causa muita 
poluição no 
ambiente 

Waldemiro 
Ribeiro, 71 – 
encarregado 
de extração e 
transporte 

Calcário, argila e 
gesso 

Por conta da 
jazida de calcário 
e rio das mortes 

Forno, moinho, 
britador, 
transporte e 
vários, cinta 
transportadora 

Por causa de sua 
resistência e 
durabilidade 

Por causa da 
sílica e do 
gesso 

Devido a 
resistência e a 
qualidade do 
cimento 

Foi bom porque 
trouxe beneficio e 
desenvolvimento, 
emprego para 
Barroso 

Celio Dantas, 
45 – vendedor 

Calcário  Por causa do 
calcário   

Calcário, minério  Não sei  Devido à perda 
de agua 
adquirindo 
uma 
consistência 
pétrea  

Por ser de boa 
qualidade 

Devido a 
presença de 
minério 

Francisco, 56 
– 
Representante 
comercial 

É misturado os 
materiais, 
passam pelo 
forno e sai dele 
em forma de 
sólido, e depois é 
moído ate virar 
pó 

Por causa da 
existência de 
muita pedra de 
calcário  

Calcário, gesso, 
escória e outros 
mais 

Porque é um 
produto de alta 
resistência  

Por causa de 
sua reação 
química com a 
água 

Por causa de sua 
longa vida de 
duração e 
resistência   

Foi muito bom 
em termos de 
progresso e 
geração de 
empregos, mas 
por outro lado, 
sua poluição é 
muito prejudicial 
a saúde da 
população. 
Deveria ser 
construída mais 
distante do 
perímetro urbano 

 

ENTREVISTAS – ‘ALUNOS-PEAQUISADORES’ 
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TURMA 2º E 

Entrevistado, 
Idade- Profissão 

Como é feito Porque nossa 
cidade 

Componentes 
ali presentes 

Porque usado na 
Const. Civil 

Porque endurece Porque capaz 
de sustentar 
edifícios  

Acha bom a 
instalação ter sido 
aqui 

Cláudia 
Ferreira, 45- 
Aux. Adm 

O cimento é 
formado 
basicamente por 
uma mistura de 
argila e calcário 
que os fabricantes 
chamam de 
‘farinha’. Essa 
mistura é levada 
ao forno onde 
ficam a uma 
grande 
temperatura, até 
os elementos se 
fundirem 

Porque na nossa 
cidade tem 
minerações de 
onde é extraído 
o calcário, que é 
uma das 
matérias primas 
para a 
fabricação de 
cimento 

Os 
componentes 
do cimento são, 
calcário, argila, 
clínquer, gesso 
e escória 
siderúrgica  

Porque ele é usado 
em diversas etapas 
da construção. Em 
contato com a 
água  

O cimento 
endurece devido 
a perda de água 
adquirindo 
consistência 
pétrea  

Pois o cimento 
é um material 
de grande 
resistência 
capaz de 
sustentar 
estruturas de 
edíficios 

A fábrica de 
cimento instalada 
na nossa cidade 
gerou muitos 
empregos para a 
população, 
durante diversos 
anos. Porém, 
atualmente, 
devido a crise 
nacional esses 
empregos 
diminuíram muito 
e também a 
arrecadação de 
impostos para o 
município. 

Rondinelli – 
Assistente de 
qualidade 

O cimento é 
fabricado a partir 
da mistura e 
queima 
(cozimento) em 
alto forno, das 
matérias primas, 
calcário e argila. 
Após serem 
trituradas e 
misturadas, eles 
passam por esse 
processo de 

Devido  a 
riqueza natural 
que a cidade 
dispunha na 
época e dispõe 
nos dias atuais. 
Nosso solo é rico 
em calcário de 
ótima qualidade 
para a 
fabricação de 
cimentos e 
agregados. E 

Calcário, argila, 
gesso e escória, 
além do minério 
de ferro 

Devido à sua 
resistência a água, 
à compressão, 
sulfatos, etc. E por 
ser um material 
utilizado em 
praticamente 
todas as fases da 
construção  

Porque ele sofre 
reações físico-
químicas em 
contato com a 
água e cristaliza, 
aglomera, 
proporcionando 
assim rigidez 

