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RESUMO 

 

A gestão do processo de recuperação de uma área degradada pela mineração 

consiste em três etapas principais: (i) planejamento; (ii) implementação das medidas 

de correção ou prevenção e (iii) implementação de gestão. Neste trabalho, foi 

desenvolvido um instrumento de avaliação que pode ser usado por órgãos públicos 

ou por empresas de mineração para auxiliar no controle e melhoria das práticas de 

recuperação ambiental. A avaliação é feita por meio da aplicação de um roteiro, 

fundamentado nas boas práticas internacionais e nacionais relacionadas à 

recuperação ambiental de minas. Para fins de teste e calibração, os roteiros foram 

aplicados em três minas de calcário, nas quais se verificou que as evidências - 

visuais, documentais e verbais (obtidas por meio de entrevistas) - coletadas devem 

ser interpretadas dentro de um contexto que envolva o entendimento das 

características ambientais e operacionais particulares de cada mina. As categorias 

de classificação da avaliação da eficácia de medidas de recuperação ambiental 

foram definidas em: eficaz, parcialmente eficaz, não eficaz e não se aplica. Ante aos 

resultados, foi possível identificar um “cenário atual” das práticas de recuperação 

ambiental empregadas em cada mina inspecionada e consequentemente 

recomendar ações visando a melhoria das práticas atuais e a redução de um futuro 

passivo ambiental. Diante destes resultados, conclui-se que o procedimento de 

avaliação da eficácia de medidas de recuperação ambiental desenvolvido nesta 

pesquisa é adequado, mas sua aplicação somente pode ser feita por um profissional 

que detenha alguma experiência no assunto, fator primordial para o julgamento e 

contextualização das evidências coletadas. O roteiro proposto nesta pesquisa ainda 

pode ser aplicado em outras minas de diferentes minerais e pedreiras. 

 

Palavras chaves:  recuperação de área degradadas, avaliação da eficácia, 

mineração de calcário 



 

ABSTRACT 

 

 

The reclamation process management of an area degraded by mining activity 

consists of three main steps: (i) planning. (ii) application of correction or prevention 

measures and (iii) monitoring. In this work, an assessment tool to be used by public 

bodies or by mining companies in order to support the control and improvement of 

environmental reclamation practices was developed. The assessment has been 

carried out with a script based on the national and international good practices 

regarding environmental reclamation in mines. For testing and calibration purposes, 

the scripts were applied in three limestone mines. The conclusion is that the 

evidences – visual, documental and verbal (interview) - must be analyzed in a 

context which involves the understanding of the environmental and operational 

characteristics in each mine. The categories for classification of the efficacy 

assessment of environmental reclamation measures have been defined as: 

efficacious, partially efficacious, non-efficacious and not applicable. Considering the 

results, it was possible to identify a “current scenario” of the environmental 

reclamation practices used in each inspected mine and consequently recommend 

actions to improve the current practices and reduce a future environmental liability. It 

was concluded that the procedure of the efficacy assessment of the environmental 

reclamation practices developed in this research is appropriate, but its application 

can only be made by a professional that presents some experience in the subject. It 

is a decisive factor for the evaluation and contextualization of the collected 

evidences. 

The proposed script for this research can still be applied in other mines with different 

minerals and quarries.  

 

Keywords:  reclamation of degraded areas; efficacy assessment; limestone mining 
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INTRODUÇÃO 

 

No contexto do desenvolvimento global, a mineração possui, entre as 

atividades diretamente relacionadas ao aproveitamento dos recursos naturais, um 

dos maiores potenciais de contribuição para a dinamização de economias locais, 

haja vista a importância econômica e social dos produtos minerais. 

Entretanto, em contraposição ao seu potencial econômico, a mineração 

também pode ser, caso mal gerenciada, uma grande fonte de degradação 

ambiental. Muitos países, motivados pela grande extensão dos danos ambientais 

provocados pela atividade de mineração, dispõem de dispositivos legais que 

obrigam os degradadores a promover a recuperação de áreas degradadas ou a 

reparação dos danos causados.  

No Brasil, a recuperação de áreas degradadas foi definida como um dos 

objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6938/81, artigo 2º, inciso 

VIII) (BRASIL, 1981) e, em 1988, a Constituição Federal estabeleceu que “aquele 

que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o ambiente degradado, de 

acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei” 

(art. 225, parágrafo 2º) (BRASIL, 1988). Este dispositivo foi regulamentado pelo 

Decreto Federal 97.632/89 que estabelece a necessidade de preparação de um 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad) para todas as atividades de 

mineração (BRASIL, 1989). 

Apesar dos dispositivos legais brasileiros, muitas empresas de mineração 

ainda se limitam a revegetar a área degradada no final da explotação ou a preparar 

planos de recuperação depois de definido o plano de lavra. Mesmo com estas 

deficiências, Toy e Griffith (2001) mostraram uma evolução positiva das práticas de 

recuperação ambiental em minerações de grande porte localizadas no Estado de 

Minas Gerais. Profissionais do setor de mineração também reconhecem uma 

evolução significativa na recuperação de áreas degradadas por essa atividade no 

Brasil, embora subsistam diversos problemas (ALVES, 2006). 

Em que ainda pesem certas deficiências, a aplicação do Prad a projetos de 

mineração tem propiciado a formulação, não somente de medidas corretivas, mas 

também de importantes medidas durante todo o ciclo de vida de uma mineração 
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visando à redução de um passivo ambiental1 por ela gerado. Além da necessidade 

de atendimento a exigências legais, a existência de um passivo ambiental 

representa um risco financeiro para empresa e seus credores. O reconhecimento de 

um passivo redunda em custos de recuperação e remediação ambiental, custos de 

gerenciamento do passivo (custos de transação) e custos de imagem, estes últimos 

de difícil estimativa (SÁNCHEZ, 2005). 

Em uma mineração as principais fontes potenciais de passivo ambiental são: 

remoção de vegetação e solo, oficinas de manutenção, escavações e disposição de 

estéreis e rejeitos. Uma das formas de gerir este passivo ambiental é controlar os 

impactos negativos durante a fase de operação da mina, aplicando medidas 

preventivas e corretivas, que incluem a recuperação de áreas degradadas 

concomitantemente com as atividades produtivas, propiciando à empresa adquirir 

conhecimento e experiência, aplicados mais eficaz e eficientemente quando as 

atividades de mineração forem mais intensas, em geral ao final da vida útil da mina. 

As medidas de prevenção correspondem à adoção de cuidados ambientais no 

planejamento da lavra e na extração do minério, com emprego de técnicas 

adequadas para evitar ou reduzir os impactos ambientais durante as operações 

mineiras, como a demarcação das áreas de intervenção, a imediata proteção do solo 

contra a erosão após a remoção da vegetação, a instalação de um sistema de 

drenagem de águas pluviais e de dispositivos de retenção de sedimentos, a 

instalação de caixas separadoras de óleos e várias outras soluções que são 

consideradas como boas práticas neste ramo de atividade (SÁNCHEZ, 2005). 

O enfoque corretivo se dá por meio de medidas de reparação após as 

intervenções, como recuperação de áreas degradadas, recomposição de vegetação 

nativa, manejo de fauna ou remediação de áreas contaminadas. 

Com base em estudos de casos de sucesso de gerenciamento ambiental, 

foram elaborados diversos guias de boas práticas ambientais, para a indústria 

mineradora. Estes guias têm como objetivo a divulgação de conjuntos de medidas 

que podem ser tomadas como modelo para diversas situações de controle 

ambiental, entre elas, medidas de recuperação ambiental. Além de subsidiar a troca 

de informações entre os mineradores, estas boas práticas ambientais também são 

                                            
1 Passivo ambiental é o “valor monetário para reparar os danos ambientais” (SÁNCHEZ, 2001) 
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ferramentas valiosas para o desenvolvimento de um procedimento que vise a avaliar 

a eficácia de medidas de recuperação ambiental de minerações.  

Neste trabalho, pretende-se desenvolver e validar um procedimento de 

avaliação da eficácia de medidas de recuperação ambiental, estudando 

especificamente a mineração de calcário para cimento. Tal avaliação é essencial 

para a verificação dos resultados dos procedimentos aplicados na mineração na 

recuperação de áreas degradadas, servindo tanto às empresas quanto aos agentes 

públicos envolvidos. 

Com escopo similar, destacam-se as pesquisas de Toy e Griffith (2001), que 

estudaram a evolução das práticas de recuperação ambiental de minerações 

localizadas no Estado de Minas Gerais, identificando as melhores práticas aplicadas; 

Almeida e Sánchez (2005), que testaram a aplicabilidade do uso de indicadores para 

avaliar os resultados de programas de revegetação em mineração de areia para 

construção civil no Estado de São Paulo; Mapa et al. (2005), descrevendo as 

melhores práticas ambientais aplicadas pela Companhia Vale do Rio Doce nas 

minas de ferro de Carajás; e Bitar (1997), que apresentou uma avaliação de 

procedimentos e medidas de recuperação de áreas degradadas por mineração na 

Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. 

A mineração de calcário, embora se trate de uns bens minerais de maior 

volume de produção no País, não tem sido objeto de muitos estudos sobre 

recuperação ambiental. 

Academicamente, também são escassos os trabalhos relativos à recuperação 

de áreas degradadas por mineração de calcário, em comparação à areia e brita. 

Entre eles, citam-se alguns, como Bitar (1997), que avaliou os procedimentos e as 

medidas de recuperação de áreas degradadas em 107 áreas de mineração, sendo, 

das 42 minas ativas estudadas, apenas uma de calcário, contra 32 de brita ou areia. 

Vasconcelos (2000) descreveu a degradação do meio físico e propôs medidas de 

recuperação em áreas de mineração abandonadas na Bacia de Guarapiranga, 

região metropolitana de São Paulo, em 112 áreas, incluindo minas ativas, 

desativadas e antigas áreas de mineração ocupadas. As minas estudadas foram de 

areia, brita, caulim, argila e material de empréstimo. Por fim, Almeida e Sánchez 

(2005) testaram a aplicabilidade do uso de indicadores para avaliar os resultados de 

programas de revegetação em mineração de areia para construção civil no Estado 

de São Paulo.  
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Por outro lado, também vale ressaltar que, atualmente, há uma preocupação 

mundial em discutir o papel da indústria cimenteira e sua contribuição para 

desenvolvimento sustentável. Foi lançada, em 1999, a Cement Sustainability 

Initiative (CSI), que é um programa idealizado por um grupo de dez importantes 

empresas cimenteiras do mundo e o World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD). Este grupo elaborou um plano de ação que tem como um 

de seus objetivos a redução de impactos ambientais deste ramo industrial. Entre as 

diretrizes deste plano, destaca-se a “elaboração de planos de reabilitação 

destinados a pedreiras e fábricas em funcionamento” (WBCSD, 2002).  

No entanto, o plano de ação para a indústria cimenteira do WBCSD faz pouca 

menção à extração do calcário, concentrando-se no controle do processo industrial e 

no desempenho geral deste setor. Há, portanto, carência e necessidade de estudos 

sobre o desempenho das práticas ambientais na mineração de calcário para 

cimento. 

Para tratar do tema, esta dissertação está organizada em seis capítulos, a 

saber: 

O primeiro capítulo – Objetivos e métodos – estabelece os objetivos da 

pesquisa e os métodos aplicados para a sua condução. 

O segundo capítulo - A mineração de calcário para cimento – relata um breve 

histórico e a situação atual produtiva da mineração de calcário no Brasil, 

apresentando também algumas características da mineração de calcário sob o ponto 

de vista ambiental, com destaque a alguns impactos relevantes. 

O terceiro capítulo - Conceitos básicos – apresenta uma revisão conceitual 

das principais definições utilizadas nesta pesquisa. 

O quarto capítulo - Roteiro para a avaliação da eficácia de medidas de 

recuperação ambiental (mineração de calcário) – apresenta, após revisão 

bibliográfica, o roteiro de avaliação de medidas de recuperação ambiental de 

mineração de calcário desenvolvidos e aplicados nesta pesquisa. 

O quinto capítulo – Estudos de casos:  Avaliação da eficácia de medidas de 

recuperação ambiental: estudos de casos – traz a apresentação e interpretação dos 

dados coletados mediante a aplicação do roteiro de avaliação da eficácia de 

medidas de recuperação ambiental em três minas. Tal análise possibilita a 

discussão da eficácia das medidas aplicadas em cada caso, assim como a aferição 

do conteúdo do roteiro, para um possível ajuste. O roteiro apresentado já inclui os 
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ajustes e recomendações efetuados no decorrer da pesquisa. Este capítulo 

apresenta ainda uma comparação entre os três estudos de caso. 

Nas conclusões e recomendações, último capítulo, retorna-se à discussão 

sobre a importância da avaliação da eficácia das medidas de recuperação ambiental 

ainda na fase da operação de mina de calcário Dessa análise são apontadas 

contribuições para a melhoria da avaliação proposta.  
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CAPÍTULO 1 

OBJETIVOS E MÉTODOS  

 

 

Neste capítulo são descritos os objetivos e apresentados os métodos 

aplicados para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

O objetivo principal desta pesquisa é desenvolver e validar um 

procedimento para avaliar a eficácia de medidas (pr ogramas) de recuperação 

de áreas degradadas (RAD) em minas de calcário para  cimento. 

Entende-se por programas de recuperação conjuntos coerentes de medidas 

de proteção e recuperação, tais como: manejo do solo, controle dos processos de 

dinâmica superficial, estabilidade de bancadas, estabilidade de pilhas de estéril e 

“bota-foras”, minimização de impactos visuais, proteção de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos e restabelecimento de vegetação, incluindo também 

medidas de planejamento e gestão do aqui denominado processo de recuperação 

de áreas degradadas (Sánchez, no prelo). 

Adicionalmente, espera-se atingir outros objetivos como: 

a) levantar as boas práticas ambientais descritas na literatura, com vistas à 

recuperação ambiental; 

b) demonstrar que a avaliação da eficácia de medidas de recuperação de ambiental, 

como parte de atividades de gestão de processo, é importante para se atingir o 

sucesso desejado. 

Apesar de a pesquisa ser voltada para a aplicação à mineração de calcário 

para cimento, espera-se que os resultados também possam ser aplicados, mediante 

ajustes e adaptações, a minas de outras substâncias, particularmente material de 

construção e minerais industriais. 

A escolha do tema da pesquisa, a “avaliação da eficácia das medidas de 

recuperação ambiental em mineração de calcário para cimento” resultou da 
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constatação dos escassos estudos nacionais acerca de experiências com a 

implantação de medidas de recuperação ambiental em minas de calcário para 

cimento, apesar de destacada a sua importância em bibliografia internacional. 

Da percepção da existência de lacunas de conhecimentos e após reflexão 

sobre o tema por meio de revisão bibliográfica e também experiência da 

pesquisadora, emergiu como hipótese da pesquisa: a avaliação sistemática e 

periódica da eficácia das medidas de recuperação am biental aplicadas durante 

a fase de operação de uma mina é importante para co ntribuir com o sucesso 

de um plano de recuperação de áreas degradadas. 

Procurando testar a validade desta hipótese, escolheram-se, como descrito 

na próxima seção, casos de três minerações de calcário para cimento. Como o 

campo de pesquisa é vasto e interdisciplinar, optou-se por abordar as medidas de 

recuperação ambiental aplicadas na fase de operação de minas de calcário sob a 

ótica do meio físico, porém sem desprezar totalmente os aspectos vegetativos e de 

planejamento e gestão do processo de recuperação de áreas degradadas, 

entendendo-se que a estabilidade física é condição necessária para o sucesso de 

todo o programa de recuperação ambiental. 

 

 

1.2 Métodos  

 

 

O ordenamento das atividades para alcançar os objetivos desta pesquisa foi 

fundamentado no método de lógica indutiva de pesquisa, discutido, entre outros 

autores, por Rudio (1986), Vargas (1985), Salomon (1974) e Severino (1996). O 

método de lógica indutiva, segundo Salomon (1974) se “destina a verificar”, ou seja, 

“geram enunciados sintéticos, que provêm de constatações particulares e caminham 

para generalizações: da amostra para a população ou universo”; e Severino (1996) 

esclarece que a indução parte de fatos particulares conhecidos para chegar a 

conclusões gerais até então desconhecidas, além de ressaltar que a indução pode 

se aproximar do raciocínio por analogia: trata-se, então de passar de um ou de 

alguns fatos a outros fatos semelhantes. 

Como contraponto à metodologia indutiva, tem-se a dedutiva, que parte de 

princípios gerais, conhecidos ou admitidos como tais, e prossegue para princípios 
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menos gerais ou particulares. Severino (1996) ressalta que  o método dedutivo é 

“um raciocínio cujo antecedente é constituído de princípios universais, plenamente 

inteligíveis; através dele se chega a uma conseqüente menos universal.”.  

No entanto, Salomon (1974) afirma que não há método dedutivo puro, nem 

indutivo puro, empregados em investigação científica; isto porque o dedutivo usado 

para problemas “ideais” é precedido de indutivo, pois todo o objeto ideal representa 

a etapa final de um processo de abstração do particular para o genérico ou 

universal; por sua vez, o emprego do método indutivo no contexto da investigação 

se consuma com o uso do dedutivo, desde o momento em que o pesquisador passa 

a agir no contexto da justificação. 

Segundo Rudio (1986), o ordenamento de um método de pesquisa 

compreende: 

1. Formulação do problema da pesquisa: toda a pesquisa começa pela 

formulação de um problema e tem por objetivo buscar sua solução. O 

problema da pesquisa costuma ser apresentado geralmente na forma de uma 

proposição interrogativa ou, então, pode aparecer sem forma interrogativa 

direta, mas como expressão concreta e clara. O autor ainda ressalta, no 

sentido amplo, que o problema é uma questão proposta para ser discutida e 

resolvida pelas regras da lógica e de outros meios de que se dispõem. Para 

resolver a dificuldade formulada no problema, o pesquisador não pode 

apenas adivinhar, fazer suposições gratuitas ou emitir opiniões superficiais e 

inconsistentes, mas deve realizar um processo pelo qual, ao mesmo tempo, 

se busca, examina e prova a solução e ao qual se denomina pesquisa 

científica. Por fim, formular o problema consiste em dizer, de maneira 

explícita, clara, compreensível e operacional, qual é a dificuldade, com a qual 

nos defrontamos e as que pretendemos resolver, limitando o seu campo e 

apresentando suas características. Dessa forma, o objetivo da formulação do 

problema da pesquisa é torná-lo individualizado, específico, inconfundível. 

2. Enunciado de hipóteses: Chama-se de ‘enunciado de hipóteses’ a fase do 

método de pesquisa que vem depois da formulação do problema. Sob certo 

aspecto, pode-se afirmar que toda a pesquisa científica consiste em enunciar 

e verificar hipóteses. Hipótese é uma suposição que se faz na tentativa de se 

explicar o que se desconhece. Esta suposição tem por característica o fato de 

ser provisória, devendo, portanto, ser testada para se verificar sua validade. 
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Trata-se, então, de se antecipar um conhecimento, na expectativa de ser 

comprovado para poder ser admitido. Por fim, Vargas (1985) ressalta que a 

hipótese numa pesquisa indutiva determinará o campo no qual serão 

procurados dados de observação com os quais serão formadas as premissas 

do raciocínio indutivo. 

3. Coleta de dados: Chama-se de coleta de dados à fase do método de 

pesquisa cujo objetivo é obter informações da realidade. De acordo com o 

tipo de informações que se deseja obter, há uma variedade de instrumentos 

de pesquisas2. Entre os instrumentos de pesquisa, destacam-se: questionário, 

entrevista, experimentos de laboratório, ensaios de campo, interpretação de 

imagens satélites ou foto aéreas entre outros. No campo da gestão ambiental, 

usa-se comumente como instrumento de pesquisa as inspeção técnica que 

corresponde, segundo Estados Unidos (1989), “a uma avaliação de assuntos 

ambientais de um empreendimento regularizado. O principal propósito de se 

inspecionar tecnicamente um empreendimento é avaliar o desempenho 

ambiental com o intuito de se verificar se está em conformidade com as 

exigências ambientais pré-definidas”. Porém, salienta-se que, para que se 

possa ter confiança em aceitar as informações de um instrumento de 

pesquisa, este precisa ter as qualidades de validade e fidedignidade. Diz-se 

que um instrumento é válido quando mede o que pretende medir, é fidedigno 

quando aplicado à mesma amostra e fornece, consistentemente, os mesmos 

resultados.  