Devido a sua 
resistência a 
compressão  

Para fins 
econômicos foi 
ótimo, pois gerou 
e gera empregos, 
faz com que a 
economia gire no 
comércio local  
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cozimento e se 
transformam em 
um pó chamado 
farinha cru. A 
farinha de cru 
após resfriada é 
chamada de 
clínquer, que 
pode ser 
considerado ‘a 
matéria prima’ do 
cimento. Após 
isso, adiciona-se 
ao clínquer, gesso, 
escória, que é o 
resíduo produzido 
durante a 
fundição do ferro, 
e calcário. Efetua-
se nova moagem 
até obter um pó 
bem fino, o 
cimento 

também por 
situar-se 
próximo BR 040 
e BR 
381,facilitando o 
escoamento da 
produção para 
outras regiões 

Saulo Moreira, 
37 – Técnico 
em eletrônica 

O cimento possui 
vários produtos 
em sua 
composição, mas 
o principal é o 
calcário. É usado 
também argila, 
minério de ferro 
gesso e escória. – 
O calcário é 
retirado da mina, 
moído, queimado, 

Existem 2 
motivos 
prováveis. O 1º é 
a alta qualidade 
do calcário e 2 é 
a localização 
geográfica que a 
cidade está, 
ficando próximo 
ao Rio de 
Janeiro e São 
Paulo, 

Calcário, argila, 
minério de 
ferro, gesso e 
escória 

Pois o concreto 
após feito, possui 
grande resistência, 
usado para fixar 
tijolos e fazer lajes  

Pois na sua 
composição, é 
usado o clínquer 
e o gesso, que 
endurece quando 
a água é 
misturada e o 
concreto seca 

Porque o 
concreto 
possui muita 
resistência 
após seco 

A instalação da 
fábrica em nossa 
cidade é muito 
bom, pois 
empregou muitas 
pessoas gerando 
renda em toda a 
cidade 
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criando um 
componente 
chamado 
‘clínquer’, este 
clínquer é 
misturado com 
gesso, é moído 
novamente e 
assim criando o 
cimento 

facilitando assim 
o escoamento 
do cimento 

Renato de 
Oliveira Silva, 
26 - Motorista 

O cimento é um 
composto de 
clínquer, escória e 
gesso que é 
misturado dentro 
de um moinho de 
bolas 

Porque Barroso 
é uma cidade 
riquíssima em 
pedra calcário 

Escória, gesso 
clínquer e 
aditivo 

Pelo seu grande 
potencial de 
colagem e de 
sustentação 

Faz parte de seus 
componentes 
que após serem 
expostos ao 
tempo vão 
secando 
gradualmente e 
sustentando 
através do 
endurecimento 

Pelo seu auto 
poder de 
colagem 

É de grande 
importância tanto 
na questão social, 
quanto na 
questão de 
geração de 
empregos 

Ronam 
Moreira, 27 - 
empresário 

Não sei o 
processo correto 

Devido a 
quantidade 
abundante de 
matéria prima 

Calcário e não 
sei os outros 

Por ele dar rigidez Por causa das 
ligações 
químicas, única 
entre átomos 

Não sei Foi importante, 
geração de 
empregos, renda, 
desenvolveu a 
cidade. Mas agora 
precisa de um 
trabalho mais 
direcionado aos 
barrosenses 

Franciele 
Cristina 
Campos, 23 – 
Administradora, 
engenheira civil 

Cimento é a 
junção de 
elementos como 
calcário e argila, 
que quando 
elevados a 

A nossa cidade 
foi escolhida 
para ser 
instalada a 
fabrica de 
cimento devido 

Os 
componentes 
podem ser 
variados de 
acordo com o 
tipo de cimento 

Ele é usado na 
construção civil 
devido sua 
resistência, 
flexibilidade e 
funcionalidade. 

Ele endurece 
devido ao fato de 
que durante o 
processo o 
cimento recebe 
matérias primas, 

A capacidade 
de sustentação 
de edifícios 
não depende 
somente dele, 
mas sim da 

A fábrica ter se 
instalado em 
nossa cidade foi 
de importância 
primordial em 
nossa economia 
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grandes 
temperaturas se 
tornam uma 
farinha, o 
clínquer, que ao 
adicionar água, 
carvalho e areia, 
ganha resistência 

à grande jazida 
para exploração 
em nossos solos, 
que mesmo 
depois de 
grande extração 
ainda se possui a 
mesma, que 
dura 200 anos 
pelos cálculos e 
estudos 
realizados em 
Barroso-MG. E 
tem uma 
posição 
estratégica para 
o grupo 

fabricado, 
exemplo CP II, 
CP IV 

Com alta 
resistência, o 
cimento passa 
segurança para 
edificações 
durante grande 
espaço de tempo. 
Sua flexibilidade 
por antes que o 
mesmo chegue ao 
estado sólido, 
pode se passar 
outros materiais 
no meio dele sem 
que haja dano ou 
comprometimento 

que em contato 
com água ou até 
mesmo outros 
materiais, 
formam uma liga 
resistente após 
secagem 
(desidratação) 

combinação de 
quantidades 
elaboradas de 
acordo com a 
sondagem do 
solo, a 
quantidade de 
andares que 
ele é capaz de 
sustentar 
(chegando a 
ser o principal 
elemento) é 
devido à sua 
alta resistência 
material e à 
colocação de 
aditivos (que 
são 
substancias 
químicas 
líquidas que 
aumenta sua 
resistência) 

local. Por mais 
que hoje a mesma 
não emprega ou 
movimentasse 
economicamente 
nos anos 
anteriores (por 
uma questão de 
sobrevivência e 
sustentabilidade 
de negocio), a 
fabrica foi a 
principal 
motivadora dos 
mercados locais, 
ajudando com 
que fosse criada 
uma corrente 
comercial 
produtiva, que 
gera renda aos 
habitantes 
dependentes 
direta ou 
indiretamente do 
negocio do 
cimento 

Renato 
Fernandes de 
Souza, 43 – 
supervisor de 
mecânica 

Cimento é o 
resultado da 
queima do 
calcário e argila 
formando o 
clínquer; este é 
moído junto com 
gesso e escória de 

Abundancia de 
calcário e 
proximidade  a 
grandes centros 
urbanos 

Calcário, argila, 
gesso, escória 
de minério de 
ferro e aditivos 

Para garantir 
resistência, 
juntamente com 
ferragens e outros 
materiais 

O componente 
químico no qual 
se transforma 
reage com água 
causando seu 
endurecimento 

Ele é a base 
principal de 
uma estrutura 
de alvenaria, 
bem como 
trabalhar em 
conjunto com 
estruturas de 

Oportunidade de 
emprego para os 
habitantes e 
arrecadação de 
imposto de renda 
para o governo, 
bem como o 
melhor status 
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minério de ferro 
junto com outros 
aditivos químicos 

ferragens, pois, 
um edifício 
sem cálculo 
estrutural das 
ferragens 
poderá entrar 
em ruína 

para a cidade: por 
ela já ser 
conhecida 
antigamente 
como cidade do 
cimento 

Sandro Augusto 
Ferreira, 47 – 
Agente de 
salvamento 

Composto por 
materiais como 
argila, areia, 
calcário e outros 
componentes 

Por possuir 
grande riqueza 
de calcário  

Calcário, areia e 
argila 

Pela consistência e 
adaptação com 
outros materiais na 
construção civil 

Pela reação 
química ao entrar 
em contato com 
ar e água 

Pela sua 
densidade 

Bom para geração 
de empregos e 
renda para o 
município, mas 
também tras 
preocupação com 
o impacto 
ambiental 

Milian,16 – 
estudante 

Por um tipo de 
ligação química eu 
creio 

Não sei 
exatamente 
talvez para gerar 
renda ou 
empregos 

Pó de pedra, o 
único eu 
consigo 
imaginar 

Resistência  Pela união 
molecular, 
passando de 
líquido para 
sólido 

Resistência 
talvez 

Uma boa ideia  

Geraldina Maria 
Sandin Adriano 
– Dona de casa 

Deve usar 
produtos 
químicos, não sei 
muita coisa não 

Por causa da 
presença do rio 
das mortes na 
cidade 

Calcário, não sei 
direito 

Porque ele 
endurece depois 
de um tempo 

Por causa dos 
elementos 
químicos que 
possui na sua 
composição 

Porque após 
ele endurecer 
é muito difícil 
de se quebrar, 
então o 
edifício não 
desmorona 
facilmente 