4. Análise e interpretação dos dados: Os dados coletados devem ser ordenados 

e organizados. Para tanto, devem ser codificados e tabulados, começando-se 

o processo pela classificação. No ponto de vista do estudo, a classificação é 

uma forma de discriminar e selecionar as informações obtidas, a fim de reuni-

las em grupos, de acordo com o interesse da pesquisa. Mas, para que isto 

aconteça, são necessárias duas outras operações: codificação e tabulação. 

Codificação é o processo pelo qual se coloca uma determinada informação 

(ou, melhor o dado, que ela merece) na categoria que lhe compete, 

atribuindo-se cada categoria a um item e dando-se para cada item e para 

cada categoria um símbolo. Este pode ser apresentado na forma de palavras 

                                            
2 Chama-se de instrumento de pesquisa o que é utilizado para a coleta de dados. (RUDIO, 1986) 
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ou na forma de linguagem numérica. Com a classificação finalizada, devem-

se tabular os resultados. O termo tabulação serve para designar o processo 

pelo qual se apresentam graficamente os dados obtidos das categorias, em 

colunas verticais e linhas horizontais, permitindo sintetizar os dados de 

observação, de maneira a serem compreendidos e interpretados rapidamente 

e ensejando aprender-se com, um só olhar, as particularidades e relações 

destes. Uma vez que os dados foram codificados e tabulados, é necessário 

agora analisá-los a fim de se ver o que significam para esta pesquisa. Existem 

várias técnicas para analisar o material obtido. A interpretação deve consistir 

em expressar o verdadeiro significado do material, que se apresenta quanto 

aos propósitos do estudo a que se dedicou. O pesquisador deve fazer as 

ilações que a lógica permitir, comparações pertinentes e, na base dos 

resultados alcançados, enunciará novos princípios e fará as generalizações 

apropriadas. 

Segundo Lazzarini (1995) a pesquisa por meio de estudos de casos tem sido 

enquadrada no grupo dos métodos qualitativos, que se caracterizam por um maior 

foco na compreensão dos fatos do que propriamente na sua mensuração. O método 

qualitativo é aplicável para situações nas quais o problema de pesquisa é 

abrangente, complexo e não pode ser analisado fora do seu contexto. Os métodos 

qualitativos usam basicamente dados qualitativos, isto porque o dado qualitativo é 

uma forma de quantificação do evento qualitativo que normatiza e confere um 

caráter objetivo à sua observação. O dado qualitativo é a representação simbólica 

atribuída a manifestações de um evento qualitativo. Usar dados qualitativos é uma 

estratégia de classificação de um fenômeno aparentemente imponderável que, 

fixando premissas de natureza ontológica e semântica, instrumentaliza o 

reconhecimento do evento, a análise de seu comportamento e suas relações com 

outros eventos (PEREIRA, 2001). No caso deste trabalho, a recuperação de áreas 

degradadas na mineração é adequada a esta situação devido às suas 

características singulares. Cada mina é diferente da outra.  

Para a seleção dos estudos de casos, considerou-se a premissa de tratar-se 

de empresa de grande porte. O apoio solicitado foi o acesso às minas, o 

acompanhamento das vistorias por técnico qualificado e conhecedor do local, o 

fornecimento de dados de monitoramento, e de mapas, plantas, fotografias aéreas e 

outros documentos disponíveis.  
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O trabalho envolveu análise de documentos técnicos (como EIA-Rima e 

outros) e inspeções técnicas. Os roteiros das inspeções técnicas foram preparados 

previamente, inspirados no modelo das auditorias ambientais (BRAGA et. al 1996), 

porém sem reproduzir a formalidade características das auditorias. Foi preparado um 

roteiro de campo, baseado nas boas práticas levantadas durante esta pesquisa. 

Este roteiro teve uma versão preliminar acrescida de sugestões e analisada por 

profissionais de reconhecida experiência do setor de recuperação de áreas 

degradas por mineração como: Professor Doutor James Jackson Griffith da 

Universidade Federal de Viçosa (MG), Doutor Omar Yasbek Bitar, do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e a Geógrafa Maria do Carmo 

Yustas, na ocasião, do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental (Daia) da 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

Depois das inspeções técnicas, os dados foram tabulados e analisados com 

base na análise comparativa entre as boas práticas e as medidas adotadas, nos 

níveis apresentados no Quadro 1.1. 

 

Medidas de recuperação 
ambiental 

Critérios 

Eficaz Quando for suficiente na prevenção e correção dos impactos, 
atendendo aos estudos ambientais e requisitos legais. 

Parcialmente eficaz Quando for praticamente suficiente na prevenção e correção 
dos impactos, porém notou-se a necessidade de alguma outra 
medida na prática adotada. 

Ineficaz Quando foi insuficiente na prevenção e correção dos impactos. 
Não se aplica Quando não se aplica àquela situação 
Quadro 1.1  – Proposta para categorias de avaliação da eficácia das medidas de recuperação 
ambiental. Fonte: modificado de Gallardo (2004). 
 

Como o campo da pesquisa é vasto e interdisciplinar, o levantamento de 

dados bibliográficos e de campo foram preferencialmente direcionados para as 

medidas de recuperação ambiental relacionadas ao meio físico. Entre as funções 

das medidas de recuperação ambiental adotadas para o restabelecimento do 

equilíbrio dos processos físicos, destacam-se: estabilidade de taludes, conservação 

do solo superficial, controle de erosão e drenagem, gerenciamento de recursos 

hídricos, disposição de rejeitos e minimização de impacto visual. 

Não é intenção desta pesquisa avaliar se as medidas foram eficientes ou se 

os mesmos resultados poderiam ser alcançados com o uso de técnicas e 

procedimentos de menor custo. 
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CAPÍTULO 2  

A MINERAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CIMENTO 

 

 

O presente estudo pretende desenvolver e validar um modelo de avaliação da 

eficácia das medidas de recuperação ambiental adotadas na fase de operação 

minas de calcário para cimento visando à sua reabilitação final. O modelo de 

avaliação é baseado em boas práticas de recuperação ambiental recomendadas 

para o setor de mineração, particularizando as medidas adotadas para minas de 

calcário para cimento. O foco principal será a estabilidade dos processos do meio 

físico, embora os aspectos relativos ao restabelecimento da vegetação não tenham 

sido totalmente desprezados. 

Este capítulo apresenta um breve panorama econômico da produção de 

cimento no Brasil e ressalta alguns aspectos ambientais especificamente 

relacionados a atividades de mineração de calcário. Aspectos e impactos ambientais 

genéricos da mineração não são tratados aqui, por já existir extensa literatura sobre 

o assunto. 

 

 

2.1 Produção de cimento no Brasil 

 

 

O calcário é um dos minérios produzidos em maior quantidade no País 

(PARENTE, 2004) atrás apenas dos agregados, areia, brita e minério de ferro. 

Dentre as minas brasileiras de grande porte (com produção bruta superior a um 

milhão de toneladas por ano), segundo critério do Departamento Nacional da 

Produção Mineral (DNPM), cerca de 25% são de calcário (BRASIL, 2000) 

A produção nacional de cimento Portland atingiu seu pico em 1999, conforme 

observa-se na Tabela 2.1 , quando superou a casa dos 40 Mt. Desde aí, anualmente 

sofreu uma pequena retração, e fechou o ano de 2004 com uma produção de 34 Mt. 

Nota-se que no ano de 2005 a produção de cimento retomou o crescimento 

(BRASIL, 2005) ainda de que de forma pouco significativa. 
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Tabela 2.1  - Produção anual de cimento Portland, por regiões (em milhares de toneladas). 
Regiões 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Norte 629 701 798 1022 1111 1170 1183 1188 1164 1249 1346 
Nordeste 3.926 4168 5836 7187 7682 7369 7240 7346 6487 6859 7470 
Centro 
oeste 

2.668 3416 3632 3750 3729 3978 4121 4069 3535 4062 4379 

Sudeste 16315 20906 21965 21852 21842 21096 20115 19109 16934 16380 17581 
Sul 4718 5406 5865 6131 5870 5946 6279 6315 5890 5863 5563 
Total 
Brasil 

28259 34597 38096 39942 40234 39559 38938 38027 34010 34413 36344 

Fonte: BRASIL (2005). 
 

Ao tratar de produções locais, destacam-se dois Estados: Minas Gerais e São 

Paulo, com produções aproximadas de 7 e 5 Mt respectivamente, seguidos por 

Paraná e Rio de Janeiro, com produções totalizando cerca de 6 Mt no ano de 2004 

(BRASIL, 2004). 

Quanto às empresas que produzem cimento no Brasil, ressalta-se o Grupo 

Votorantim, com produção aproximada de 14 Mt, seguido pelo Grupo João Santos e 

pela Cimpor, conforme observa-se na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 -  Produção (t) por grupo nos anos 2005 e início de 2006. 
2005* (t) 2006 (janeiro a março)*(t) 
Votorantim 14.472.902 Votorantim 3.659.675 
João Santos 4.974.518 João Santos 1.237.076 
Cimpor 3.682.119 Cimpor 925.879 
Holcim 2.947.645 Holcim 792.792 
Camargo Corrêa 2.901.713 Camargo Corrêa 718.852 
Lafarge 2.500.384 Lafarge 602.192 
CP Cimentos 1.925.206 CP Cimentos 510.196 
Ciplan 1.302.483 Ciplan 260.274 
Soeicon 1.137.442 Soeicon 255.030 
Itambé 829.058 Itambé 228.958 
Total 36.675.475 Total 9.192.930 
Fonte: BRASIL (2006) * Dados preliminares sujeitos a revisão. 

 

O cimento Portland é um dos principais insumos da indústria de construção 

civil que indiretamente representa 15% do PIB brasileiro, um dos setores da 

economia nacional que, além de ser independente de importações significativas de 

insumo, mantém relação direta com a produção de cimento Portland. (AYRES; 

DAEMON; FERNANDES, 1999). O consumo nacional por capita é mostrado na 

Figura 2.1.  
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Figura 2.1-  Evolução do consumo aparente de cimento Portland no Brasil. Destaca-se que, na 
década de 1980 e em meados de 1990, o consumo caiu devido às crises econômicas, enquanto que, 
nas mudanças de planos econômicos (planos Cruzado e Real), o consumo cresceu. Fonte: BRASIL 
(2005). 
 

Apesar da pequena queda na produção de cimento, segundo análise de 

Ayres; Daemon; Fernandes (1999), havia no final da década de 1990 perspectivas 

de uma retomada no crescimento, devido à continuidade do Plano de Estabilização 

Econômica, ao Programa Nacional de Desestatização (PND) e à transferência da 

concessão da prestação dos serviços públicos ao setor privado, fatores que 

contribuiram para a retomada dos investimentos em infra-estrutura e de outros 

projetos de natureza social, com aplicações de recursos capazes de reverter o 

processo de degradação da infra-estrutura existente, bem como novos fatores neste 

setor demandante de cimento.  

No Brasil, a distribuição geográfica das reservas de calcário é bastante 

irregular, com grandes extensões na região central e litorânea e pequenos 

afloramentos nas regiões dos extremos norte e sul do País. A localização das 

fábricas de cimento geralmente acompanha a das jazidas de calcário. 

A formação geológica denominada grupo Bambuí, graças ao baixo teor de 

magnésio, é a que contém, possivelmente, as maiores reservas de calcário para 

cimento no Brasil. A área de ocorrência do grupo Bambuí é a mais vasta do País, 

pois recobre continuamente quase todo o Vale do rio São Francisco, em Minas 
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Gerais e em boa parte da Bahia, além de distribuir-se por parte do Estado de Goiás 

e do Distrito Federal  

Em Minas Gerais, há grandes afloramentos de calcário com baixo teor de 

magnésio. As espessuras de calcário não-magnesiano são contínuas de tal forma 

que possibilitam a existência de jazidas de enorme volume, no qual se tem calcário 

bastante puro. 

Em diversas regiões, como no sul do Estado, no norte e no nordeste, o 

calcário mais puro está intercalado com dolomitos e argilas, encontrando-se 

melhores jazimentos em Juazeiro e Jaguarari, a mais de 500 quilômetros de 

Salvador (Soares Filho, 1990). 

Nos demais Estados nordestinos o calcário está bem disseminado, 

constituindo uma formação que aflora com freqüência na faixa costeira, como 

acontece, por exemplo em Sergipe, Alagoas e Paraíba, onde existem calcários de 

muito boa qualidade nos arredores de Aracaju (em grandes espessuras), Maceió 

(camadas menores) e nas proximidades de João Pessoa. (Soares Filho, 1990). 

Na região norte a situação é irregular. No Pará existem poucos depósitos 

pobres em calcário magnesiano, em Belém o mesmo é encontrado em grandes 

profundidades; e no Amazonas, também são escassas as fontes de calcário para 

cimento, com destaque a um jazimento no rio Parauari, que aflora a leste em 

Itaituba, no Estado do Pará. Este depósito abastece a única fábrica de cimento 

existente no Amazonas, em Manaus. A matéria prima é transportada em longa 

distância, mas a ausência de concorrentes e a possibilidade de transporte hidroviário 

viabilizaram a implantação deste projeto (Soares Filho, 1990). 

Na região centro-oeste são conhecidas possantes jazidas de calcário de 

ótima qualidade, do grupo Bambuí, a leste e também ao sul de Goiás. Na região 

sudeste, os calcários encontrados são de boa qualidade, porém em pequeno 

volume. No Rio de Janeiro, existem grandes jazidas nos municípios de Itaperuna, 

Campos, Cantagalo e Cordeiro, e em Itaboraí ocorre um tufo de calcário de água 

doce de grande pureza (Soares Filho, 1990). 

Em São Paulo, as principais jazidas de calcário, com baixo teor de magnésio, 

indicadas para a indústria cimenteira, concentram-se na região de Iporanga, Apiaí, 

Capão Bonito e Ribeirão Grande (BRASIL, 1972), além de Salto de Pirapora.  

O Departamento Nacional da Produção Mineral executou, pela Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais, o Projeto Calcário para Cimento, em uma área total 
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de 2.850 km², envolvendo os municípios de Capão Bonito, Guapiara, Apiaí, 

Iporanga, Itapeva, Ribeirão Branco e Itararé. Este projeto apresentou como reservas 

estimadas para a região, o valor de 34 bilhões de toneladas. As principais reservas 

estão situadas nos municípios de Capão Bonito, Apiaí, Itapeva, Iporanga, 

Jacupiranga, e Itararé, sendo conhecidas reservas de menor importância em Barra 

do Turvo, Cananéia, Eldorado, Ribeira e outros (BRASIL, 1972). 

No Quadro 2.1  são apresentadas as fábricas de cimento no Brasil, suas 

localidades, denominações e respectivos grupos controladores; e a Figura 2.2  

apresenta sua localização. 

n° Denominação Município UF Grupo industrial 
controlador 

Região 
Norte 

    

1 Itautinga Manaus AM João Santos 
2 Cibrasa Capanema PA João Santos 
Região 
Nordeste 

  MA  

3 Itapicuru Fronteiras PI João Santos 
4 Itapissuma Sobral CE João Santos 
5 Poty Barbalha CE Votorantim 
6 Ibacip Mossoró RN João Santos 
7 Itapetinga João Pessoa PB João Santos 
8 Cimpor Caapora PB Cimpor 
9 Poty Goiana PE Votorantim 
10 Itapessoca Caapora AL João Santos 
11 Cimpor São M. dos Santos SE Cimpor 
12 Cimesa Laranjeiras SE Votorantim 
13 Itaguassu N. Sra. Socorro BA João Santos 
14 Cimpor Campo Formoso BA Cimpor 
15 Cimpor Brumado DF Cimpor 
Região 
Centro-
oeste 

    

16 Ciplan Sobradinho DF Ciplan 
17 Tocantins Sobradinho GO Votorantim 
18 Cimpor Cezarina MT Cimpor 
19 Tocantins Nobres MS Votorantim 
20 Camargo 

Corrêa 
Bodoquena MS Camargo Corrêa 

21 Itaú Corumbá MS Votorantim 
     
Região 
Sudeste 

    

22 Lafarge Montes Claros MG Lafarge 
23 Camargo 

Corrêa 
Santana do Paraíso MG Camargo Corrêa 

24 Lafarge Matozinhos MG Lafarge 
25 Soeicom Vespasiano MG Soeicom 
26 Holcim Pedro Leopoldo MG Holcim 
27 Camargo 

Corrêa 
Pedro Leopoldo MG Camargo Côrrea 

28 Lafarge Uberaba MG Lafarge 

continua 
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n° Denominação Município UF Grupo industrial 
controlador 

29 Lafarge Arcos MG Lafarge 
30 Itaú Itaú de Minas MG Votorantim 
32 Tupi Carandaí MG CP Cimentos 
32 Holcim Barroso MG Holcim 
33 Camargo 

Corrêa 
Ijaci MG Camargo Côrrea 

34 Holcim Serra ES Holcim 
35 Itabira C. de Itapemirim ES João Santos 
36 Rio Branco Cantagalo RJ Votoratim 
37 Lafarge Cantagalo RJ Lafarge 
38 Holcim Cantagalo RJ Holcim 
39 Rio Branco Rio de Janeiro RJ Votorantim 
40 Tupi Volta Redonda RJ CP Cimento 
41 Rio Branco Volta Redonda RJ Votorantim 
42 Holcim Sorocaba SP Holcim 
43 Rio Branco Votorantim SP Votoratim 
44 Rio Branco Salto de Pirapora SP Votorantim 
45 Rio Branco Cubatão SP Votorantim 
46 Lafarge Itapeva SP Lafarge 
47 Ribeirão 

Grande 
Ribeirão Grande SP CP Cimento 

48 Tupi Mogi das Cruzes SP CP Cimento 
49 Camargo 

Corrêa 
Apiaí SP Camargo Côrrea  

50 Cimpor Cajati SP Cimpor 
Região Sul     
51 Rio Branco Rio Branco do Sul PR Votorantim 
52 Itambé Balsa Nova PR Itambé 
53 Rio Branco Itajaí SC Votorantim 
54 Cimpor Nova Santa Rita RS Cimpor 
55 Rio Branco Esteio RS Votorantim 
56 Cimpor Candiota RS Cimpor 
57 Rio Branco Pinheiro Machado RS Votorantim 
Quadro 2.1  - Fábricas de cimento no Brasil (BRASIL, 2005). 
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Figura 2.2 -  Localização das indústrias de cimento no Brasil (BRASIL, 2003). 

 

 

2.2 Algumas características da mineração de calcári o sob o ponto 

de vista ambiental 

 

 

Grande parte dos impactos ambientais da mineração de calcário se 

assemelham aqueles decorrentes da mineração de outras substâncias minerais, em 

particular as não-metálicas. No entanto, algumas especificidades da mineração de 

calcário devem ser destacadas. Tais especificidades decorrem da natureza 

geológica, geomorfológica e hidrológica dos terrenos cársticos tais como: dolinas, 

lapiás, sumidouros e cavernas, entre outras. 

Nesta seção apresenta-se, de forma sucinta, a natureza dos sistemas 

cársticos, processos e feições particulares e os possíveis impactos da indústria 

extrativa neste sistema. 
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2.2.1 Conceitos e natureza dos sistemas cársticos 

 

 

Carste é a tradução do termo alemão Karts,, originado da palavra Krasz, 

denominação dada pelos camponeses a uma paisagem da atual Croácia e 

Eslovênia (antiga Iugoslávia), marcada por rios subterrâneos com cavernas e 

superfícies acidentadas denominadas por depressões com paredões rochosos e 

torres de pedra (Karmann, 2000).  

O carste é um terreno com hidrologia e paisagens distintas resultantes da 

combinação de rochas com elevada solubilidade e porosidade secundária bem 

desenvolvida. Por envolver processos hidrológicos e geoquímicos complexos e inter-

relacionados, o carste é normalmente abordado sob a ótica de sistema (Ford & 

Williams, 1989). 

A geomorfologia e a hidrografia cársticas estão relacionadas à ocorrência de 

rochas solúveis1, portanto os seguintes grupos de rochas podem apresentar 

carstificação rochas carbonáticas, evaporitos (rochas salíferas) e quartzitos.  

Para este trabalho será dada ênfase às rochas carbonáticas, matéria-prima 

básica para a fabricação de cimento. As rochas carbonáticas são muito favoráveis 

ao processo de carstificação, porque o seu principal mineral (calcita e/ou dolomita) 

dissocia-se nos íons Ca 2+ ou Mg2+ e CO3 
2+ pela ação da água. Os calcários são 

mais solúveis que os dolomitos, pois a solubilidade da calcita é maior que a da 

dolomita. 

 

 

2.2.1.2 Componentes do sistema cárstico 

 

 

Ford & Williams (1989) dividem o sistema cárstico em duas zonas: erosional e 

deposicional (Figura - 2.3 ). Na zona erosiva há uma remoção de rochas cársticas 

exclusivamente por dissolução ou por dissolução indutora de outros processos 
                                            

1 Karmann (2000) considera rocha solúvel aquela que, após sofrer intemperismo químico, produz 
pouco resíduo insolúvel. 
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(remoção de partículas, colapso etc.). Nesta zona ocorrem algumas redeposições, 

apenas transicionais, na forma de precipitados. Na zona deposicional, situada 

principalmente off shore ou na plataforma marinha (inter ou supratidal), novas rochas 

calcárias são formadas. Muitas destas rochas também mostram episódios breves de 

dissolução. 

DeposiçãoZona Erosiva

carga

intrusão de
água salgada

duna
lagoa

rochas ígneas

água juvenil

águas
termais
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poljé dolinas

terreno
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rio
alogenético
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média
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karren
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E DE "OUTPUT"
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POR PROCESSOS

pântano

DE ACUMULAÇÃO

FORMAS DE
"INPUT"

 
Figura 2.3  - Diagrama ilustrativo dos principais fenômenos encontrados em terrenos cársticos ativos. 
Fonte: Ford & Williams, 1989. 

 
A zona erosiva de Ford & Williams (1989), que é predominantemente 

continental e, portanto, de maior interesse para o presente trabalho, pode ser 

compartimentada conforme Auler, Piló & Saadi (2005) em: a) exocarste, b) 

endocarte e c) epicarste. 

O exocarste refere-se ao ambiente externo (carste superficial). É marcado por 

formas superficiais geradas primordialmente pelo ataque químico de águas 

meteóricas. As feições superficiais são geradas por águas meteóricas seja por 

contato direto com o carbonato, seja por sob a cobertura pedológica, ou através de 

drenagens. Entre as principais feições superficiais destacam-se as dolinas: 

depressões fechadas, em formato de funil ou cilíndricas, extremamente comuns em 

regiões cársticas, cujas dimensões podem variar de poucos metros a mais de um 

quilômetro (Ford & Williams, 1989). As dolinas são geradas por dois mecanismos 

principais: dissolução subsuperficial em fraturas, causando rebaixamento da 

superfície da rocha e/ou penetração de solo: e colapso, devido ao abatimento de 

teto de caverna no solo ou na rocha (Figura  2.4). Além das dolinas individuais, 

podem ser desenvolvidas uvalas e dolinas compostas.  
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Figura 2.4 - Esquemas de dolinas de subsidência e de colapso (Karmann, 2000). 
 

Drenagens superficiais em regiões cársticas tendem ser absorvidas por 

sumidouros, que são pontos de absorção de água, como bocas de cavernas ou 

zonas de infiltração difusa. O sumidouro marca o ponto final da drenagem 

superficial, a partir daí ela se torna a subterrânea. Os vales superficiais que 

abruptamente terminam em uma caverna recebem o nome de vales cegos. Existem 

também outros casos, como quando um rio anteriormente superficial é absorvido 

gradualmente, adotando um curso subterrâneo deixando o seu leito superficial seco. 

Esta feição denomina-se vale seco e independe de regime pluviométrico, não 

guardando feições similares em zonas climáticas secas. Cânions cársticos podem 

ser gerados por abatimento de cavernas ou por processos fluviais “normais”. 

Dentre as demais feições cársticas superficiais, vale ainda mencionar os 

poljes, áreas planas que podem atingir centenas de quilômetros quadrados, 

bordejados por encostas abruptas controladas por feições estruturais. O modelo 

cárstico admite, ainda, outras morfologias, como cones ou torres, geradas devido a 

condicionamentos climáticos, litológicos e estruturais. 

As formas mencionadas anteriormente são geradas pela dissolução da rocha. 

Algumas outras feições são criadas pela precipitação dos carbonatos, entre elas 
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destaca-se o caso dos tufos calcários depositados por águas saturadas em 

carbonato de cálcio. Essas formas construtivas muitas vezes são formadas com 

extrema rapidez, podendo causar agradação de vales. 

O endocarste refere-se ao domínio subterrâneo (carste subterrâneo). É 

representado por cavidades subterrâneas geradas pela dissolução por águas 

subterrâneas de origem diversas. Neste domínio, ocorrem cavidades tanto 

penetráveis pelo homem quanto canalículos de diâmetro da ordem de centímetros a 

milímetros, denominadas protocavernas, formas embrionárias das cavidades 

acessíveis aos seres humanos. São formadas tanto por águas de origem meteórica 

que se infiltram no maciço carbonático, quanto pela água de origem hipogênica 

(profunda), caso no qual a acidez da água pode ser causada por ácidos derivados 

de fontes não atmosférica. 

O epicarste refere-se à zona imediatamente abaixo da superfície e engloba o 

contato entre o solo e a rocha calcária. 

 

 

2.2.2 Alterações nos terrenos cársticos causadas po r atividades de 

mineração 

 

 

A mineração de calcário em terrenos cársticos pode causar diversos efeitos e 

impactos ambientais, como o impacto visual (supressão de feições cársticas) e a 

alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. No entanto, serão 

destacados os potenciais de interferências nos principais processos atuantes nos 

terrenos cársticos. 

As rochas carbonáticas, constituintes predominantes do substrato de terrenos 

cársticos, têm sido exploradas por muitos anos, por atividades minerárias. Entre os 

principais produtos minerais associados a estas rochas, destacam-se: a) em grande 

escala: calcário (para diversos fins), zinco, chumbo, ouro e bauxita; b) em pequena 

escala: antimônio, cobre, urânio e vanádio. 

Conforme observado anteriormente, o processo de carstificação consiste na 

dissolução de rochas pelas águas subterrâneas e superficiais com conseqüente 

formação de relevo cárstico. Entre as feições geomórfológicas formadas por este 

processo, destacam-se rios subterrâneos, cavernas, dolinas, paredões, torres de 
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pedra, lapiás, uvalas, arco ou ponte de pedra, caneluras, entre outros. A 

carstificação é o tipo mais comum de processo de dissolução de rochas solúveis. 

A alteração de processos e formas cársticas por atividades de mineração 

pode se dar por meio da alteração da movimentação nas águas de subsuperfície 

(por exemplo, em razão do bombeamento) em terrenos cársticos, na alteração de 

suas características físico-químicas e nas modificações geomorfológicas solicitadas 

por ela. A seguir, apresentam-se considerações sobre estas alterações: 

 

 

Alterações na movimentação das águas de subsuperfíc ie 

 

 

A alteração na movimentação das águas de subsuperfície por atividade de 

mineração pode ocorrer devido a: a) simples aberturas de minas; e/ou b) 

bombeamento de águas subterrânea para instalação e operação de minas 

(subterrâneas ou a céu-aberto). 

As escavações para abertura e operação de minas podem provocar 

alterações nos processos de movimentação das águas de subsuperfície, pela 

simples exposição de maciço rochoso pela retirada do solo superficial e/ou pela 

alteração do relevo. 

A maior recarga do aqüífero pode implicar impactos positivos, por aumentar o 

volume de água disponível para captação. Entretanto, em um sistema cárstico, a 

elevação do nível d’água e sua vazão em um conduto podem implicar intensificação 

de processos erosivos em depósitos sedimentares acumulados em cavernas 

formados em tempos pretéritos; desta maneira, também pode acarretar impactos 

ambientais negativos como, supressão de feições cársticas. 

O uso de explosivos pode causar movimentações no maciço rochoso e 

conseqüente distúrbios ou trocas nos trajetos do fluxo das águas subterrâneas. 

Assim, a quantidade de água disponível em determinado conduto do sistema 

cárstico tende a ser alterada, podendo resultar na redução de vazão dos condutos a 

jusante da mina, o qual pode estar sendo utilizado para suprimento. Em casos 

extremos é possível que rios subterrâneos em cavernas ativas sejam extintos se 

extinguir ou cavernas reliquiares, reativadas. 
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Durante a operação de mineração, caso a água subterrânea tenha sido 

interceptada, este deve ser rebaixado para criar condições de trabalho em ambiente 

seco, a fim de evitar enchentes na mina que poderiam danificar os equipamentos e 

causar acidentes.  

Em aqüíferos cársticos maduros, a permeabilidade secundária pode ser 

significante, resultando em altos rendimentos de bombeamento de água. A sua não- 

execução de maneira eficaz foi relatada por diversos autores e verificou-se que isto 

pode causar tragédias, como, por exemplo, mais de 1.000 desastres causados por 

entrada de água em minas de carvão na China, e invasões de água em minas de 

zinco e chumbo associados com o aqüífero cárstico na Polônia (Hess & Slaterry, 

1999).  

Operações de bombeamento da água subterrânea alteram sua movimentação 

e podem implicar impactos ambientais negativos como a redução de vazão em 

corpos d’água superficiais e a indução de subsidências e desenvolvimento de 

dolinas. 

 

Redução de vazão em corpos d’água superficiais 

 

Em rochas carbonáticas, o nível d’água é controlado por fatores locais como 

permeabilidade secundária, topografia e precipitação. O bombeamento do aqüífero 

cárstico em tempo excedente pode resultar em um rebaixamento de nível d’água. 

Isto tende a desencadear efeitos adversos como: secagem de nascentes, cursos 

d’água e lagos. Como a água é bombeada para secar a mina, um grande cone de 

depressão expandido é formado e uma extensa área pode ser afetada (Figura 2.5) 

(Hess & Slaterry 1999). 

Vários autores relataram que, nas montanhas do Transdanúbio, na Hungria, 

operações de bombeamento para rebaixar o aqüífero em grandes áreas de calcário 

para extração de carvão e bauxita têm ocorrido há mais de 80 anos. Isto resulta num 

rebaixamento do aqüífero entre 15 e 150 metros de profundidade, produzindo um 

grande cone de rebaixamento que tem desencadeado secagens de nascentes, além 

de poder comprometer a vazão das famosas fontes termais de Budapeste (Hess & 

Slaterry 1999). 
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b) Superfície potenciométrica no início do bombeamento

SEÇÃO

c) Superfície potenciométrica durante o bombeamento

Superfície potenciométrica original

Superficie potenciométrica durante o bombeamento

Superfície potenciométrica alterada após o bombeamento

Direção do fluxo de água subterrânea

Zona de Captura

Zona de Depressão

Bombeamento

Nível d'água
exposto

d) Após a mina

Novo Divisor de
Águas Subterrâneas

águas subterrâneas
Divisor de

a) Antes da mina

águas subterrâneas
Divisor de

40 50 40 30 20 10

30

Rocha de baixa permeabilidade

"Sump" da mina

Curva isopotenciométrica

PLANTA

30

induzido

Descarga de
água da mina

água da mina
Descarga de

40 30

40

Divisor de águas

40 50 40

20 10 0

10

20 10

2030 10

 
Figura 2.5  - Diagrama ilustrativo dos potenciais efeitos no nível d’água subterrâneo por abertura de 
cava associada a rebaixamento de aqüífero. Fonte: Harrisson, 1992 modificado por Hess  & Slaterry, 
1999.  
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Subsidência e desenvolvimento de dolinas 

 

Além de redução de vazão de água nos cursos d’água localizados próximos à 

cava, os rebaixamentos de nível d’água por bombeamento podem, em alguns casos, 

resultar em subsidências e desenvolvimento de dolinas. Quando o aqüífero é 

rebaixado, um novo nível de erosão subsuperficial é iniciado. Por remover o suporte, 

os materiais situados acima podem mover-se para baixo nas cavidades, resultando 

no desenvolvimento de dolinas de subsidências da cobertura. 

As dolinas de subsidência da cobertura são processos de subsidência 

gradual, decorrentes de adensamento de solos moles originários de antigas dolinas 

ou de processos de lixiviação (remoção de material solúvel) do solo pela percolação 

subvertical. O adensamento pode ocorrer por rebaixamento do lençol freático ou por 

carregamentos externos, ocasionados por aterros (bota-foras e pilhas de estéreis) 

ou migração de solos arenosos para o interior das cavidades. 

A Figura 2.6  mostra a situação de equilíbrio antes do rebaixamento do nível 

d’água (A) e depois da rebaixamento (B, C e D). A paleodolina não é aparente na 

superfície, mas é indicada pela cavidade da linha de seixos e pelos pedregulhos 

próximos ao topo rochoso.  
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Figura 2.6 - Mecanismos de formação de dolinas de subsidência da cobertura devido a solos moles 
originados de antigas dolinas (adaptado de Brink, 1979 apud Natura, 2004). 
 

Os Quadros B, C e D (Figura 2.6 ) indicam a situação após o rebaixamento. A 

reativação do desenvolvimento da dolina torna-se aparente quando o adensamento 

do solo mole leva à subsidência superficial. A periferia da dolina é caracterizada por 

uma zona de cisalhamento e fraturas de distensão (alívio). As Figuras C e D indicam 

a compressão do solo mole e os seus reflexos em superfície, levando ao 

aprofundamento da dolina. 

A Figura 2.7  mostra o mesmo mecanismo da Figura 2.6  com adensamento 

de solos moles produzidos por lixiviação. O adensamento e, conseqüentemente, o 

recalque em superfície podem ocorrer tanto por rebaixamento do lençol freático 

quanto por peso de aterros novos. 
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Figura 2.7 - Mecanismo de formação de dolinas de subsidência da cobertura devido a soles moles 
decorrentes de lixiviação (adaptado de Brink, 1979 apud Natura, 2004) 
 
 

Na África do Sul, há um histórico de problemas associados ao rebaixamento 

do aqüífero nas minas de ouro em Far West desenvolvidas em rochas carbonáticas. 

Um dos problemas mais graves nessa região são os processos de subsidências e 

formação de dolinas desencadeados pelo bombeamento do aqüífero. Segundo 

Quilan (1974) apud Hess & Slaterry (1999), esses colapsos repentinos resultaram 

em 34 mortes e 35 milhões de dólares de custo na recuperação da área, medidas de 

seguranças, compensações e perdas, incluindo gastos com o suprimento de água. 

No Brasil, o caso mais famoso é o de Vazantes, (MG), onde ocorreram 

centenas de dolinamentos associados à mineração subterrânea de zinco, algumas 

delas atingindo profundidades de 25 m e diâmetros de 30 m (ASSIS, 2002)  

 

 

Alterações nas propriedades físico-químicas da água  subterrânea 

 

 

Alterações em processos cársticos em decorrência de alterações nas 

propriedades físico-químicas das águas subterrâneas podem ocorrer principalmente 

por aceleração do processo de dissolução por aumento da acidez da água em 

decorrência de drenagem ácida da mina mal executada; ou por infiltração de águas 

provenientes de montante da mina e que, eventualmente, estejam contaminadas. 



 
52 

Drenagens ácidas de minas em aqüíferos podem afetar seriamente a 

qualidade de água por alteração química (principalmente de pH). Há relatos na 

literatura que águas cársticas afetadas por drenagem ácida apresentam baixo pH, 

alta concentração de sulfetos e baixa alcalinidade (Sasowsky & White 1993 apud 

Hess & Slaterry 1999). Nesse ambiente, o processo de dissolução de rochas 

calcárias é intensificado. Como conseqüência, podem ocorrer: a) redução de vazões 

em corpos d’água superficiais (incluindo secagem de nascentes); e b) subsidência e 

desenvolvimento de dolinas.  

Salienta-se também que a alteração na qualidade das águas subterrâneas 

tem implicação direta na problemática do suprimento de água para as populações 

vizinhas à mina. 

 

 

Alterações geomorfológicas 

 

 

Os impactos mais evidentes dizem respeito a alterações da paisagem e das 

formas do endocarste e do exocarste. A extensão do impacto será função da 

localização e tamanho da mina em relação à paisagem local e regional. A extração 

de calcário tem três opções de localização: subterrânea, em relevo plano e em 

encosta de vales e de morros (incluindo torres e cones cársticos). 

A mina subterrânea em superfície plana, como por exemplo em Miami na 

Flórida, geralmente tem um baixo impacto ambiental do qual pode evitar destruir 

dolinas e passagens de cavernas próximas à superfície. Entretanto, minas em 

encosta de montanhas e encostas de vales são favorecidas devido à facilidade e 

baixo custo de exploração. Porém, mais uma vez, os fatores que influem realmente 

no impacto são: escala dimensão e as formas geomorfológicas individuais no 

contexto regional. 

A extração de calcário pode também resultar na destruição de cavernas e em 

seus depósitos, muitos dos quais são considerados cientificamente valiosos. 

Exemplos incluem cavernas da Mt. Etna localizado no centro de Queensland, Mina 

Cave em Weardale, Inglaterra onde foram destruídos 400 metros de cavernas 

(passagens) e Mina Eldon Hill em Peak District onde passagem de caverna e 

importantes sedimentos têm sido destruídos (GUNN, 1993).  
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No Brasil há diversos casos de destruição total ou parcial de cavernas por 

atividades de minerária, podendo-se citar gruta do Trevo (Sete Lagoas), gruta da 

Agonia (Itacarambi), gruta da Igrejinha (Ouro Preto) e gruta do Éden (Pains), todas 

em Minas Gerais (PILÓ,1999), e a destruição total da Lapa Vermelha de Lagoa 

Santa, importante sítio arqueológico e paleontológico, estudado desde meados do 

século passado por Lund. Em São Paulo, a gruta da Fenda Azul (Iporanga), que 

continha raros exemplares de estalactites azuis, foi destruída (SÁNCHEZ, 2003). No 

Paraná, várias grutas situadas na região metropolitana de Curitiba foram destruídas 

ou tivereram suas entradas afetadas. Sessegolo et al (1996) contabilizaram 39 

cavidades totalmente destruídas e quinze parcialmente, o que, quanto à “densidade 

de destruição”, deve superar de longe o ocorrido em outras regiões cársticas 

brasileiras. 
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CAPÍTULO 3 

CONCEITOS BÁSICOS 

 

 

Este capítulo apresenta uma revisão conceitual dos principais termos 

utilizados neste trabalho e que demandam definição clara, a saber: degradação 

ambiental, área degradada, recuperação ambiental, eficiência e eficácia, vistoria, 

auditoria e inspeção técnica. Há extensa literatura sobre o assunto e o objetivo deste 

capítulo não é fazer uma ampla revisão, mas somente uma consolidação dos 

conceitos para seu emprego na presente pesquisa. 

 

 

3.1 Degradação ambiental  

 

 

Comumente, o conceito de degradação ambiental refere-se claramente a 

impactos ambientais3 negativos que são derivados de atividades antrópicas. 

Segundo Johnson et al (1997), o uso deste termo “na moderna literatura ambiental 

científica e de divulgação é quase sempre ligado a uma mudança artificial ou 

perturbação de causa humana é, geralmente, uma redução percebida das condições 

naturais ou do estado de um ambiente.” O autor ainda ressalta que o causador desta 

degradação é sempre o ser humano, pois “processos naturais não degradam, 

apenas causam mudanças.”  

Para Sánchez (2006), a degradação de um objeto ou de um sistema, é muitas 

vezes, associada à idéia de perda de qualidade. Degradação, seria assim, uma 

perda de deterioração da qualidade ambiental. Esta associação está evidente na Lei 

da Política Nacional de Meio Ambiente que define degradação ambiental como uma 

“alteração adversa das características do meio ambiente” (artigo 3º, inciso II). 