É bom e ruim ao 
mesmo tempo, é 
bom porque como 
o cimento é 
produzido aqui o 
preço abaixa um 
pouco e ruim 
porque pode 
prejudicar a saúde 
através dos 
elementos 
químicos 

Dircéia 
Georgina 
Moreira, 50, 

Mistura de 
calcário clínquer e 
argila 

Por causa do 
terreno argiloso 
e da presença do 

Clínquer, 
calcário e argila  

Porque favorece 
uma mistura 
homogênea firme 

Por causa da 
presença de 
calcário em sua 

Pois ele 
endurece não 
desmancha 

Em período inicial 
de instalação, 
contribuiu para 
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Professora rio que corta a 
cidade e propicia 
a instalação de 
industrias  

e de fácil aderência  mistura com facilidade acelerar o 
processo de 
crescimento da 
cidade. Hoje 
tornou-se uma 
empresa de 
grande porte que 
requer sobretudo 
de tecnologia de 
ponta e a cidade 
acaba ficando a 
mercê dessa 
potencia. 
Convivemos com 
muito 
desemprego, alto 
custo de vida, sem 
capital de giro, 
mas abrigamos 
uma das maiores 
fabricas do 
mundo  

 

ENTREVISTAS – ‘ALUNO PESQUISADORES’  

TURMA – 3ºB 

 

Entrevistado, 
Idade- Profissão 

Como é feito Porque nossa cidade Componentes ali 
presentes 

Porque usado na 
Const. Civil 

Porque endurece Porque capaz de 
sustentar edifícios  

Acha bom a 
instalação ter sido 
aqui 

Maria Ele é formado através da Porque ele tem Argila e calcário Porque ele é bom Porque é da natureza Não sei No começo era bom, 
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aparecida 
Meireles, 56 - 
Aposentada 

mistura da argila e do 
calcário eu acho 

recursos minerais no 
seu subsolo 

para aderir os tijolos 
nas construções  

da mistura de 
elementos nele 

mas agora ela já da 
para ser observada 
melhor, ela tá 
explorando demais a 
cidade e o solo deve 
ficar muito pobre 
daqui uns anos, sem 
contar nas pessoas 
que irão ter câncer e 
problemas 
respiratórios por 
causa da fumaça 

Paulo Henrique 
- Pedreiro 

Acho que eles colocam os 
ingredientes no moinho, dá 
uma reação química, e eles 
aquecem muito 

Por causa da jazida de 
calcário 

Escória, calcário, 
argila, gesso entre 
outros 

A maneira de fixação 
dos materiais 

Por causa de seus 
elementos nele 
presentes  “gesso” 

Por causa de seus 
materiais bem 
resistente “ferragem” 

Muito bom pois gera 
emprego para a nossa 
população 

Lucas Cezarine 
Campos, 21 – 
montador de 
estruturas 

Eles extrai o calcário que 
passa pelos processos de 
mistura, aquecimento e 
resfriamento até se obter o 
cimento 

Pela enorme 
concentração de 
matéria prima, o 
calcário 

Argila, calcário  e 
clínquer 

Pois misturado com a 
água ele se torna 
homogêneo. Quando 
seca endurece e 
resiste aos 
intemperismos 

Acontece uma reação 
química e ele dá liga. 
– Entendo por ligação 
química a ligação de 
duas ou mais 
substancias que, 
quando entram em 
contato, formam uma 
nova substancia com 
propriedades 
diferentes 

Pois é mais adequado 
e eficaz para a 
situação: ao secar é 
capaz de suportar 
muito peso 

Inicialmente a gente 
pensa que promove 
empregos e assim, 
estabiliza a economia 
da cidade. Porem, o 
que se viu depois 
foram barrosenses 
prejudicados pela 
grande queima de 
insumos e a rápida 
expansão. A empresa 
não tem um plano 
eficaz para controlar a 
poluição. Nesse caso, 
seria algo que filtrasse 
o pó e o mal cheiro 
que assola a cidade 

Izaías Cláudio, 
45 – Analisa 
ambiental  

É feito através da queima de 
argila e do calcário moídos 
em forno rotativo 

Por possuir uma 
grande jazida de 
calcário e argila 

Calcário, argila, 
escoria de siderurgia 
e gesso 

Pela sua capacidade 
aglomerante em 
contato com a água, 
pode ser moldado, e 
em pouco tempo fica 

Pela sua capacidade 
aglomerante e 
aglutinante 

Porque com a mistura 
de agregados forma 
um concreto 
passando assim a 
suportar grandes 

Trouxe 
desenvolvimento 
econômico e social 
para a nossa cidade 
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duro como pedra cargas 

Sílvio da Silva, 
42 – Supervisor 
operacional 

Passa por 5 etapas e é 
formada por calcário e argila 

Pois Barroso é uma 
região rica em 
calcário 

O clínquer Pois ele pode ser 
usado em diversas 
partes da construção 

Pois quando ele seca 
ele perde a água 

Pois ele é um material 
de grande resistência 

Inútil. A maioria dos 
empregados não são 
de Barroso, e ela traz 
muita poluição 

Simone 
Aparecida 
Ferreira, 44 – 
do lar 

Olha eu sei que um dos 
componentes do cimento é 
o calcário, mas não tenho 
conhecimento dos outros  

Como já diz o hino da 
cidade, ela foi 
escolhida por ser rica 
em cal 

Não sei Por ser firme Depois de diluir em 
água ao secar ele 
endurece 

Por ser firme Deu alguma 
visibilidade para a 
cidade, e fez Barroso 
ter seus 5 minutos de 
fama durante a 
expansão, porém 
nada justifica a 
poluição que ocasiona 
problemas 
respiratórios nos 
barrosenses e 
problemas mais 
graves 

Watilla William, 
24 - Pintor 

É feito de calcário, argila e 
gesso 

Porque é rica nos 
minerais necessários 
para a fabricação do 
cimento 

Por causa da 
evolução, antes usava 
somente argila. O 
cimento é mais 
seguro 

Por causa da 
evolução, antes usava 
somente argila. O 
cimento é mais 
seguro 

Porque ao misturar 
calcário, argila e gesso 
com a água, esses 
componentes 
absorvem a água se 
tornando pedra 
novamente 

Porque depois de 
seco ele vira uma 
pedra firme que não 
quebra com 
facilidade, o que 
torna o cimento um 
material seguro para 
isso 

Achei ótimo, mas 
deveria gerar mais 
emprego e contribuir 
mais com a cidade 

Marcelo de 
flores 
Francisco, 49 – 
mecânico  

É a mistura de calcário 
carvão mineral, escória, 
filito e mais alguns 
ingredientes durante a 
queima 

Porque tem alta 
quantidade de jazida 
de pedra calcárica, 
provavelmente né 

Calcário, carvão 
mineral, escória, filito, 
sem falar da queima 
de resíduos de outras 
empresas, ‘borra de 
tinta’ 

Por ser usado como 
cola entre materiais e 
por resistência  

Porque seus 
componentes se 
ligam quando a água 
evapora, fazendo a 
massa secar 

Por causa de sua alta 
resistência, além de 
não sustentar 
edifícios, ele é 
somente a cola dos 
materiais que 
sustentam o edifício, 
como brita ferragem 
e etc. 

No começo foi algo 
que fazia a cidade se 
desenvolver, gerando 
empregos, mas 
atualmente gera 
bastante (poluição) 
sobre seus produtos 
que são queimados 
na cidade, por seu 
alto índice de câncer  

Célio de Nazaré 
Justo – 

É feito de uma mistura de 
argila e calcário  

Porque é um solo rico 
em calcário 

Argila e calcário Pois ele é o material 
principal para dar 

Ele endurece devido 
as suas químicas e a 

Por causa da 
resistência 

Bom porque ele eleva 
o nome da cidade e 
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Motorista  forma como: vigas e 
pilares 

perda de água produz emprego  

Jaqueline 
Karolayne, 18 

É uma mistura de vários 
componentes entre argila e 
calcário  

Pois é uma grande 
fonte de matéria 
prima 

Calcário e argila Porque endurece e se 
torna muito 
resistente 

Devido suas 
composições que, em 
contato com o 
oxigênio causa uma 
reação que o 
endurece 