                                            
3 Impacto ambiental é “O efeito sobre o ecossistema de uma ação induzida pelo homem” (WESTMAN, 1985) ou 

segundo Wathern (1988) “a mudança em um parâmetro ambiental, num determinado período e numa determinada área, que 
resulta de uma dada atividade, comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada” ou 
conforme a Resolução Conama n◦ 1/86, artigo 1◦: “Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou 
indiretamente afetem: I- a saúde, a segurança e o bem estar da população; II- atividades sociais e econômicas; III- as 
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; IV- a qualidade dos recursos ambientais.” 
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O art. 2° do Decreto federal 97632/89, que regulame nta a recuperação de 

áreas degradadas pela mineração, define degradação como: “os processos 

resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem 

algumas de suas propriedades, tais como qualidade ou capacidade produtiva dos 

recursos ambientais.” 

Segundo Sánchez (2005) na prática, o termo degradação ambiental não 

costuma ser empregado de modo rigoroso, o que não surpreende, pois tem 

diferentes acepções e significados. Degradação ambiental pode ser entendida sob 

quatro perspectivas (SÁNCHEZ, 1992), a saber: 

a) perda de capital ou patrimônio natural: há degradação quando se constata 

a perda de elementos da natureza ou de recursos ambientais, como os solos, biota, 

a biodiversidade, um determinado componente da paisagem como uma cachoeira, 

uma caverna, entre outros. Assim, a erosão de solos agrícolas representa a redução 

do estoque deste elemento do capital natural que poderia ser empregado seja para 

produzir bens (valor econômico), seja para garantir a integridade dos processos 

ambientais (valor ecológico); 

b) perda de funções ambientais: um ambiente está degradado quando deixa 

de desempenhar uma ou mais funções no ecossistema, como a regulação do regime 

hídrico (uma função das matas ciliares), a proteção contra a erosão (uma função da 

cobertura vegetal), abrigo de fauna selvagem (uma função de diferentes formações 

vegetais) etc. A perda de funções ambientais, muitas vezes, implica prejuízos ou 

impactos sociais, como exemplifica o bem conhecido e freqüente caso de 

inundações em áreas urbanas; 

c) qualquer situação criada pelo homem que represente risco à saúde ou à 

segurança das pessoas: trata-se de uma forma de degradação ambiental dada pela 

presença de áreas contaminadas (locais com solos contaminados), de taludes ou 

escavações subterrâneas instáveis, de mananciais poluídos, de ar poluído etc; e 

d) alterações paisagísticas: a alteração percebida como adversa de atributos 

da paisagem tais como: alterações do relevo por escavações e aterros, alteração da 

fisionomia da vegetação, presença de feições erosivas ou de solo exposto, presença 

de resíduos, edifícios urbanos sem manutenção, equipamentos urbanos sem 

manutenção ou pichados, excesso de painéis publicitários etc. 

De modo similar, Johnson et. al (1997) e Sánchez (2005) concluem que o 

elemento central do conceito de degradação ambiental é a percepção, ou seja 
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degradação ambiental não tem uma definição única e inequívoca, mas é apreendida 

segundo a maneira como as pessoas e grupos sociais entendem, ou percebem, as 

alterações ambientais. Não é por outra razão que o grau de perturbação ambiental 

tolerado hoje não seja o mesmo que era aceito há vinte ou trinta anos, como 

comprova a evolução da legislação ambiental. 

Nesta pesquisa, pretende-se tratar degradação ambiental como “qualquer 

alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais, ou como 

uma alteração adversa da qualidade ambiental” (SÁNCHEZ, 2005). 

 

 

3.2 Recuperação ambiental 

 

 

Diversos autores discutiram o conceito e o objetivo da recuperação ambiental, 

a exemplo de Donw e Stocks (1977), Cairns Jr. (1986), Barth (1989), Bitar (1997), 

Rodrigues e Gandolfi (2001) e Sánchez (2005). A evolução destes estudos mostrou 

que é quase impossível o restabelecimento original da topografia e das condições 

iniciais do ecossistema degradado. Cairns Jr. (1986) definiu graus de recuperação 

ambiental desejado ou possíveis em termos práticos como: 

a) restauração: representa uma situação relativa próxima das condições 

iniciais do ecossitema; 

b) reabilitação: representa o alcance de algumas das condições iniciais, 

porém com uma nova “forma de utilização”. 

d) reparação: recuperação e regeneração, admitindo que embora a condição 

de abandono da área degradada possa tender, com o tempo, à estabilização, 

ocorrerá em condições bem distantes da original e em grau inferior às demais 

possibilidades. 

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) apoiada em estudos 

anteriores à década de 1990, estabeleceu a seguinte distinção: restauração do solo, 

em que são produzidas as mesmas condições iniciais na área antes da perturbação, 

recuperação de solo, como “processo e manejo do solo no qual são criadas as 

condições para que uma área perturbada, ou mesmo natural, seja adequada a 

novos usos”, devolvendo o equilíbrio dos processos ambientais atuantes 

anteriormente (ASSOCIAÇÃO, 1989).  



 
58 

Por outro lado a NBR 13030 que é específica sobre mineração, contempla 

exclusivamente o conceito de reabilitação, definindo-o como: “conjunto de 

procedimentos através do qual minimizam os impactos bióticos e abióticos causados 

pelas atividades de mineração, de acordo com planejamento pré-estabelecido.” 

(ASSOCIAÇÃO,1993)  

 Em 1988, a Constituição Federal estabeleceu que “aquele que explorar 

recursos minerais fica obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com 

solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei” (art. 225, 

parágrafo 2º) (BRASIL, 1988). Este dispositivo foi regulamentado pelo Decreto 

Federal 97.632/89, que estabelece a necessidade de preparação de um Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas (Prad) para todas as atividades de mineração 

(BRASIL, 1989). Este termo legal define como objetivo da recuperação: 

“A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma 

forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo, 

visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente” (Art. 3º). 

A Figura 3.1  mostra os principais termos usados na recuperação de áreas 

degradadas. No eixo vertical, representa-se de maneira qualitativa o grau de 

perturbação do meio, enquanto o eixo horizontal mostra uma escala temporal. A 

partir de uma dada condição inicial (não necessariamente a condição “original” de 

um ecossistema), a área passa a um estado de degradação, cuja recuperação 

requer, na maioria das vezes, uma intervenção planejada – a recuperação de áreas 

degradadas. 
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Figura 3.1 - Diagrama esquemático dos objetivos de recuperação de áreas degradadas (SÁNCHEZ, 
2005) 
 

Segundo o autor (Sánchez, 2005) podem haver situações em que ocorra uma 

recuperação espontânea, fenômeno denominado regeneração quando se trata de 

vegetação nativa é incomum, conforme constatou Vasconcelos (2000) por meio de 

análises de minas abandonadas na bacia de Guarapiranga, Região Metropolitana de 

São Paulo. 

Por fim, Sánchez (2005) definiu recuperação como “um termo geral que 

designa a aplicação de técnicas de manejo visando a tornar uma área degradada 

apta para novo uso produtivo, desde que sustentável.” 

Na mineração, em especial, a forma de recuperação mais comum é a 

reabilitação, aquela em que o sítio degradado deverá ter “uma forma de utilização”, 

uma vez cessada a mineração. A ação de recuperação ambiental visa a habilitar a 

área, por meio da estabilização dos processos ambientais, para que este novo uso 

possa se dar. A nova forma de uso deve ser adaptada ao ambiente modificado, que 

não precisa ter as mesmas características da área que precedeu à mineração. 
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Segundo Rodrigues e Gandolfi (2001), esta nova forma de uso é chamada de 

“redefinição” ou “redestinação”  

 Barth (1989), assim como outros autores, ressalta que a recuperação não é 

um evento que ocorre em uma época determinada, mas um processo que se inicia 

antes da mineração e termina muito depois de ter-se completado. Neste sentido, 

Marschall (1982) mostra a evolução das práticas de recuperação ambiental nas 

minerações do Canadá. Verificou-se também que nos anos 60, predominava o 

abandono das minas; e, em meados de 1980, os planos de recuperação de áreas 

degradadas já incluíam o uso futuro da área degradada. 

 

 

3.3 Eficiência e eficácia 

 

 

Os conceitos de eficácia e eficiência são distintos, mas não é raro que haja 

confusão entre estes termos, o que deve ser evitado. A falta de rigor na distinção 

entre estes dois conceitos enfraquece os argumentos e compromete a qualidade da 

análise, já que eles têm significados e aplicações diferentes e, portanto, não há 

como evitar ruídos de comunicação. Com este argumento, Gonçalves (1984) 

apresentou um estudo da utilização dos conceitos eficiência e eficácia e definiu as 

palavras mais freqüentemente associadas a eles. (Quadro 3.1 ). 

 

Eficiência Eficácia 
Rendimento 

Produtividade 
Rentabilidade 
Confiabilidade 
Competência 

Efetividade 
Efeito 

Sucesso 
Adequação 

Êxito 
Desempenho 

Quadro 3.1  - Palavras mais freqüentes associadas a eficácia e eficiência (GONÇALVES, 1984) 
 

Entre as principais definições encontradas por este autor na literatura de 

administração de empresas, observa-se que não há unanimidade entre os autores 

consultados, porém, segundo Gonçalves (1984), fica evidente uma clara preferência 

pelas seguintes definições: 

a) eficácia: quando os objetivos pré-estabelecidos são atingidos como 

resultado da atividade ou esforço; 
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b) eficiência: relação entre o resultado obtido e os recursos consumidos para 

conseguir aquele resultado. 

A NBR ISO 9000: 2005 define eficácia como: “extensão na qual as atividades 

planejadas são realizadas e os resultados, planejados”. 

É, portanto, neste sentido que será avaliada a eficácia das medidas de 

recuperação ambiental implantadas nas minas de calcário, o que significa que a 

pesquisa busca avaliar se as medidas alcançaram os objetivos esperados, 

independentemente de haver outras medidas de menor custo que alcançassem o 

mesmo resultado ou que pudessem atingi-los mais rapidamente. 

 

 

3.4 Inspeção técnica, auditoria e vistoria 

 

 

O procedimento aqui preconizado para a avaliação da eficácia das medidas 

de recuperação ambiental se baseia na comparação entre uma situação observada 

e uma situação ideal, derivada das boas práticas nacionais e internacionais. A coleta 

de dados e evidências sobre a situação é guiada por roteiros pré-estabelecidos 

(Capítulo 4), cuja aplicação requer: (1) obtenção, leitura e análise de documentos; 

(2) entrevistas; (3) observações de campo. A execução desta tarefa configura a 

realização de uma inspeção técnica ambiental que, segundo ESTADOS UNIDOS 

(1989), corresponde “a uma avaliação de assuntos ambientais de um 

empreendimento regularizado. O principal propósito de se inspecionar tecnicamente 

um empreendimento é avaliar o desempenho ambiental4 com o intuito de verificar se 

se aquele está em conformidade com as exigências ambientais pré-definidas”. A 

Norma ISO 9000: 2005 define inspeção como “uma avaliação de conformidade por 

observação e julgamento acompanhado por medidas, testes e aferições 

apropriadas.” 

Este procedimento se assemelha a uma auditoria ambiental, a qual, segundo 

a NBR ISO 14011: 2004, é um “processo sistemático, documentado e independente 

                                            
4 Desempenho ambiental é o resultado do gerenciamento dos aspectos ambientais de uma organização - (ISO 

14031: 1999). Para Jorge (2001), desempenho ambiental é entendido como o resultado da interação das atividades e 
operações de um empreendimento com o meio ambiente e Tyteca (1995) salienta que o desempenho ambiental pode ser 
mensurável por meio de indicadores e que estes permitem comparações entre instalações de mesmas empresa ou entre 
outras empresas, com respeito as características ambientais do empreendimento. 
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para obter evidências de auditoria5 e avaliá-las objetivamente para determinar a 

extensão na qual os critérios da auditoria6 são atendidos”. A auditoria ambiental 

atualmente é considerada uma das ferramentas da gestão ambiental7 e foi adotada 

na década de 70 principalmente pelas empresas americanas pressionadas pelo 

crescente rigor da legislação daquele país e pela ocorrência de acidentes ambientais 

de grandes proporções. Além da preocupação com a conformidade legal de suas 

atividades, essas organizações estavam preocupadas em identificar processos de 

riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, gerado pelo processo produtivo ou pela 

prestação de serviços (ROVERE et. al, 2000).  

Estas tendências foram mais nítidas a partir de 1980, quando o Congresso 

Americano aprovou uma lei denominada “Comprehensive Environment Response 

Compensation and Liability Act” (mais conhecida como Superfundo), que 

responsabiliza civilmente os proprietários dos imóveis dos quais se encontram 

substâncias tóxicas que pudessem causar danos ambientais. A lei foi um grande 

impulso para a aplicação de um tipo específico de auditoria ambiental que passou a 

ser realizada antes da aquisição dos imóveis de uma empresa para outra e antes da 

fusão de duas empresas (SÁNCHEZ, 2002). 

Na mesma década, surgiram os primeiros estudos metodológicos de auditoria 

ambiental e o início de acúmulo de experiências práticas. Um marco desse período 

foi a publicação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA- 

Environmental Protection Agency), em 5 de novembro de 1985, de sua 

Environmental Auditing Policy Statement que incentiva o uso voluntário e apresenta 

diretrizes básicas para uma auditoria ambiental. Nos anos de 1990, houve algumas 

algumas iniciativas internacionais com o objetivo de estimular e difundir o uso da 

aplicação de auditoria ambiental, destancado-se três publicações: a) 1992: a 

Inglaterra publicou a norma BS 7750 sobre sistema ambiental, que incorpora a 

auditoria ambiental como componente essencial do sistema; b) 1993: a União 

Européia publicou diretrizes, de 29 de junho de 1993, sobre a participação voluntária 

das companhias do setor indutrial em um Esquema comunitário de eco-gestão e 

auditoria” mais bem conhecido internacionalmente por EMAS – Eco-Management 
                                            
5 Evidências de auditoria: registros, apresentação de fatos ou outras informações, pertinentes aos critérios de 

auditoria (NBR ISO 19011) 
 
6 Critério de auditoria: conjunto de políticas, procedimentos e requisitos. 
7 Sistema de gestão ambiental: “Conjunto inte-relacionado de políticas, práticas e procedimentos organizacionais, 

técnicos e administrativos de uma empresa que objetiva obter melhor desempenho ambiental, bem como controle e redução de 
seus impactos ambientais “ (ROVERE et.al, 2000);  
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and Audit Scheme; c) 1996: Série ISSO 14000 que trata sobre os sistemas de 

gestão ambiental que, se assemelha da norma inglesa, adotando auditoria ambiental 

como um elemento indispensável deste sistema. Desde esta perspectiva, a auditoria 

é uma ferramenta usada principalmente para verificar se a política ambiental da 

organização está sendo cumprida e implementada satisfatoriamente (SÁNCHEZ, 

2002). 

O conceito de vistoria se assemelha menos às definições de inspeção técnica 

e de auditoria ambiental, porque esta atividade (vistoria) não implica 

obrigatoriamente a utilização de um documento pré-estabelecido e, em 

conseqüência, na existência de conformidade ou não menos conformidade, de 

acordo com a definição do, Confea (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e 

Agronomia), (Anexo I da Resolução 1010 de 2005) vistoria é a “atividade que 

envolve a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição 

minuciosa dos elementos que o constituem, sem indagação das causas que o 

motivaram” (BRASIL, 2005). 

Ainda que os conceitos de inspeção e auditoria ambiental se assemelhem 

muito, neste trabalho é preconizado o uso do termo de conceito de inspeção técnica 

para a avaliação da eficácia das medidas de recuperação ambiental porque, 

comumente, muitas vezes o conceito auditoria se refere a uma atividade periódica, 

formal, feita não somente com o consentimento do “cliente”, mas mediante sua 

solicitação. Em uma auditoria, o auditado não pode se recusar a fornecer 

informações ou documentos, enquanto uma pesquisa acadêmica somente pode ser 

realizada com o consentimento da empresa pesquisada; nesta situação o 

pesquisador não pode exigir o acesso livre a todas as áreas e instalações nem o 

fornecimento de documentos. 
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CAPÍTULO 4  

 

ROTEIRO PARA A AVALIAÇÃO DE MEDIDAS DE 

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Como ferramenta para avaliar a eficácia de medidas de recuperação, 

elaborou-se um roteiro inspirado nos procedimentos empregados em auditoria 

ambiental, cujo conteúdo foi organizado a partir de revisão bibliográfica e 

experiência profissional. 

O roteiro é composto de um conjunto de fichas (equivalentes aos “protocolos” 

de auditoria), nas quais são compiladas as boas práticas internacionais para 

recuperação de áreas degradadas, com ajustes, e adaptações na forma de itens de 

quesitos. A fichas são apresentadas no Apêndice 1. 

 

 

4.1 Boas práticas de recuperação ambiental na miner ação 

 

 

As boas práticas ambientais são “simplesmente a melhor maneira de fazer as 

coisas” (AUSTRÁLIA, 1995b) ou, segundo Sánchez (2005), as “boas práticas de 

gestão ambiental incluem, para cada setor da atividade, um conjunto de 

procedimentos reconhecidos pelas principais empresas como economicamente 

viáveis para reduzir os impactos ambientais de atividades, produtos e serviços.” O 

autor ainda ressalta que, no jargão da gestão ambiental, as “melhores práticas 

correspondem a uma referência (benchmark), que pode ser seguida ou adaptada 

por outras empresas ou organizações”. 

Já no campo da administração, o benchmarking é uma maneira simples e 

direta de aprender com os outros (BOXWELL,1996). Este autor enfatiza que o 

benchmarking não é só um exercício de números, pois tão importante quanto saber 

as metas quantitativas, é saber como se chegar a estes resultados. Entender como 

as empresas chegam a determinado resultado comumente é mais importante e 

valioso do que obter algumas medições precisamente quantificadas. Camp (1993) 
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também ressalta que o benchmarking não é apenas uma investigação de medidas 

da função empresarial externa, mas uma investigação para determinar quais 

práticas estão sendo usadas para assegurar eficácia e superioridade e quais delas 

atingem as medidas necessárias. O benchmarking não é apenas um estudo da 

concorrência, mas um processo de determinação da eficácia dos líderes da indústria 

por meio da medição de seus resultados. O benchmarking ambiental tem 

características similares a esse balizamento já bem estabelecido na administração 

de empresas. 

Para estabelecer o benchmark de RAD, foram levantadas as boas práticas 

internacionais neste campo. Nos últimos anos, foram publicados diversos manuais 

de boas práticas ambientais na mineração com maior ou menor ênfase em RAD. 

Dentre eles, destacam-se: 

 

 

4.1.1 Berlin Round Table on Mining and the Environm ent  

 

 

Uma das primeiras tentativas de se elaborar um guia de boas práticas 

ambientais de alcance internacional, com princípios fundamentais para o setor 

mineral foi um seminário denominado Berlin Round Table on Mining and the 

Environment, organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e a German Foundation for International Development, em 1991. (INTERNATIONAL, 

1992). 

A questão da sustentabilidade no setor minerário foi um importante ponto de 

debate na Round Table. Muitos participantes descreveram o custo total da minas, 

incluindo os gastos com controle ambiental e recuperação das áreas degradadas. 

Muitos participantes sustentaram que o grau de proteção ambiental é diferente de 

um lugar para o outro e que regulamentações legais são aplicadas com mais 

eficácia em minerações de grande porte. 

Este guia é direcionado principalmente para os aspectos técnicos e físicos do 

gerenciamento ambiental e tem sido atualizado para refletir os interesses sociais e 

questões do gênero. A última atualização foi feita no ano de 2000. 
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4.1.2 Environmental Guidelines for Mining Operation s  

 

 

Compilado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais e pelo 

Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, este guia traz diretrizes para a 

aplicação de instrumentos como avaliação de impacto ambiental, sistema de gestão 

ambiental, programas de monitoramento ambiental e auditorias ambientais a todas 

as fases de um empreendimento mineiro. Porém, trata-se, principalmente, de 

diretrizes para órgãos governamentais de países em desenvolvimento (NAÇÕES 

UNIDAS, 1994). 

O guia apresenta o que pode ser feito quanto à regulamentação e o 

gerenciamento de mina para que se alcance um nível desejado de desempenho 

ambiental em cada operação. O manual salienta, ainda, a importância da parceria 

entre companhias de mineração e governos para o sucesso de um programa de 

gerenciamento ambiental e destaca que este não deve ser prescritivo, mas 

orientativo. 