Porque é um material 
muito resistente 

Para a economia ela 
se tornou um grande 
fator que gera serviço 
e fortalece a 
economia. Para nossa 
saúde ela se tornou 
um grande problema, 
é a principal 
causadora de doenças 
pulmonares 

Sebastião Alves 
Ferreira – 
Guarda  

Ele é formado basicamente 
por uma mistura de argila e 
calcário que os fabricantes 
chamam de farinha 

Porque é uma cidade 
que precisa de 
estabelecer o material 

1.500 a 2.000 c Constrói em alvenaria 
como diferença de 
países como os 
Estados Unidos, 
Finlandes, por aqui 
temos receio em usar 
madeira como 
estrutura. Gera 
resíduos gerados pela 
construção civil 
visando minimizar os 
impactos dos 
ambientes 

O que percebe é uma 
reação química que 
será explicada, entre 
Silicato tricalcio 
Silicato dicalcio 
Alumínio tricalcio 
Ferro alumínio 
tricalcio 

O problema porque o 
cimento tem vários 
minérios para 
aguentar 

Porque é bom pa ra 
mostrar como é feito 
e mostrado 

Joel Campos, 35 
– operador de 
maquinas  

O cimento é feito a base de 
minério, em maior 
quantidade o calcário, e em 
seguida outros minérios 
como o de ferro, alumínio e 
outros aditivos. Esses 
minérios passam por um 
processo de extração, 
transporte, moagem, 
blindagem (mistura), e pré 
aquecimento até o forno, 
gerando o clínquer, logo em 
seguida recebe aditivos para 

Foi escolhida por 
causa de sua 
localização 
estratégica entre 
polos consumidores 
do produto e 
condições de 
abastecimento da 
matéria prima mais 
importante que é o 
calcário 

Calcário, argila, 
minério de ferro, 
areia, gesso, escória.. 

Cimento é um dos 
materiais de 
construção mais 
utilizados na 
construção civil, por 
conta da sua larga 
utilização em diversas 
fases da construção. 
O cimento pertence a 
classe dos materiais 
mais classificados 
como aglomerantes 
hidráulicos, esse tipo 

Por causa da reação 
que ocorre quando 
entra em contato com 
a água suas partículas 
explodem formando 
uma base resistente 
na medida que se 
expande 

Não sei Trouxe grande 
benefício para a 
cidade, com 
arrecadação de 
impostos, empregos, 
tudo isso faz a cidade 
crescer e desenvolver   
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determinar o tipo de 
cimento que se quer 
constituir 

de material em 
contato com a agua 
entra em processo 
físico-químico 
tornando-se um 
elemento sólido com 
grande resistência a 
compressão e 
resistente à agua e a 
sulfatos 
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9.4. APÊNDICE D – ENTREVISTA  REORGANIZADA 

Questão 1- O que sabe a respeito de como é feito o cimento? 

1 PM2 2 E 3 B 1 A 

Como é feito Como é feito Como é feito Como é feito 

Ele é formado basicamente por uma mistura 
de argila e calcário, uma rocha de carbonato 
de cálcio, que os fabricantes chamam de 
farinha 

O cimento é formado basicamente por uma 
mistura de argila e calcário que os 
fabricantes chamam de ‘farinha’. Essa 
mistura é levada ao forno onde ficam a uma 
grande temperatura, até os elementos se 
fundirem 

Ele é formado através da mistura da argila e 
do calcário eu acho 

Sinceramente, nunca fui informado sobre 
isso 

Mistura de calcário, argila e outros 
componentes que, após passarem por um 
processo de queima, se transforma em 
clínquer  

O cimento é fabricado a partir da mistura e 
queima (cozimento) em alto forno, das 
matérias primas, calcário e argila. Após 
serem trituradas e misturadas, eles passam 
por esse processo de cozimento e se 
transformam em um pó chamado farinha 
cru. A farinha de cru após resfriada é 
chamada de clínquer, que pode ser 
considerado ‘a matéria prima’ do cimento. 
Após isso, adiciona-se ao clínquer, gesso, 
escória, que é o resíduo produzido durante 
a fundição do ferro, e calcário. Efetua-se 
nova moagem até obter um pó bem fino, o 
cimento 