 

 

4.1.3 Berlin II – Guidelines for Mining and Sustain able Development  

 

 

Depois da publicação da primeira edição do Environmental guidelines for 

mining operations, mudanças contínuas ocorreram no setor mineral. Destaca-se, 

particularmente, uma evolução nas políticas legais, fiscais e regulatórias, 

acompanhada de uma tendência de liberalização e privatização da indústria 

anteriormente sob controle estatal em muitos países. Dentre outros aspectos, as 

condições ambientais ficaram cada vez mais amarradas com a liberação de crédito, 

portanto aumentaram as pressões para que as empresas implantassem sistemas de 

gestão e programas de controle ambiental. 

Além desta evolução, avanços significativos foram feitos na definição e 

promoção de boas práticas para um gerenciamento sustentável de projetos de 

mineração, graças a pressões de grupos ambientais, da mídia e da opinião pública. 

Muitas das grandes companhias de mineração começaram a tratar como parceiros 

os órgãos reguladores e comunidades locais. A arena política nacional e 
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internacional, padronizações, tendências das corporações, códigos voluntários e o 

aumento do uso de sistemas de gestão ambiental também têm contribuído para 

mudanças no setor mineral. Fundamentado nestes fatos, a Unep (United Nations 

Environment Programme) lançou, em 2002 uma segunda edição, nomeada Berlin II 

– Guidelines for Mining and Sustainable Development. Esta segunda configuração 

do primeiro guia reflete as mudanças mencionadas com olhares no contexto do 

desenvolvimento de uma legislação mais formal (NAÇÕES UNIDAS, 2002). 

A pretensão dos guias ambientais produzidos pela Unep foi promover uma 

visão geral de boas práticas em gerenciamento ambiental e não ser manuais 

prescritivos. Assim, eles devem se adaptados e aperfeiçoados de acordo com as 

especificidades de cada lugar. Seguindo esta diretriz, alguns países e jurisdições 

sub nacionais criaram referências de boas práticas ambientais de operações em 

minerações por meio de guias menos genéricos do que os elaborados pela Unep. 

Dentre os estados/países que promoveram a divulgação de boas práticas 

ambientais locais de minerações por meio de guias e manuais, destacam-se: o 

governo federal da Austrália, o estado australiano da Tasmânia, países da União 

Européia e o governo espanhol.  

 

 

4.1.4 Best Practice Environmental Management in Min ing  

 

 

Representantes das indústrias mineradoras da Austrália, a Environmental 

Protection Agency (órgão federal) e a agência Australian Departament of the 

Environment trabalharam juntas para elaborar e publicar a série Best practice 

environmental management in mining a partir de 1995. Esta publicação consiste em 

um conjunto de vinte e dois livretos5 temáticos que fornecem uma visão geral de 

boas práticas ambientais por meio de modelos da “vida real”, objetivando prestar 

uma assistência a todos os setores da indústria mineral. A publicação tem como 

                                            
5 Os títulos são: 1) Overview of best practice environmental management in mining, 2) Environmental impact 

assessment, 3) Community consultation and involvement, 4) Mine planning for environment protection, 5) Tailings containment, 
6) Rehabilitaton and revegetation, 7) Onshore exploration for minerals, 8) Onshore exploration and development for oil and gas, 
9) Planning a workforce environmental awareness training program,10) Prevention and control of acid mine drainage, 11) 
Environmental managements systems, 12) Environmental auditing, 13) Water management, 14) Environmental incident and 
emergency/contingency procedures, 15) Offshore oil and gas exploration and development,16) Decommissioning and planning 
for mine closure, 17) Post-mining and land use management, 18) Contaminated site clean up,19) Use of artificial wetlands for 
treatment of contaminated water, 20) Noise, vibration, dust control, atmospheric emissions and air quality, 21) Waste 
management through cleaner production, 22) Landform design and construction. 
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maior objetivo incentivar gerentes de minas e firmas ambientais a desafiar e 

melhorar o desempenho ambiental, gerenciar os recursos ambientais e aplicar os 

princípios apresentados neste guia (AUSTRÁLIA, 1995a). 

Um dos módulos de maior relevância para este trabalho é o de Rehabilitation 

and revegetation (AUSTRÁLIA, 1995c). Um dos objetivos deste módulo é orientar a 

implantação de projetos de recuperação de áreas degradadas. Para tanto, a 

publicação apresenta princípios essenciais para se alcançar uma recuperação de 

áreas degradadas de sucesso. O texto também destaca o uso temporário do solo 

pela mineração e a importância da definição de uso futuro já na etapa do projeto ou 

seja, antes da abertura da mina. Como complemento deste livreto, destaca-se o 

módulo Landform design and construction (AUSTRÁLIA, 1995d), que ressalta a 

importância dos trabalhos de reconformação topográfica visando à estabilidade de 

processos do meio físico em áreas degradadas por atividades de mineração. Estes 

dois módulos apresentam conceitos e referências eficazes de medidas de 

recuperação ambiental por relatos de casos reais. 

Por fim, o livreto Environmental Auditing (AUSTRÁLIA, 1995e) mostra como 

uma auditoria ambiental pode assegurar a eficácia e eficiência de programas de 

sistema de gestão ambiental. Os autores do livreto destacam que procedimentos 

para condução de uma auditoria podem variar de um simples checklist (protocolo ou 

roteiro) para modelos complexos de programas. Estes procedimentos usam 

questionários para relatar se uma prática está cumprindo os seus objetivos 

ambientais. Com base neste princípio, a publicação apresenta, suscintamente, os 

passos de uma auditoria ambiental (plano de pré-auditoria, atividade de campo, 

organização e avaliação dos dados levantados no campo; elaboração de relatórios 

com recomendações pertinentes) e casos de minerações em que se aplicam 

práticas eficazes de auditoria. 

 

 

4.1.5 Quarry Code of Practice  

 

 

Em junho de 1999, a Tasmanian Department of Primary Industries, Water and 

Environment (DPIWE) produziu e publicou um manual chamado: Quarry Code of 

Practice. O conteúdo deste manual foi acordado com as indústrias, os governos 
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locais e agências estaduais por meio de processos de consultas públicas e foi 

desenvolvido com o objetivo de promover o Tasmania´s Resource Management and 

Planning System. Os modelos de gerenciamento e reabilitações ambientais 

apresentados no guia não são legalmente obrigatórios, e a intenção da publicação é 

incentivar operadores a alcançar um bom desempenho ambiental sem a 

necessidade de usar recursos de mecanismos legais. (AUSTRÁLIA, 1999); 

O manual apresenta temas como diretrizes locais para regularização das 

atividades extrativistas junto em órgãos públicos locais e práticas ambientais 

referentes a: planejamento das operações, gerenciamento ambiental, reabilitação e 

saúde ocupacional e segurança. A publicação destaca a importância de uma 

reabilitação progressiva da mina, do planejamento das medidas de recuperação 

ambiental antes mesmo da implantação do empreendimento. 

Dentre os temas apresentados no manual, nota-se que as práticas 

recomendadas são abordadas especificamente para a região das Tasmânia. Isto 

porque as mesmas são relacionadas a padrões, referências e cenários ambientais 

locais. O guia não apresenta casos reais nos quais são ou foram aplicadas as 

práticas recomendadas. 

 

 

4.1.6 Good Environmental Practice in the European E xtractive Industry: 

A Reference Guide  

 

 

A iniciativa de produzir este manual partiu da cooperação entre empresas do 

setor, com o apoio da Diretoria Geral de Empresas da Comissão Européia. Para a 

coordenação do trabalho foi contratado o CTP (Centre Technologique International 

de la Terre et de la Pierre) de Tournai, Bélgica, instituto criado recentemente, com 

fundos da União Européia, por um grupo multidisciplinar, com a missão de contribuir 

para o gerenciamento dos recursos minerais. Este guia revisa as práticas da 

indústria extrativa de minerais não metálicos, durante todos os passos da extração e 

beneficiamento até a entrega do bem mineral ao usuário, além de mostrar a 

manutenção e restauração das áreas degradadas. (UNIÃO EUROPÉIA, 2 
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Para tanto, a publicação chama a atenção para a necessidade de entender as 

características de cada mina, e considera que, geralmente, todos os impactos 

gerados pelas atividades de minerações podem se mitigados. O texto mostra que os 

impactos considerados variam de acordo com as circunstâncias do local, e que um 

efetivo gerenciamento deve ser flexível e adaptável. Para entender o melhor 

caminho ambiental para as operações das indústrias minerais, o guia traz casos da 

“vida real”.  

Os principais temas abordados neste guia são as práticas de gerenciamento 

dos impactos ambientais das atividades extrativas e a restauração e manutenção de 

áreas recuperadas. 

 

 

4.1.7 Guias de buenas práticas mediambientales em l a Industria 

Extractiva Europea: aplicación al caso español  

 

 

A iniciativa de preparar este guia de Buenas práticas mediambientales em la 

industria extractiva europea: aplicación al caso español partiu da cooperação entre a 

Diretoria Geral de Empresas da Comissão Européia e as principais associações 

européias do setor da industria extrativa não energética e não metálica. Este guia é 

a revisão, em castelhano, do guia Good Environmental Practice in the European 

Extractive Industry: A Reference Guide (UNIÃO EUROPÉIA, 2000) complementado 

por casos práticos de empresas espanholas. 

Aplicación al caso español foi concebido de forma que prevaleça a estrutura 

original do primeiro guia. Os capítulos são complementados por casos práticos 

espanhóis com suas respectivas localizações. 

O guia foi publicado para ajudar o leitor a compreender a realidade das 

atividades de exploração de minas, com o propósito de facilitar a evolução, por si só, 

da indústria extrativa por um comportamento responsável. Ao mesmo tempo, se tem 

a perspectiva que o guia seja um ponto de partida para ações que possam melhorar 

as relações de trabalho entre as industrias extrativas, a sociedade e o entorno. 

No Tabela 4.1  são apresentadas as relações de casos do primeiro guia 

(UNIÃO EUROPÉIA, 2000) e dos casos espanhóis (UNIÃO EUROPÉIA, 2002), 

notando-se o destaque que receberam os estudos de caso relativos à recuperação 
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ambiental. Do total de 48 casos sobre este tema, 17 se referem à extração de 

calcário. 

 
Tabela 4.1 - Relação de casos dos guias europeu e espanhol 

Temas Casos reais do guia 
europeu 

Casos reais do guia 
“aplicacion al caso 
español” 

Total de casos 

Ruídos e vibrações 6 8 14 
Material particulado 6 11 17 
Impacto visual 5 9 14 
Gestão de água 5 11 16 
Transporte 4 5 9 
Gestão de estéreis 
inertes, lodos de 
processos e resíduos 
industriais 

1 9 10 

Biodiversidade 5 5 10 
Patrimônio arqueológico 3 3 6 
Vários 9 12 21 
Recuperação 25 23 48 
Total 69 96 165 
 
Fonte: UNIÃO EUROPÉIA (2002) 
  

No Brasil, guias de boas práticas ambientais da indústria extrativa são raros. 

Contudo é inegável que existe literatura nacional, de grande reconhecimento 

técnico, que mostra práticas eficazes de recuperação ambiental de atividades 

minerárias. Entre elas, destacam-se: 

 

 

4.1.8 Normas Técnicas da ABNT 

 

 

A normalização das técnicas referentes a mineração e metalurgia (232 

normas) e meio ambiente (19 normas) totalizam 251 normas (março de 2007). 

Dentro deste universo, destacam-se três normas técnicas de interesse para o 

desenvolvimento deste trabalho: 

1. NBR 13029: Elaboração e apresentação de projeto e disposição de estéril, 

em pilha, em mineração. Esta norma fixa as condições exigíveis para 

elaboração e apresentação de projeto de disposição de estéril em pilha, em 

mineração, gerado na lavra a céu aberto ou subterrânea, visando a atender 

as condições de segurança, higiene, operacionalidade, economicidade, 
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abandono e minimização dos impactos ao meio ambiente, dentro dos padrões 

legais (ASSOCIAÇÃO, 1993) 

2. NBR 13030: Elaboração e apresentação de projeto de reabilitação de áreas 

degradadas por mineração. Esta norma fixa diretrizes para elaboração e 

apresentação de projeto de reabilitação de áreas degradadas pelas atividades 

de mineração, visando à obtenção de subsídios técnicos que possibilitem a 

manutenção e/ou melhoria da qualidade ambiental, independentemente da 

fase de instalação do projeto (ASSOCIAÇÃO, 1997). 

3. NBR ISO 19011: Diretrizes para auditoria ambiental – Procedimentos de 

auditoria – Auditoria de sistemas de gestão ambiental (SGA). Esta norma 

estabelece procedimentos que permitem planejar e executar uma auditoria de 

SGA, a fim de determinar sua conformidade com os critérios de auditoria de 

SGA. Ela é aplicável a todos os tipos e portes de organizações que operam 

um SGA (ASSOCIAÇÃO, 2002). 

 

 

4.1.9 Publicações do IPT  

 

 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A.- IPT vem 

realizando pesquisas em vários campos da tecnologia aplicada à atividade de 

mineração. A questão ambiental particularmente sob a ótica do meio físico, tem sido 

abordada pela Seção de Impactos Ambientais do Agrupamento de Geologia 

Aplicada do Meio Ambiente, da antiga Divisão de Geologia – Digeo, que atualmente 

tem nova denominação devido a reorganização deste Instituto. O resultado destas 

pesquisas incluem algumas publicações que guardam similaridade com guias de 

boas práticas, entre as quais se destacam, como de interesse para este estudo: 

1. Controle de recuperação ambiental na mina de Cana Brava (ALMEIDA et 

al.,1992):. esta publicação apresenta um panorama dos aspectos relativos ao 

controle e à recuperação ambiental nas atividades de mineração de amianto 

conduzidas pela S.A. Mineração de Amianto –Sama, na mina de Cana Brava, 

situada no município de Minaçu, Estado de Goiás. Este material traz, de 

maneira sucinta, conceitos básicos, características do empreendimento, 
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descrição dos processos tecnológicos correspondentes a cada operação 

industrial da mina na fase de funcionamento, identificando as possíveis 

alterações que acarretam no meio ambiente, as respectivas recomendações 

para mitigação, o monitoramento e; por fim, considerações sobre a fase de 

recuperação na etapa de desativação do empreendimento. 

2. Auditoria Ambiental: uma proposta para empreendimentos mineiros (BRAGA 

et al.,1996) Esta publicação apresenta um modelo de auditoria ambiental, 

seus conceitos, históricos, tipos, aplicações, aspectos legais e normas 

técnicas. Este material foi resultado de uma pesquisa desenvolvida na mina 

de Cana Brava cujos objetivos atendem a estágios do processo de 

organização de um sistema de gerenciamento ambiental (Norma BS 7750).  

 

 

4.1.10 Geologia de Engenharia  

 

 

A Associação Brasileira de Geologia de Engenharia  e Ambiental (ABGE) é 

uma entidade técnico-científica que congrega profissionais, estudantes e 

pesquisadores de diversas especialidades, que se dedicam às atividades de 

Geologia de Engenharia. Em 1998, a ABGE editou um livro-texto “Geologia de 

Engenharia”, que além de cumprir sua finalidade didática, constitui-se na principal 

referência atual para profissionais da área, sintetizando a experiência brasileira no 

ramo (OLIVEIRA E BRITO, 1998) 

O livro está estruturado em cinco partes: a) elementos básicos de geologia, b) 

métodos de investigação da geologia de engenharia, c) aplicações genéricas, ou 

seja, aquelas que se encontram em diferentes empreendimentos, como as 

escavações, os materiais de construções etc, d) aplicações aos empreendimentos 

específicos, que impõem solicitações também específicas ao meio físico e e) 

procedimentos da gestão ambiental e os aspectos legais que se relacionam à 

geologia de engenharia. 

As cinco partes estão organizadas em 33 capítulos. Entre os assuntos de 

maior relevância para esta pesquisa, destaca-se o capítulo “Controle de erosão 

urbana” (IWASA e FENDRICH, 1998): Este capítulo apresenta recomendações de 
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práticas de prevenção e correção de feições erosivas em áreas urbanas, além de 

mostrar um roteiro de concepção de um projeto de estabilização e recuperação de 

boçorocas. Apesar de este capítulo não ser diretamente ligado a empreendimentos 

minerários, as diretrizes para prevenção de desencadeamento de feições erosivas 

em áreas urbanas podem ser adaptadas para certas áreas de uma mina, como as 

vias de acesso. 

 

 

4.1.11 Manual de recuperação de áreas degradadas pe la mineração: 

Técnicas de revegetação  

 

 

A iniciativa de publicar este manual partiu do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em 1990, com o objetivo 

principal de apresentar técnicas de processos de revegetação em áreas degradadas 

por mineração, visando a orientar a elaboração de Prads, exigidos pelo decreto 

federal do ano anterior. Além dos processos de recuperação apresentados, o 

manual traz uma descrição de práticas de identificação, manejo e monitoramento de 

fauna (BRASIL, 1990). 

As boas práticas apresentadas nesta publicação são frutos das observações 

feitas em diversas minas. Ressalta-se que o manual não tem a pretensão de se 

apresentar como uma obra acabada; isto porque as situações de degradação são 

muito diversas e as práticas estão sujeitas a adaptações e renovações. 

As principais atividades de recuperação ambiental relativas à revegetação de 

áreas degradadas descritas neste manual são: planejamento, preparo da área a ser 

minerada, remoção de camadas férteis do solo, preenchimento da área lavrada com 

estéril e rejeito, depósito de estéril e rejeito a seco, recomposição paisagística, tratos 

da superfície final e revegetação. O manual também enfatiza que a recuperação não 

é um evento que ocorre em época determinada, mas um processo que se inicia 

antes da mineração e termina muito depois de esta ter se completado. É importante 

ressaltar ainda que as etapas de recuperação ambiental devem ser realizadas de 

forma cronológica, a fim de permitirem a auto-realização do processo de 

recuperação. 



 
76 

As práticas apresentadas no manual são bastante simples e acessíveis 

financeiramente. Além disto, podem ser adaptadas para outros empreendimentos 

como: indústria, agricultura, urbanização, vias de transporte e na geração de 

energia. 

 

 

4.1.11 Matas ciliares: Conservação e recuperação  

 

 

Este livro, organizado pelos professores Hermógenes de Freitas Leitão Filho 

(Unicamp) e Ricardo Ribeiro Rodrigues (Esalq/USP), é uma coletânea com o 

objetivo de sistematizar e divulgar o conhecimento acumulado sobre o meio físico e 

biótico das matas ciliares, além de mostrar o uso destes conhecimentos nas 

diferentes áreas para a adequação das ações de conservação, manejo e 

principalmente de recuperação de matas ciliares. (RODRIGUES e LEITÃO 

FILHO,2001). 

Os capítulos referentes à recuperação ambiental discutem aspectos teóricos e 

metodológicos da recuperação de matas ciliares, com a preocupação inicial de 

externar a experiência acumulada pelos próprios autores nas diversas iniciativas de 

recuperação ciliar. O capítulo “Conceitos, tendências e ações para recuperação de 

florestas ciliares” (RODRIGUES e GANDOLFI, 2001) apresenta dez atividades 

recomendadas para a recuperação de formações ciliares; porém, os autores 

salientam que os projetos de recuperação de áreas degradadas são muito variáveis 

e que, nem todas se aplicam a qualquer condição ciliar.  

Também é ressaltada a importância da utilização de indicadores na avaliação 

e monitoramento de projetos de recuperação ciliar. Os autores ainda destacam que 

os indicadores e critérios não são universais, devido à diversidade de situações e 

ambientes que serão recuperados.  

 

 

4.1.12 Hidrogeologia: Conceitos e aplicações  
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A CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) em parceria com a 

LABHID (Laboratório de Hidrogeologia da Universidade Federal de Pernambuco) 

lançou o livro Hidrogeologia: conceitos e aplicações, com o intuito de preencher uma 

lacuna do assunto na literaturas nacional. O conteúdo desta publicação teve como 

base notas de aula e apostilas apresentadas pelos autores individualmente, em três 

cursos intensivos, em nível de especialização, ministrados pelo LABHID a técnicos 

da CPRM, nos anos de 1994, 1995 e 1996 e coordenados pelo Dr. Albert Mente 

(FEITOSA e FILHO, 2000). 

Conservando as diretrizes que nortearam os cursos ministrados, esta 

publicação reflete, sobretudo, experiências de profissionais brasileiros e, neste 

sentido, contempla uma ampla gama de aspectos práticos da hidrologia subterrânea. 

Assim, “Hidrogeologia – conceitos e aplicações” é composto de 15 capítulos 

distribuídos em duas partes: “Princípios e conceitos básicos” e “Captação e gestão 

de água subterrânea”. O capítulo de relevância para este trabalho é “ Hidrogeologia 

dos meios cársticos” que está incluso no capítulo “Hidrologia dos meios 

anisotrópicos” (COSTA E SILVA, 2000). 

O capítulo “Hidrogeologia dos meio cársticos” apresenta as características 

hidrogeológicas dos sistemas cársticos, o planejamento dos estudos de uma região 

cárstica e a aplicação destes na explotação de águas subterrâneas. Embora esta 

publicação não esteja diretamente relacionada com a mineração, as informações 

hidrogeológicas a respeito do sistema cárstico são altamente valiosas quanto ao 

planejamento de medidas eficazes de recuperação ambiental para mineração de 

calcário para cimento. 

 

 

4.1.13 Conclusão 

 

 

As recomendações e orientações contidas nestas publicações (nacionais e 

estrangeiras) não podem ser diretamente transpostas para uma mina. Elas servem 

para orientar a escolha de soluções individualizadas, que necessariamente devem 

partir de um diagnóstico e análise da situação de cada mina. Porém, é possível 

extrair desses guias (e também de outras fontes similares) uma relação de 

recomendações genéricas para cada tipo de situação de degradação, como é o caso 



 
78 

da mineração de calcário. Este tipo de mina, tomado em seu conjunto, guarda uma 

série de similaridades, que podem ser identificadas para produzir recomendações 

específicas. 

Estes guias ressaltam que as boas práticas ambientais não são estáticas, e 

um sistema de gestão que incorpore o princípio da melhoria contínua irá certamente 

conduzir as operações individuais para aperfeiçoar o seu desempenho através do 

tempo, e que metas ambientais também podem mudar de acordo com o avanço 

tecnológico. 
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4.2 Principais práticas de recuperação ambiental ap licadas na 

mineração 

 

 

Neste item são apresentadas as principais práticas de recuperação ambiental 

empregadas em uma mina e que são referências para a avaliação da eficácia das 

medidas de recuperação ambiental de mineração de calcário. As práticas que são 

avaliadas neste estudo são: 

1. Práticas de planejamento da RAD 

2. Implementação das medidas de correção ou prevenção representadas por:  

Práticas edáficas:  

a) Manejo de solo superficial  

b) Controle de processos de dinâmica superficial 

Práticas geotécnicas e topográficas:  

a) Estabilidade de bancadas  

b) Estabilidade de pilhas de estéreis 

Práticas de caráter hídrico 

a) Proteção aos recursos hídricos superficiais 

b) Proteção aos recursos hídricos subterrâneos 

Práticas vegetativas 

a) Minimização do impacto visual 

b) Retirada da vegetação  

c) Revegetação 

3. Práticas de gestão do RAD  

 

 

4.2.1 Práticas de planejamento da RAD 

 

 

A atividade de mineração apresenta um grau de impacto ambiental de alta 

magnitude, devido às modificações físicas e bióticas provocadas nas áreas de 

influência direta e indireta. Por exigência da legislação (Decreto Federal 97.632/89), 

o empreendedor deve apresentar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. 
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 O planejamento da RAD envolve aspectos legais, técnicos e econômicos. 

Sob o ponto de vista legal, é obrigatória a preparação de um Prad, submetido ao 

órgão ambiental responsável; no caso de novos empreendimentos, o Prad é parte 

do estudo de impacto ambiental (EIA) ou de outro estudo ambiental que sirva para 

subsidiar a licença ambiental. No plano técnico, o Prad deve tratar com suficiente 

profundidade certos tópicos, incluindo mas não estando limitado àqueles 

relacionados na NBR 13030 (ASSOCIAÇÃO, 1997), buscando compatibilizar 

mutuamente o plano de lavra e o plano de recuperação. Finalmente, sob o ponto de 

vista econômico, é necessário estimar previamente o custo de recuperação e 

fechamento. 

As boas práticas de planejamento da RAD indicam que deve haver interação 

entre as equipes de planejamento da lavra e as de planejamento ambiental, de 

modo que o Prad seja feito junto com o plano de lavra. Ressalta-se que este item 

será avaliado quanto à sua adequabilidade e não quanto à sua eficácia. 

 

 

4.2.2 Práticas de caráter edáfico 

 

 

As práticas de caráter edáfico, ou seja aquelas relacionadas ao manejo de 

solo, empregadas durante as fases de implantação e operação das atividades 

minerárias, são divididas aqui em: manejo de solo superficial e controle dos 

processos de dinâmica superficial nas vias de acesso e áreas de apoio. 

 

 

4.2.2.1 Manejo de solo superficial 

 

 

Segundo o Ibama (BRASIL, 1990) a camada de solo superficial varia de local 

para local e é onde se concentram teores mais altos de matéria orgânica, micro e 

mesofauna do solo e nutrientes minerais. Pedológicamente, corresponde aos 

horizontes O (se existir no local) e A. Nos perfis em que A é raso, pode-se incluir o 

horizonte B, e até o C, se o B for raso ou inexistente. Na prática, a camada de solo é 

de 10 a 30 centímetros de espessura.  
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O solo superficial, que é removido pelas atividades de decapeamento para a 

abertura ou expansão da mina, deve ser manejado de forma que não perca as suas 

características naturais para ser aproveitado em áreas nas quais for necessária a 

revegetação. As atividades relacionadas ao manejo de solo podem ser agrupadas 

em: a) retirada e eventual armazenamento do solo superficial; b) disposição de solo 

superficial na área a ser recuperada; c) tratos da superfície final.  

 

 

4.2.2.2 Controle dos processos de dinâmica superfic ial  

 

 

Segundo Oliveira (1995), o processo do meio físico seria uma “sucessão de 

fenômenos que ocorrem, num determinado tempo e espaço, no próprio meio físico e 

cujas alterações impostas pelo homem podem gerar impactos e afetar a qualidade 

ambiental”. 

Seguindo o conceito apresentado, atividades auxiliares realizadas em minas, 

como abertura das vias de acesso e áreas de apoio podem alterar alguns processos 

do meio físico. A retirada ou acúmulo de solo ou outros materiais modifica as 

condições topográficas do terreno e, conseqüentemente, todo o processo de 

escoamento das águas precipitadas ou aflorantes, podendo interrompê-los 

(represamento), acelerar ou reduzir a sua velocidade, concentrando ou dispersando 

as águas. As conseqüências da alteração se traduzem por reflexos imediatos nos 

processos com os quais o escoamento superficial interage com maior intensidade, 

destacando-se a aceleração da erosão pela água, e eventual indução de 

escorregamentos e inundação. 

Associados a esta alteração do processo de escoamento de águas 

precipitadas, cortes e aterros para implantação de vias de acessos alteram os 

processos de dinâmica superficial devido aos seguintes fatores: a) exposição dos 

horizontes mais suscetíveis à erosão, b) concentração do fluxo de escoamento 

águas de escoamento superfícial por alteração topográfica, e c) descalçamento de 

blocos/ matacões. 

Como produto da aceleração dos processos de dinâmica superficial, é 

alterado o processo de deposição de sedimentos ou partículas em corpos d’ água, o 

que pode acarretar a formação de corpos de assoreamento 
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Para restabelecer o equilíbrio dos processos do meio físico nessas áreas, são 

necessárias práticas que disciplinem o escoamento superficial e, 

conseqüentemente, de maneira a inibir o desencadeamento dos processos de 

dinâmica superficial e ocorra o mínimo possível de transporte de sedimentos para 

fora da área. Tais práticas são associadas àquelas de caráter hídrico. 

 

 

4.2.3 Práticas de caráter topográfico e geotécnico 

 

 

As práticas de caráter topográfico e geotécnico requerem ações para 

assegurar: a) a estabilidade de bancadas e demais escavações, como taludes de 

vias de acessos,áreas de apoio e b) estabilidade de pilhas de estéril. Tais práticas 

estão associadas àquelas de minimização de impacto visual. 

 

 

4.2.3.1 Estabilidade de bancadas 

 

 

Para a extração de calcário, utiliza-se desmonte com explosivos, o que origina 

taludes íngremes e instáveis favorecendo a aceleração dos processos de 

escorregamento, podendo ainda ocorrer a deflagração ou intensificação de 

processos de escorregamento devido às vibrações geradas pelas detonações e 

propagadas em terrenos.  

Da mesma forma, taludes de corte executados em solos podem resultar em 

taludes instáveis e, por conseqüência, deflagrar ou intensificar processos erosivos e 

de escorregamentos, além de favorecer a deposição de sedimentos ou partículas 

em cursos d’água possibilitando o desencadeamento de inundações. 

Para o controle dos processos físicos nas bancadas são necessárias práticas 

que estabilizem geotecnicamente as bancadas e disciplinem o escoamento 

superficial  
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4.2.3.2 Estabilidade de pilhas de estéril 

 

 

As alterações dos processos do meio físico pela formação de pilhas de estéril 

são descritas por Fornasari et al. (1992): As pilhas de estéreis, quando dispostos em 

corpos de bota-fora, favorecem a intensificação do processo erosivo devido à 

intensificação de processo erosivo à modificação topográfica imposta aos terrenos, e 

por seus materiais possuírem, em geral, alta erodibilidade. Ademais, as pilhas de 

estéreis dispostas em terreno com superfície inclinada podem sobrecarregá-los, 

favorecendo o processo de escorregamento. Os taludes de pilha de estéril podem 

desenvolver o processo de escorregamento, dependendo da sua configuração 

geométrica, condições de drenagem, granulometria de rejeito e condições 

geotécnicas de inundação; 

Os taludes dos corpos de bota-fora podem intensificar os processos de queda 

de blocos, dependendo da sua configuração geométrica e das suas condições 

geotécnicas. 

A mudança da topografia causada pela implantação de pilhas de estéril impõe 

a obstrução do escoamento das águas superficiais, podendo provocar acumulação 

de água a montante e sua própria instabilização. 

O processo de deposição de sedimentos ou partículas em corpos d’água está 

condicionado, em grande parte, as quantidade de materiais liberados pelos 

processos erosivos dos corpos de bota-fora. 

As práticas para a estabilização das pilhas de estéreis devem ser referentes 

ao disciplinamento (direcionamento e velocidade) do escoamento superficial e à 

garantia de estabilidade geotécnica dos taludes, o que, por sua vez, requer um bom 

projeto e sua correta execução. 

 

 

4.2.4 Práticas de caráter hídrico 

 

 

As práticas de caráter hídrico correspondem às ações que contribuem para a 

proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Para tanto, é necessário 

que se apliquem práticas que preservem a qualidade e a quantidade dos recursos 
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hídricos. Este roteiro foi dividido em duas partes: a) proteção dos recursos hídricos 

superficiais e b) proteção dos recursos hídricos subterrâneos 

 

 

4.2.4.1 Proteção dos recursos hídricos superficiais :  

 

 

A principal causa da degradação dos recursos hídricos superficiais na 

mineração de calcário é o leva a liberação de partículas sólidas. O assoreamento, 

produto da intensificação dos processos de dinâmica superficial, é considerado um 

quadro de desequilíbrio de vários fatores: geomorfológico (processos de relevo), 

pedológico (gênese dos solos) e hidrológico (balanço hídrico e regime fluvial). Por 

este prisma, portanto, o assoreamento constitui aspecto de um problema maior, que 

pode ser designado como degradação dos recursos naturais (águas e solos), 

provocada por formas inadequadas de uso. O produto do assoreamento pode ser: a) 

perda de volume nos reservatórios, b) redução de profundidade nos canais, c) perda 

de eficiência de obras hidráulicas, d) produção de cheias, e) deteriorização da 

qualidade da água, f) alteração e morte da vida aquática e g) prejuízos ao lazer 

(OLIVEIRA, 1995). Uma das formas de controlar o assoreamento é adotando 

medidas preventivas e de controle. As medidas preventivas, essenciais, 

correspondem à mitigação dos processos de dinâmica superficial e as medidas de 

controle correspondem ao disciplinamento do escoamento superficial e retenção de 

sedimentos à jusante dos processos erosivos. 

Por outro lado, o vazamento de determinadas substâncias provenientes de 

equipamentos (e.g. hidrocarbonetos) pode contaminar os recursos hídricos 

superficiais e, em conseqüência, resultar em risco saúde humana e ao ambiente. 

Para se evitar tal impacto, é necessário prevenir vazamentos e evitar o lançamento 

de efluentes contendo tais substâncias. 
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4.2.4.2 Proteção dos recursos hídricos subterrâneos : 

 

 

Como foi apresentado no Capítulo 2, item 2.2.2 Alterações nos terrenos 

cársticos causadas por atividade de mineração, o rebaixamento do aqüífero para a 

exploração mineral pode gerar redução e secagem de nascentes nas áreas vizinhas. 

Para tanto, é necessário que sejam aplicadas medidas de correção para minimizar 

este impacto. 

Ademais, o contato do aqüífero com substâncias tóxicas pode contaminar os 

recursos hídricos subterrâneos e, em conseqüência, resultar em risco à saúde 

humana e ao ambiente. 

 

 

4.2.5 Práticas de caráter vegetativo 

 

 

As práticas de caráter vegetativo estão relacionadas às atividade referentes a 

a) minimização de impacto visual, relacionada também a práticas topográficas e 

geotécnicas, b) retirada de vegetação e c) revegetação. 

 

 

4.2.5.1 Minimização de impacto visual 

 

 

Quando se explora um minério por meio de cava a céu-aberto, as 

intervenções realizadas são quase sempre significativas devido às atividades 

inerentes aos processos de lavra, gerando um impacto visual importante. O efeito 

que mais contribui para a geração deste impacto é a alteração da topografia, 

condicionando os principais fatores que despertam a atenção do observador. Estes 

fatores referem-se a aspectos da paisagem como: forma, cor, linha e contraste dos 

elementos que a compõe. Assim, a geometria linear das bancadas contrapõe-se à 

ondulação do relevo e com a vegetação intocada que cobre as áreas circundantes. 

Isto cria um cenário contrastante com o restante da paisagem e, por esta razão, atrai 

mais intensamente o ollho do observador. 
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Além da mina, os depósitos de estéreis podem alterar a topografia e suprimir 

a vegetação condicionando, assim, outros fatores que despertam a atenção do 

observador. Entre os fatores de destaque estão: forma, cor, linha, textura e contraste 

dos elementos que o compõem. Assim, tal como a mina, os depósitos de pilhas de 

estéreis podem contrapor as características da região, gerando contrastes entre a 

alteração e os elementos paisagísticos que a contêm e, por esta razão, atrai mais 

intensamente o olho do observador. 

Com o intuito de minimizar o contraste da alteração com a paisagem 

circunvizinha observada, deve-se usar de artifícios geotécnicos e vegetativos. 

 

 

4.2.5.2. Retirada da vegetação 

 

 

A retirada da vegetação modifica as características da superfície do terreno, 

tendendo a aumentar o escoamento superficial em detrimento da infiltração. As 

conseqüências das alterações se traduzem por reflexos imediatos nos processos 

com os quais o escoamento interage com maior intensidade (erosão pela água, 

escorregamento, movimentação das águas de subsuperfície, inundação, entre 

outros). Diante dos possíveis impactos gerados pela retirada de vegetação, é 

necessário que se minimize a área de intervenção, por meio de planejamento de 

lavra, da escolha dos locais de pilhas de estéril e outros e pela delimitação física das 

áreas de corte de vegetação no momento de sua supressão. Dentre os cuidados a 

ser tomados, incluem-se: coleta de epífitas, plântulas, madeira nobre para uso 

próprio e evitar queimadas na área, entre outros. 

 

 

4.2.5.3. Revegetação 

 

 

Segundo Ibama (BRASIL,1990), a vegetação é a principal prática para obter a 

formação de um novo solo, controlar a erosão, evitar a poluição das águas e, se for 

escolhida a manutenção da vida selvagem como uso futuro do solo, promover o 

retorno da fauna. A revegetação de uma área degradada propicia maior infiltração 
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das águas pluviais, um decréscimo na taxa de escoamento superficial e, em 

conseqüência, reduz a intensificação dos processos de dinâmica superficial. 

Ademais, uma área revegetada reduz significativamente os impactos visuais 

relativos às atividade de mineração. 

 

 

4.2.6 Práticas de gestão de recuperação de áreas de gradadas 

 

 

As práticas de gestão de recuperação de áreas degradadas são compostas 

por um conjunto de elementos inter-relacionados utilizados para estabelecer 

políticas e os principais objetivos a ser atingidos. Estas práticas incluem 

normatização de procedimentos, capacitação de recursos humanos, programa de 

qualidade, monitoramento e auditoria ambiental. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDOS DE CASOS 

 

 

Na primeira parte deste capítulo, é apresentada a forma de aplicação do 

roteiro ante os parâmetros de avaliação das medidas de recuperação utilizados e a 

sua forma de avaliação.  

Na segunda parte, são descritos três estudos de casos ante as suas 

características ambientais, os resultados da aplicação dos roteiros propostos neste 

trabalho e as considerações sobre estes. 

 

 

5.1 Parâmetros e formas de avaliação da eficácia da s medidas de 

recuperação ambiental de minerações de calcário 

 

 

5.1.1. Parâmetro de avaliação das medidas de recupe ração ambiental 

 

 

As categorias de avaliação da eficácia das medidas de recuperação ambiental 

são representadas por quatro classes qualitativas (eficaz, parcialmente eficazes, 

ineficaz, não se aplica) e estão representados por cores para facilitar a análise dos 

programas ambientais (Quadro 5.1 ).  
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Cor 
 

Grau de Eficácia Descrição 

 Eficaz Quando for suficiente na 
prevenção e correção dos 
impactos, atendendo os estudos 
ambientais e requisitos legais. 

 Parcialmente eficaz Quando for praticamente 
suficiente na prevenção e 
correção dos impactos, porém 
notou-se a necessidade de 
alguma outra medida na prática 
adotada. 

 Ineficaz Quando foi insuficiente na 
prevenção e correção dos 
impactos. 

 Não se aplica A prática não se aplica à aquela 
situação particular da mina. 

Quadro 5.1-  Categorias de avaliação da eficácia das medidas de recuperação ambiental. (modificado 
de Gallardo, 2004) 
 

A partir destas classificações são analisadas a eficácia dos programas 

ambientais implantados pelas minerações individualmente e, no final do capítulo 

será apresentada uma análise conjunta dos três casos e recomendações. 

 

 

5.1.2 Formas de avaliação 

 

 

Os resultados da avaliação das medidas de recuperação ambiental são 

baseados em evidências objetivas coletadas pela pesquisadora. Neste trabalho 

optou-se pelas categorias apresentadas a seguir:  

Evidência visual (EV): considerando que esta evidência é observada de forma 

direta e se pode justificar uma conclusão sem nenhuma evidência. Por exemplo, a 

constatação que não há drenagens nas vias de acesso quando o procedimento (e a 

boa prática) dita que deveria haver, é evidência suficiente para registrar uma não- 

conformidade. 

Evidência documental (ED): Obtida por meio de análise dos documentos 

ambientais como: EIA- Rima, Prad ou outros. A evidência documental também é 

confiável e pode ser justificativa suficiente para uma não-conformidade ou 

conformidade. Contudo, os documentos podem ser mal redigidos ou não refletirem 

as reais práticas aplicadas. Neste caso, a pesquisadora procurou o cerne do 
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problema visando a identificá-lo - pode ser erro na documentação ou pode ser que 

as atividades reais tenham sido desviadas dos arranjos planejados. 