Acho que eles colocam os ingredientes no 
moinho, dá uma reação química, e eles 
aquecem muito 

O cimento é feito com maior porcentagem 
de calcário, usa-se argila para baixar o teor 
do calcário, também o gesso para regular a 
secagem do cimento. CPII mesnos gesso, 
CPIII mais gesso e CP40 gesso nenhum. 
OBS.:  o CP4 é um cimento gasto em bases 
de pontes, por motivos de secagem rápida, 
e também a escoria por sua resistência. – A 
escória é uma matéria prima do rejeito da 
fabricação de aço, com todas essas matérias 
ele é queimado no alto forno e moinho de 
cimento 

O calcário é extraído da pedreira, esse 
material é colocado em caminhões. Os 
caminhões transportam ate o britador onde 
as pedras maiores são quebradas de modo 
que os pedaços fiquem mais uniformes. Em 
seguida são colocados nas correias 
transportadoras. Até os moinhos onde são 
misturados, e mais quebrados de forma a 
virar um pó, junto com outros componentes, 
agregados que viram cimento 

O cimento possui vários produtos em sua 
composição, mas o principal é o calcário. É 
usado também argila, minério de ferro 
gesso e escória. – O calcário é retirado da 
mina, moído, queimado, criando um 
componente chamado ‘clínquer’, este 
clínquer é misturado com gesso, é moído 
novamente e assim criando o cimento 

Eles extrai o calcário que passa pelos 
processos de mistura, aquecimento e 
resfriamento até se obter o cimento 

Antes dele ser concluído ele é passado por 
um forno de altíssima temperatura, é 
passado dentro de moinhos e é feito de 
várias matérias primas e uma das principais 
é o calcário  

Ele efeito de pó de pedra, calcário, e outras 
substancias que eu não sei 

O cimento é um composto de clínquer, 
escória e gesso que é misturado dentro de 

É feito através da queima de argila e do 
calcário moídos em forno rotativo 

Os materiais que se usa na fabricação 
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um moinho de bolas 

Pedra, escória e argila Não sei o processo correto Passa por 5 etapas e é formada por calcário e 
argila 

Calcário e outros produtos que não me 
lembro 

Pedra, escória e argila Cimento é a junção de elementos como 
calcário e argila, que quando elevados a 
grandes temperaturas se tornam uma 
farinha, o clínquer, que ao adicionar água, 
carvalho e areia, ganha resistência 

Olha eu sei que um dos componentes do 
cimento é o calcário, mas não tenho 
conhecimento dos outros  

O cimento é composto por porções de 
calcário, argila e gesso, mas as vezes 
costuma colocar uma porcentagem de 
minério e escoria (resíduo de feno) e muita 
das vezes é queimado no forno 

Argila e calcário Cimento é o resultado da queima do 
calcário e argila formando o clínquer; este é 
moído junto com gesso e escória de minério 
de ferro junto com outros aditivos químicos 

É feito de calcário, argila e gesso É feito de calcário e argila, depois de 
misturadas eles vão para um moinho 
juntamente com outros aditivos 

Sim Composto por materiais como argila, areia, 
calcário e outros componentes 

É a mistura de calcário carvão mineral, 
escória, filito e mais alguns ingredientes 
durante a queima 

Calcário, argila e gesso 

É uma mistura de algumas misturas elevada 
ao forno com grande temperatura 

Por um tipo de ligação química eu creio É feito de uma mistura de argila e calcário  Calcário  

 Deve usar produtos químicos, não sei muita 
coisa não 

É uma mistura de vários componentes entre 
argila e calcário  

É misturado os materiais, passam pelo forno 
e sai dele em forma de sólido, e depois é 
moído ate virar pó 

 Mistura de calcário clínquer e argila Ele é formado basicamente por uma mistura 
de argila e calcário que os fabricantes 
chamam de farinha 

 

  O cimento é feito a base de minério, em 
maior quantidade o calcário, e em seguida 
outros minérios como o de ferro, alumínio e 
outros aditivos. Esses minérios passam por 
um processo de extração, transporte, 
moagem, blindagem (mistura), e pré 
aquecimento até o forno, gerando o clínquer, 
logo em seguida recebe aditivos para 
determinar o tipo de cimento que se quer 
constituir 

 



 