Evidência verbal (E): Obtida por entrevistas com o funcionário responsável 

pela mina. É menos confiável do que a evidência visual e documental, pois o 

entrevistado pode se limitar a dizer aquilo que a pesquisadora deve ouvir ou mesmo 

se confundir. É muito importante tratar este tipo de informação cuidadosamente a 

confirmar quaisquer levantamentos utilizando evidência documental ou física, ou por 

obtenção de mais evidência verbal de uma diferente fonte. As entrevistas geram 

muita informação, razão pela qual a pesquisadora procurou desenvolver técnicas 

que levem em consideração estes pontos de falhas. 
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5.2 Mina 1 

 

 

Esta seção apresenta a caracterização da situação atual da mina 1 e foi 

elaborada a partir de seu Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Controle 

Ambiental e do documento Programa de Controle Ambiental do Rebaixamento do 

Nível D’água - Mina 1 e a Realização de Estudos Hidrogeológicos na Área da Lagoa 

(RCA-PCA) e “Recuperação de áreas degradadas – Depósito de estéril/rejeito” 

documento elaborado pela empresa para apresentação interna (2002) 

 

 

5.2.1 Caracterização da mina 1 

 

 

A mina 1 situa-se no flanco ocidental de uma antiforme, sendo representada 

por metacalcários calcíticos, dolomíticos ou silicosos, intercalados com metamargas 

e filitos. Na porção NW da mina ocorrem filitos recobrindo os calcários. Aparecem 

como rochas alteradas, de textura xistosa, material que é utilizado como fonte de 

argila no processo de fabricação de cimento. É possível observar um pacote de 

quartzito a NW da mina com estrutura bandada marcada pela intercalação de 

minerais micáceos. Na jazida ocorrem desde o calcário cálcico, com teor de MgO 

menor que 1%, até o calcário magnesiano, com teor de 10 a 15% MgO. Planeja-se 

liberação de 106 Mt de calcário e 2,3 Mm3 de estéril, com uma relação estéril/minério 

de 0,02:1 (m3 de estéril/por tonelada de minério). A seqüência de lavra é 

descendente, com o avanço das diversas bancadas condicionado às condições de 

mercado e especificações de teores desejados. A capacidade instalada inicial foi de 

50. 000 t/mês. 

O estéril gerado pelas operações de lavra consiste no solo de cobertura e 

material de alteração de rocha que recobrem o maciço rochoso. Os depósitos de 

estéreis estão dispostos em: pilha 1 está estabilizada; pilha 2: destinada para rocha 

com teores diferenciados como Fe e S; pilha 3: Argila aluminosa A mina 1 e a 

localização das pilhas de estéreis são apresentadas na Foto 5.1 . 
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Figura 5.1  – Pilhas estéreis e mina 1 Sem data. (Fonte: arquivo da empresa) 
 

O plano de lavra prevê uma cava de 190 metros de profundidade máxima, 

cerca de 1.400 m de comprimento e 600 metros de largura máxima. O piso projetado 

situa-se na cota 550, e existe uma infiltração de água no lençol freático à cota 680. 

Isto significa que, uma vez desativada a mina, deve-se formar um lago de pelo 

menos 130 m de profundidade, ficando com um talude emerso de até 60 m de 

altura. O projeto de cava final prevê bancadas finais de 30 m de altura com bermas 

de 8 m de largura (até 16 m na extremidade sudoeste). O projeto de recuperação da 

área da mina 1 envolverá quatro situações: cava, bota-foras existentes e áreas 

degradadas entre a mina e os bota-foras, utilizadas como jazida de argila, a qual não 

será tratada neste trabalho. Ademais, o planejamento de lavra prevê a abertura de 

novas minas em áreas circunvizinhas. 
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5.2.2 Breve contextualização ambiental 

 

 

A área referente à mina 1 situa-se na base do Grupo Araxá-Canastra, que é 

representado por três seqüências: Itaú, Serra da Ventania e Passos. A seqüência 

Itaú é representada por filitos alterados, normalmente com espessa cobertura de 

solo, com intercalações de calcários cinzentos, na forma de lentes. Os calcários da 

mina 1 ocorrem nesta unidade. 

O embasamento (gnaisse granítico) é observado no sul da área, sendo 

representado por dois subconjuntos gnáissicos com diferenças texturais e 

estruturais. Ambos representam forte foliação gnáissica, com orientação próxima a 

E-W e mergulhos ora para NE, ora para NW, entre 30º e 45º. 

Os filitos ocupam boa parte da área estudada, conforme nota-se na Figura 

5.2, os calcários aparecem neles embutidos e formam corpos maiores aflorantes e 

explorados economicamente. Algumas destas explotações já estão abandonadas  
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Figura 5.2 - Mapa geológico da região em que está inserida a mina 1 (Fonte:EIA). 
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Segundo RCA-PCA, a região está inserida em três unidades geomorfológicas 

descritas a seguir: 

a) Depressão do Rio Grande, localizada na porção centro-norte do município, 

correspondendo às áreas formadas por colinas e planícies fluviais, estas últimas 

mais largas ao longo do Rio São João e seus afluentes; 

b) Planalto Dissecado do Sul de Minas, encontrado na porção sul da área 

urbana, tratando-se de um relevo mais movimentado, com formas colinosas e 

altitudes, geralmente, superiores a 800 metros; 

c) Serra da Canastra, entre as duas unidades descritas anteriormente e 

próxima à área urbana; esta aparece como um alinhamento serrano denominado 

Serra de São João ou Formoso, orientado na direção NW-SE, fazendo parte da 

Serra da Canastra. 

A Área da Lagoa Pequena e a mina 1, localizadas na porção central do 

município, estão inseridas na Depressão do Rio Grande. A mina 1 possui como cota 

mais alta valores em torno de 870 metros no Depósito de Estéril 2. Segundo RCA-

PCA, o local denominado Lagoa Pequena apresenta um relevo constituído por uma 

depressão fechada, limitada por morros rebaixados de interflúvios alongados, os 

quais podem atingir mais de 850 metros de altitude. De uma forma geral, a área e 

adjacências do empreendimento possuem relevo levemente ondulado a plano, sem 

grandes quebras de relevo, como pode ser observado na Foto 5.1 . 

A área da Lagoa Pequena encontra-se ao norte da cava, não sendo 

observados afloramentos de metacalcário, os quais se encontram recobertos por 

material coluvionar associado ao manto de alteração.  
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Foto 5.1  - Área da mina 1 e empreendimento, no qual se nota a predominância de relevo 
levemente ondulado a plano. Notar a Lagoa Pequena inserida em uma depressão fechada, 
limitada por morros rebaixados de interflúvios alongados. Fonte: PCA-RCA. 

 

À cerca de 3 km da mina 1 foi encontrada uma dolina de formato irregular, 

com cerca de 6 metros de diâmetro e aproximadamente 10 metros de profundidade 

(Foto 5.2 ). Segundo evidências, esta dolina pode representar uma feição de colapso 

de rochas filíticas e/ou xistosas, provavelmente associado a desabamento de 

cavernas, em rochas calcárias subjacentes. O EIA/Prad afirma que esta feição não 

tem nenhuma relação com o rebaixamento do nível d’água da mina 1, isto porque o 

calcário da mina e da região da dolina estão em níveis diferentes, ou seja a dolina 

teria desabado sobre outro nível de calcário(Foto- 5.2 ). Ressalta-se, porém, que os 

estudos sobre a origem da dolina não permitiram definir a origem dela. 

Foi identificada a existência de uma única caverna na área, denominada gruta 

do Angico (MG- 523), (Figura 5.2 ), com apenas 40 metros de desenvolvimento e 

formada por um único salão de 30 metros de comprimento por 15 metros de largura. 

 

 

 

 

 

Lagoa Pequena  

Mina 1 
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Foto 5.2  – Vista parcial da dolina. Fonte: EIA/Prad 

 

 

Em termos de uso e ocupação do solo, a região pode ser compartimentada 

em 5 ambientes (Figura 5.3)  

a) Capoeiras e matas ciliares: os remanescentes de vegetação encontrados 

na área situam-se ao longo do córrego e se encontram com o estado de 

conservação ruim. 

b) Áreas úmidas: ao longo do córrego não existe vegetação paludícola bem 

desenvolvida. Brejos mais preservados ocorrem a montante da lagoa situada no 

interior da fábrica e no local conhecido como Lagoa Seca. 

c) Pastagens: são ambientes exclusivamente antrópicos; 

d) eucaliptal: a maioria da área é recoberta por eucaliptais. 

e) área industrial: área da fábrica de cimento. 
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Figura 5.3 -Mapa regional de uso e ocupação do solo da mina 1. Fonte: EIA, 1991. 
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5.2.3 Avaliação da eficácia das medidas de recupera ção ambiental da 

mina 1 

 

 

Esta seção refere-se à avaliação sistemática e crítica dos conjuntos de 

práticas de recuperação ambiental empregadas na mina 1 e foi elaborada com base 

nos documentos citados no item 5.2.2, nas visitas à mina e entrevistas com seus 

responsáveis. Os resultados dos dados de campo são apresentados no item Mina 1, 

APÊNDICE 2. 

 

5.2.3.1 Práticas de planejamento do RAD 8 

 

Referências de boas práticas: 
 

Classifcação Forma  de 
avaliação 

Plano de recuperação e de fechamento   
1. A empresa de mineração deve elaborar plano de recuperação de 
áreas degradadas (10) 

TA ED 

2. O Plano de Recuperação de áreas degradadas deve seguir as 
diretrizes da NBR 13030 (10). 

TA ED 

3. A mina deve ter plano de fechamento (10) TA ED 
4. O plano de fechamento (PF) da mina deve contemplar alternativas 
do uso futuro da área. (12). 

PA ED,E 

5. O PF deve ser elaborado mediante consulta à comunidade local e 
demais partes interessadas. 

NA ED,E 

6. Deve-se planejar o implementação das medidas de recuperação 
ambiental concomitantemente com as atividades extrativistas (12). 

TA ED 

7. O PF deve ser objeto de revisão e atualização periódicas, em 
particular nos dez anos que antecedem à data prevista de fechamento 
da mina. 

NA ED,E 

Deve-se fazer provisão de recursos financeiros para a recuperação e o 
fechamento 

NA ED 

Planejamento da retirada de solo superficial   
8.  Deve ser feita programação para retirada do solo superficial, 
visando a não danificá-lo. (3). 

TA ED 

9.  O solo superficial deve ser devidamente caracterizado quanto à 
umidade para a definição da melhor época a ser retirado (3). 

NA E 

10.  Deve ser feita identificação da espessura de solo superficial a ser 
aproveitado (3, 6). 

TA ED 

Planejamento da implementação das vias de acessos   
11. Devem-se realizar estudos geológico-geotécnicos para a definição 
de volume de corte/aterro (projeto de terraplenagem)  

NA E,ED 

12. O projeto de drenagem deve ser dimensionado de acordo com o 
volume de água resultante das precipitações máximas prováveis, com 
base nos dados pluviométricos da região (1, 6) 

NA ED,E 

continua 

                                            
8 Neste item será avaliada a adequabilidade do planejamento do RAD. Para tanto, considera-se TA (totalmente 

adequado), PA (parcialmente adequado), NA (não-adequado) e NS (não se aplica). 
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Referências de boas práticas: 
 

Avaliação  
eficiência 

Forma  de 
avaliação 

Planejamento da implementação de bancadas   
13. O projeto de drenagem deve ser dimensionado de acordo com o 
volume de água resultante das precipitações máximas prováveis, com base 
nos dados pluviométricos da região (1, 6) 

TA ED 

14. O ângulo das bancadas deve ser calculado de acordo com as 
características geológic0-geotécnicas da rocha visando à configuração final 
da cava. 

TA ED 

Planejamento da implementação de pilhas de estéreis   
15. Deve ser feito estudo geológico-geotécnico onde se pretende implantar 
as pilhas de estéreis. (1, 8). 

TA E, EV 

16. Deve ser feito estudo hidrometerológico para o dimensionamento dos 
dispositivos de drenagem interna e superficial da pilha. (1, 8). 

TA ED 

17. Deve ser feito um estudo locacional da pilha de estéril visando ao 
desencadeamento do menor impacto possível. 

NA E 

18. Não se deve dispor a pilha de estéril em vales com talvegues de 
inclinação superior a 18o (8). 

NA ED 

19. Não se deve dispor a pilha de estéril em drenagens, cursos d’água e 
nascentes (8). 

NA ED 

20. Não se deve dispor a pilha de estéril em terrenos instáveis, alagadiços 
ou sujeitos à inundação (8). 

NA ED 

21. Não se deve dispor a pilha de estéril em áreas com vegetação 
significante e áreas com solos férteis (8). 

NA ED 

Planejamento da implementação de um plano de minimização de impactos 
visuais 

  

22. Deve ser elaborado plano de minimização do impacto visual 
considerando as características ambientais locais, a localização dos 
mirantes e a qualidade dos recursos visuais (2, 3, 4, 13, 14) 

NA ED 

23. A empresa de mineração deve discutir com a população local, qual a 
melhor forma de minimizar o impacto visual (13, 14). 

NA E 

24.  Deve se fazer um estudo geomorfológico da região para definir a 
reconformação topográfica final. 

NA E,ED 

Planejamento da implementação do projeto de drenagem para proteção 
dos recursos hídricos 

  

25. O projeto de drenagem deve ser dimensionado de acordo com o 
volume de água resultante das precipitações máximas prováveis com base 
nos dados pluviométricos da região (1, 6) 

TA ED 

Planejamento de estudos hidrogeológicos para implementação da cava   
26. Antes da abertura da mina ou antes dos projetos de expansão deve ser 
feito um estudo hidrogeológico da área. 

PA EV 

27. O estudo hidrológico do sistema cárstico deve conter: estudos 
geológicos, estudos geomorfológicos, fotogeologia, hidroclimatologia, 
hidrogeologia de superfície (13). 

PA EV 

28. Caso a mina alcance o aqüífero, deve ser fazer um estudo quanto do 
rebaixamento do nível d’água (dimensão do cone de rebaixamento). 

TA EV 

Planejamento para retirada da vegetação   
29. A retirada da vegetação deve estar dentro de um plano 
desenvolvimento da lavra com cronograma (6). 

PA E 

Planejamento para revegetação   
30. Devem-se escolher mudas e sementes adequadas com as 
características do local (10). 

TA E 

Quadro 5.2-  Avaliação da adequabilidade das práticas de planejamento do plano de recuperação 
ambiental da mina 1 
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Planejamento do Plano de recuperação e de fechamento 

 

As práticas de planejamento do plano de recuperação e de fechamento da 

mina constam do EIA/Prad do ano de 1992. O planejamento das medidas de 

recuperação ambiental e fechamento apresentadas são parcialmente eficazes, isto 

porque, apesar de a empresa tê-lo apresentado, em alguns aspectos não foram 

planejadas medidas importantes para se alcançarem os objetivos esperados de um 

plano de recuperação e de fechamento.  

A principal deficiência encontrada é a ausência de alternativas de pós–uso, 

isto porque, no decorrer da gestão do RAD durante a fase de implantação e 

operação da mina, podem ocorrer ajustes e, por conseqüência, haver 

redimencionamento do  uso-pós mina. Para tanto, é necessário que haja alternativas 

para este redirecionamento e, mas, neste plano, só se oferece uma opção 

(reflorestamento e lagoa). Com vistas a este objetivo, também seria necessária 

execução periódica de que fosse feita revisão e atualização, em particular nos dez 

anos que antecedem a data prevista de fechamento da mina, estudo este que não 

foi planejado. 

Com o intuito de se evitar um passivo ambiental, foi planejada de forma eficaz 

a implementação das medidas de recuperação ambiental concomitantemente à 

atividade extrativa, porém não se apresentaram aspectos financeiros relacionados à 

implantação das medidas e ao fechamento da mina. 

O PF não foi discutido com a população local, fator importante para 

potencializar os impactos sociais positivos e oferecer usos realmente importantes 

para a comunidade. 

Conclui-se, que apesar da mina apresentar um Plano de recuperação 

ambiental, este se mostra bastante estático ante a possíveis mudanças que a fase 

de operação pode e deve proporcionar. Ou seja, não foi apresentado um PF 

passível de ajustes, tampouco um pós-uso de interesse para comunidade local. 

 

Planejamento da retirada de solo superficial 

 

No Plano de recuperação de áreas degradadas (Prad) o planejamento da 

retirada de solo superficial se mostra parcialmente eficaz, isto porque não apresenta 
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as características relativas à umidade do solo para a definição da melhor época para 

ser removido. 

 

Planejamento das vias de acessos 

 

Não foi feito nenhum planejamento quanto à implantação das vias de 

acessos, tampouco estudos geotécnicos (para corte/aterro). O projeto de drenagem 

não foi planejado conforme o volume da água resultante das precipitações máximas 

prováveis, apesar de existirem estudos pluviométricos da região. 

 

Planejamento da implementação de bancadas 

 

Para o planejamento da implementação de bancadas foi desenvolvido um 

plano de lavra que definiu os ângulos e as alturas das bancadas, além de apresentar 

um sistema de drenagem com base nas precipitações pluviométricas da região 

visando à configuração final da cava. 

 

Planejamento da implementação de pilhas de estéreis 

 

Para a implantação das pilhas de estéreis foram feitos estudos geológicos-

geotécnicos do local, além de se definirem as dimensões da drenagem com base 

nos índices pluviométricos da região. 

Entretanto, para definir o local onde seriam implantadas as pilhas de estéreis, 

não se fez nenhum estudo locacional com vistas à minimização dos impactos 

ambientais negativos. O fator prioritário para a definição da localização das pilhas de 

estéreis foi a menor distância com a mina. 

 

Planejamento de implementação de um plano de minimização de impactos 

visuais 

 

Para a minimização dos impactos ambientais visuais foi proposta uma 

barreira vegetal na porção periférica de todo o empreendimento. A proposta ressalta 

que, quanto mais larga for a barreira, mais o empreendimento ficará isolado do seu 

entorno. Para este plantio, sugere-se a utilização de espécies nativas como o 
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angico, ipê, paineira, aroeira, jatobá, peroba, entre tantas outras. Recomenda-se 

ainda acrescentar espécies frutíferas silvestres como pitanga, goiaba, araçá, uvaia, 

etc,. que são ótimas como atrativos para aves. É recomendável que a barreira siga 

um espaçamento retangular, que permite melhor disposição das copas e maior 

isolamento. Este planejamento também está ligado ao planejamento das práticas 

vegetativas. 

A adequabilidade deste projeto fica comprometida com a ausência de 

discussões com a população, que será a observadora do local.  

 

Planejamento da implementação do projeto de drenagem para a proteção de 

recursos hídricos 

 

Os projetos de drenagem, tanto das pilhas de estéreis, quanto da mina, foram 

planejados com base nos índices pluviométricos da região e pela contribuição da 

bacia hidrográfica. 

 

Planejamento de estudos hidrológicos para a implementação da cava 

 

A área da mina 1 foi alvo de 3 estudos hidrogeológicos, que são descritos a 

seguir:  

a) dezembro de 2000: nestes estudos foram especificados parâmetros 

quantitativos e qualitativos do aqüífero, além das inter-relações com o meio. Neste 

trabalho foram cadastradas duas surgências d’água localizadas no setor sudoeste 

da cava da mina 1. No restante da área não foram encontradas outras nascentes, 

apenas drenagens secas. O meio aqüífero na área da mina foi caracterizado como 

do tipo fissural, em que a capacidade de acumulação e circulação de água encontra-

se condicionada pela presença de cavidades de dissolução, funcionando, por vezes, 

como um aqüífero livre ou não-confinado, sem qualquer interferência com os 

adjacentes. O esquema geral de discretização espacial do sistema da mina 1 foi 

representado por um maciço pouco permeável contornado ou limitado por rochas 

filíticas ou cataclasadas, também pouco permeáveis. 

b) Um estudo preliminar realizado em dezembro de 2002 levantou 

informações para subsidiar a elaboração do RCA (Relatório de Controle Ambiental) 
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e o PCA (Programa de Controle Ambiental) da mina 1 e um Plano de Monitoramento 

para a Área da Lagoa.  

c) Em 2003, foi realizada uma compilação de todos os dados existentes na 

área gerando o relatório “Compilação e síntese dos dados coletados – Mina 1 e área 

da Lagoa”. Neste trabalho, foram abordados aspectos como clima, geomorfologia, 

cobertura vegetal, geologia, recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Para 

tanto, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

Inventário de Pontos D’ Água: O cadastramento de nascentes, poços 

tubulares e poços manuais foi realizado entre os meses de julho e agosto de 2003 

Durante o cadastramento, encontrou-se na Mina 1, no interior da cava, uma única 

surgência de água subterrânea expressiva, que apresenta uma vazão da ordem de 

30 m3/h e é perene. A surgência ocorre em uma fratura norte-sul levemente 

carstificada. As demais surgências são de pequena expressão e estão associadas à 

fraturas e/ou fissuras geradas pelo desmonte com explosivos, em geral com vazões 

inferiores a 1 m3/h.  

Foram cadastrados 102 pontos de ocorrência de água, sendo 63 surgências, 

12 poços tubulares, 16 poços manuais, 8 piezômetros e 3 indicadores de níveis 

d’água. Destes, 50 pontos localizam-se na bacia do Córrego Calazarte, 21 na bacia 

do Córrego do Ferro, 19 na bacia do Córrego Alecrim, 3 na bacia do Córrego do 

Espeto e 9 na bacia do Córrego Piracanjuba.  

A análise dos dados coletados resultou na classificação do aqüífero na mina 1 

como de pequena expressão, com fraca vocação hidrogeológica, caracterizando-o 

como do tipo cárstico-fissurado, no qual as feições cársticas são incipientes e 

situam-se próximas ao contato das rochas carbonáticas com a sua alteração 

argilosa.  

Programa de Rede de Monitoramento: No inventário de pontos d’água, 

caracterizaram-se as principais sub-bacias e, de posse destes dados, propôs-se um 

programa de monitoramento hidrogeológico o qual visa a obter todos os dados para 

definir os aspectos referentes às condições de armazenamento, circulação e recarga 

de águas subterrâneas e a sua evolução hidroquímica.  

d) Em 2004, foi finalizado o Relatório de controle ambiental – plano de 

controle ambiental da mina 1 e plano de monitoramento da área da lagoa. Este 

estudo apresenta, com base nos dados levantados nos trabalhos anteriores e outros 

complementares, os seguintes tópicos: 
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i) hidrologia: definição dos tipos de aqüíferos encontrados na área da mina 1 e 

lagoa pequena e as respectivas áreas de recarga e descarga destes e condutividade 

hidráulica, 

ii) modelo hidrogeológico conceitual preliminar: definição da reserva de 

recursos hídricos subterrâneos renovável e geológica e exploráveis, 

iii) modelo numérico preliminar do fluxo de água subterrânea: Para confecção 

do modelo matemático que simule o fluxo de água subterrânea na mina 1 e 

arredores, utilizou-se o software Visual ModFlow, versão 2.8.2 da Waterloo 

Hydrogeologic Software  

iv) Com base nas simulações de rebaixamento e recuperação do nível d'água 

realizadas no modelamento numérico em regime permanente, foram previstos 

impactos sobre os recursos hídricos, porém de pequenas dimensões e facilmente 

controlados. Embora não tenham sido previstos impactos significantes nas 

simulações realizadas no presente caso, são descritas alterações passíveis de 

ocorrerem em situações similares. Para tanto, foram definidos os tipos de impactos 

que poderiam se dar (em especial quantidade de recursos hídricos entre outros) na 

mina 1 e lagoa Pequena. Os principais impactos considerados na mina 1 estão 

descritos a seguir: 

 Mina 1: possibilidades de redução da vazão das surgências d`água da região 

e subsidência dos terrenos devido às características dos aqüíferos cársticos que 

podem estar conectados por sistema de fraturamento e carstificação, ambos os 

impactos podem ser desencadeados pelo bombeamento das águas subterrâneas. O 

estudo ressalta que estes impactos são considerados possibilidades, e não 

previsões. 

Visando à minimização destas alterações, foi elaborado um Plano de Controle 

Ambiental (PCA). Ressalta-se que o ideal seria implantar um monitoramento das 

vazões e da qualidade das águas antes do início do rebaixamento e seguir com ele 

até a paralisação completa das atividades da mina. O monitoramento serve para 

justificar se há ou não impactos sobre as águas subterrâneas derivados das 

atividades da mina.  

O Plano de Controle Ambiental do rebaixamento do nível d’água da mina 1 

considerou o monitoramento das vazões explotadas, dos níveis d'água dos aqüíferos 

e das descargas dos córregos da região (piezômetros, vertedouros entre outros), 

além do monitoramento da qualidade das águas (análises hidroquímicas) e da 
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subsidência do terreno (marcos topográficos nos pizômetros e poços tubulares 

profundos).  

Os dados gerados pelo monitoramento são de fundamental importância para 

novas calibrações do modelo numérico, refinando as simulações e aumentando a 

sua capacidade de previsão dos impactos. Uma calibração em regime transitório 

permitirá o planejamento das atividades de rebaixamento e, principalmente, de 

eventuais medidas de mitigação dos impactos. 

Do exposto, o estudo conclui que os eventuais impactos gerados pelo 

empreendimento poderão ser de caráter positivo, devido ao incremento da taxa de 

infiltração eficaz ou negativo com o resultado da redução de vazão em algumas 

nascentes. Ademais, com base nesta conclusão, não foram apresentadas medidas 

de mitigação relacionadas a possíveis impactos negativos, apenas um plano de 

monitoramento para controlar as alterações nos recursos hídricos. 

 

Planejamento para retirada da vegetação 

 

Não há um planejamento prévio para a retirada da vegetação dentro do plano 

de desenvolvimento da lavra, e sim uma prática operacional. 

 

Planejamento para revegetação 

 

A utilização da vegetação, segundo o EIA, deve ser efetiva na atenuação de 

diversos impactos derivados da atividade da lavra. Dentre eles, citam-se: o aumento 

de erosão, aumento de assoreamento, alteração nas características e da qualidade 

do solo, supressão da vegetação e impacto visual. 

Duas atividades de revegetação são propostas: implantação de barreira 

vegetal ao redor do empreendimento e a revegetação dos taludes. O estudo ressalta 

que, quanto mais larga for a barreira, mais o empreendimento ficará isolado do seu 

entorno. Para este plantio, sugere-se utilizar-se espécies nativas como o angico, ipê, 

paineira, aroeira, jatobá, peroba, entre tantas outras. Recomenda-se ainda 

acrescentar espécies frutíferas silvestres como pitanga, goiaba, araçá, uvaia, etc; 

que são ótimas como atrativos para aves. É recomendável que a barreira siga um 

espaçamento retangular, que permite melhor disposição das copas e maior 

isolamento. 
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Recomenda-se também a recomposição da mata ciliar do córrego Taboca, 

jusante do trecho canalizado, mediante o uso de espécies nativas. 

 

Conclui-se que o planejamento das medidas de recuperação ambiental é 

parcialmente adequado ante ao plano técnico, isto porque o Prad não trata com 

profundidade certos tópicos (e.g. Plano de Fechamento), porém busca compatibilizar 

mutuamente o plano de lavra e o plano de recuperação. Sob o ponto de vista 

econômico o planejamento é inadequado, pois o mesmo não apresenta os custos 

referentes à implantação das medidas de recuperação ambiental e tampouco ao 

Plano de Fechamento.  
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5.2.3.2 Práticas de caráter edáfico 

 

 

O conjunto das práticas referentes ao caráter edáfico são representadas pelo 

manejo do solo superficial e controle dos processos de dinâmica superficial (nas vias 

de acesso e áreas de apoio). 

 

Manejo do solo superficial 

Referências de boas práticas Avaliação  
eficácia 

Forma de 
avaliação 

Retirada e separação do solo superficial   
1. Equipes de operação devem receber orientações para melhor 
aproveitamento e conservação do solo superficial (6). 

TA E 

2. A retirada do solo superficial deve ser executada logo após a retirada da 
vegetação (1). 

NS E,EV 

3. Deve ser feita uma discriminação “in situ” entre solo superficial e outros 
materiais (solo de alteração de rocha, cascalhos e outros) (2, 3, 6) 

TA EV, E 

4. Deve se evitar a contaminação da superfície ainda não removida, por 
lavagens e serviços de manutenção de campo em maquinários (trocas de 
óleo) e por trânsito sobre a área. (6) 

TA E,EV 

5. Os maquinários de retirada do solo superficial devem ser fiscalizados 
periodicamente quanto a possíveis vazamentos de óleo, gasolina e outros 
(2). 

TA E,EV 

6. O solo superficial deve ser manuseado no máximo 2 vezes (3). TA E 
Formas de disposição do solo superficial   
Retorno imediato do solo superficial   
7. O solo superficial deve ser disposto em áreas em que não haja tráfego 
(pedestres ou veículos) (2). 

TA E 

8. O solo superficial deve ser usado imediatamente após a sua retirada (3). PA E,EV 
9. Não deve se compactar o solo superficial (6). TA E,EV 
Estoque de solo superficial   
10. O prazo de estocagem não deve exceder 2 anos (6). PA E,EV 
11. O solo superficial deve ser armazenado perto da escavação e em 
lugares onde não ocorrerá a ampliação da mina ou qualquer outra atividade, 
e a sua disposição, caso possível, deve acompanhar a topografia local (3). 

TA EV,E 

12. Os locais de pilhas devem ser previamente preparados com obras de 
drenagem ou colocados em locais naturalmente bem drenados (2, 6). 

TA EV 

13. As pilhas de solo superficial devem ser revegetadas (gramíneas 
/leguminosas) e/ou cobertas por serrapilheira da mata (2, 3, 6). 

TA EV 

14. A pilha de estocagem não deve exceder 1,5 metros de altura (6). TA EV,E 
15. Devem se revolver as pilhas de estocagem do solo superficial 
periodicamente (6). 

NA EV,E 

Tratos da superfície final   
16. Caso não haja solo superficial suficiente para os tratos da superfície 
final, deve-se tratar o solo de alteração, rejeitos ou material similar 
excedentes para posterior utilização em áreas de recuperação (3, 6). 

NS E,EV 

17. Devem se avaliar e definir níveis de correção da fertilidade desejada (pH, 
macronutrientes, micronutrientes e matéria orgânica) (6). 

TA E 

18. A aplicação do corretivo de pH deverá ser feita com maior tempo 
possível (3 a 6 meses) de antecedência do plantio (6). 

NS E 

19. Deve-se adubar o solo conforme a necessidade (exemplo: adubação 
verde ou aplicação de “mulch” (colchão de matéria vegetal triturada) (3, 6). 

TA E, EV 

continua
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continua 

Referências de boas práticas Avaliação  
eficiência 

Forma de 
avaliação 

Recolocação da camada superficial do solo   
20. Deve se definir a espessura necessária da camada de solo superficial 
para cada área, de acordo com o volume nela disponível (6). 

TA EV,E 

21. A camada deve ser regular, obedecendo à conformação topográfica 
(6). 

TA EV 

22. Deve-se recobrir toda a superfície da área a ser revegetada com o solo 
superficial (6). 

TA EV,E 

23. Deve se minimizar a movimentação de equipamentos sobre as áreas 
que já tenham recebido a camada fértil do solo (6). 

TA EV 

24. Quando o solo estiver estocado, o cronograma da operação de 
recolocação deve estar ajustado com o cronograma de recuperação (6). 

TA E 

Redução do grau de compactação do solo   
25. Deve-se identificar a profundidade da camada adensada, que será 
descompactada (6). 

NA E, EV 

26. O solo superficial deve ser descompactado por através de práticas 
culturais (ex:“adubação verde”) ou práticas de manejo (subsolagem)(6). 

TA E, EV 

27. Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
28. As cascas de eucalipto (sobras da forno) são utilizadas para proteger o 
solo e manter sua umidade. 

TA E, EV 

Quadro 5.3  - Avaliação da eficácia das práticas de manejo de solo superficial da mina 1. 
 

 

Retirada e separação do solo superficial 

 

As medidas de retirada e separação do solo superficial implantadas são 

eficazes quanto ao seu manejo que incluem: separação “in situ” do solo superficial e 

outros materiais, lavagem do maquinário utilizado e verificação de possíveis 

vazamentos em áreas distantes do local onde é mantido o solo orgânico a ser 

manuseado 2 vezes. Quanto à retirada do solo superficial, esta deve ser feita 

imediatamente à retirada da vegetação, que não tem sido aplicada porque 

atualmente não há retirada da vegetação.  

 

Formas de disposição do solo superficial 

 

Retorno imediato do solo superficial 

 

O solo superficial é disposto em área onde não há tráfego de veículos ou 

pedestres. Quando há oportunidade de se utilizar o solo superficial imediatamente 

após sua retirada, isto é feito sem compactação. 

 

Estoque de solo superficial 
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O estoque de solo superficial é locado onde não haverá ampliação da mina e 

nem mesmo existe a perspectiva de qualquer outra atividade. O local é drenado, a 

altura não ultrapassa 1,5 m (Foto 5.3).  O estoque do solo superficial não é revolvido 

periodicamente. 

 

Foto 5.3 - Estoque de solo superficial parcialmente 
revestido com gramíneas. Nota-se que a 
disposição do estoque acompanha a topografia, 
não há tráfego de veículos e pedestres e o local é 
drenado naturalmente. 

 
 

Tratos da superfície final 

 

Há solo superficial excedente para tratos da superfície final que é avaliado 

periodicamente quanto aos níveis de fertilidade desejado. No caso, o solo superficial 

apresenta deficiência em boro e zinco e a aplicação do corretivo varia conforme a 

necessidade e a natureza deste (Foto 5.4 ). Para se manter a umidade do solo 

superficial, são dispostas cascas de eucaliptos provenientes do forno da fábrica. 

(Foto 5.5).  

  
Foto 5.4  - Preparação da terra. Adubação com 
duas semanas antes do plantio. Fonte: arquivo 
da empresa. 

Foto 5.5  - Restos de cascas de eucalipto sobre 
solo superficial para manter a sua umidade. 
Fonte: arquivo da empresa. 
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Recolocação da camada superficial do solo 

 

A recolocação da camada superficial acompanha a topografia do local, de 

forma a cobrir toda a área a ser revegetada e em uma espessura pré determinada 

de acordo com o volume de solo disponível. Ademais, a recolocação do solo está 

atrelada ao cronograma de recuperação da área (Foto 5.6)  

 

Redução do grau de compactação 

 

Para a redução do grau de compactação, não é definida uma espessura, mas  

feita uma furação aleatória de 2 a 3 metros (Foto 5.7)  

 

  
Foto 5.6  - Recolocação da camada superficial 
para reconformação topográfica Fonte: arquivo 
da empresa. 

Foto 5.7  - Descompactação do solo com “furação 
aleatória” de 2 a 3 metros de profundidade.Em 
área de bota-fora. Fonte: arquivo da empresa. 
 

 

Ante ao cenário apresentado pela empresa e as evidências levantadas pela 

pesquisadora, conclui-se que as práticas de manejo de solo superficial aplicadas são 

eficazes quanto à conservação de suas características naturais. 
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Controle dos processos de dinâmica superficial (nas vias de acesso e áreas 

de apoio) 

 
Referências de boas práticas Aval 

efic 
F. 
av. 

1. Em áreas de trabalho da mina, as drenagens devem se assemelhar aos padrões de 
drenagens naturais e aproveitar linhas de drenagens existentes com vegetação 
conservada (2). 

TA EV 

2. Nos caminhos e/ou acessos deve ser implantado um sistema de drenagem que 
discipline o escoamento superficial e reduza a energia da drenagem com dispositivos tais 
como: canaletas, drenos, “riprap”, escadas hidráulicas entre outros (2). 

TA EV 

3. As valetas/ canaletas a céu-aberto em solos erodíveis devem ser protegidas com 
revestimento de concreto, sacos solo-cimento, pedra de mão com argamassa, geotêxtil 
revegetadas, enrocamento, gabiões, etc (2) 

NS EV 

4. A água proveniente dos caminhos/acessos deve se aduzida para bacias de 
decantação antes de ser liberada ao meio externo. 

TA EV 

5. Devem-se evitar acessos longos perpendiculares à curva de nível (7) TA EV 
6. Devem-se implantar vias principais paralelas à curva de nível (7). TA EV 
7. Não se deve lançar água puvial sobre os taludes sem vegetação. TA EV 
Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
8.  Parte da água da cava proveniente dos acessos é conduzida para a cota mais baixa 
da mina e bombeada, depois lançada em uma drenagem a jusante da mina. 

TA EV 

Quadro 5.4  - Avaliação da eficácia das práticas de controle dos processos de dinâmica superficial 
(nas  vias de acesso e áreas de apoio) da mina 1. 

 

Quanto ao escoamento superficial dos acessos à mina, este é conduzido para 

a cota mais baixa da cava, onde é bombeado, e parte é usada para aspersão nas 

vias de circulação, parte lançada em um córrego a jusante da mina (Foto 5.8).  Parte 

do escoamento superficial proveniente dos acessos a montante da cava (divisor de 

águas) é conduzida por canaletas para áreas de espera. Toda a drenagem 

implantada assemelha-se aos padrões de drenagens naturais. 

Para controlar os processos de dinâmica superficial nas vias de acesso eles 

foram implantados acompanhando as curvas de nível, e o escoamento superficial 

está sendo drenado por um sistema composto por canaletas escavadas e bacias de 

decantação. No caso, foram implantadas várias bacias de decantação nas vias de 

acesso às pilhas de estéreis (Foto 5.9) . 

São eficazes as práticas referentes a controle dos processos de dinâmica 

superficial nas vias de acesso e áreas de apoio. 
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Foto 5.8 -  Vista da mina. Nota-se que a direção 
do escoamento superficial das vias de acessos 
migra para a cota mais baixa da mina, na qual a 
água será bombeada e lançada em um curso 
d’água localizado a jusante da mina 1. 

Foto 5.9  - Bacia de decantação associada a 
canaletas escavadas “in situ” nas vias de acesso 
entre as pilhas de estéril. 

 

acessos  

canaleta  
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5.2.3.3 Práticas de caráter topográfico e geotécnic o 

 

 

O conjunto das práticas referentes ao caráter topográfico e geotécnico é 

representado por práticas relacionadas à estabilidade de bancadas e estabilidade 

das pilhas de estéreis 1, 2 e 3.  

 
 Estabilidade de bancadas 

 
Referências de boas práticas Aval  

efic 
F. 
av. 

1. Deve-se implantar um sistema de drenagem canaletas (bermas), além de caixa e 
escadas hidráulicas (2). 

TA EV 

2. Nas frentes de lavra que já se encontram em processo de reintegração ambiental 
deve-se limpar e remover os blocos desmontados ou rolados nos bermas. (2). 

TA EV 

3. Os blocos rochosos em equilíbrio instável e placas rochosas soltas deverão ser 
removidos inicialmente com alavancas sempre partindo das bancadas superiores (2). 

TA E 

4. Em placas ou taludes negativos deve–se fazer sua remoção ou preencher sua frente 
com blocos de desmonte. (2). 

TA E 

5. Os blocos e placas parcialmente descalçados ou mesmo aqueles somente 
superpostos a planos de fratura com inclinação direcionada para o interior da cava, 
deverão ser removidos (2). 

TA EV 

6. As bermas devem ter inclinação longitudinal para conduzir as águas pluviais para o 
sistema de drenagem (4) 

TA EV 

7. As bancadas localizadas acima da mina devem ser reabilitadas primeiro (2). TA EV 
8. A configuração topográfica das bancadas devem assemelhar-se, dentro do possível, 
à paisagem da região e deve obedecer às normas de drenagens (4). 

TA EV 

Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
9. O sistema de drenagem da mina consiste nos próprios acessos e sua inclinação 
longitudinal. Toda água da mina é escoada para a cota mais baixa, bombeada e lançada 
no córrego Taboca. 

TA EV 

Quadro 5.5  - Avaliação da eficácia das práticas para estabilidade de bancadas na mina 1. 
 

Para estabilizar as bancadas das minas, a empresa está aplicando medidas 

consideradas eficazes, isto porque todas as práticas recomendadas estão sendo 

adotadas. Quanto ao sistema de drenagem implantado na mina, utilizam-se os 

próprios acessos e toda a água é direcionada para a cota mais baixa da cava. Parte 

fica armazenada num rebaixo da mina, de onde é bombeada; e parte é utilizada para 

umectação das vias; e parte é lançada no córrego à jusante da mina. 

Notam-se na Foto 5.10,  bancadas situadas nas cotas mais altas que já estão 

sendo recuperadas, bem como as bancadas que não serão exploradas brevemente 

estão sendo reabilitadas temporiamente (Foto 5.11 ). As bancadas em reabilitação 
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são limpas, os blocos soltos são removidos e sua configuração final está inserida na 

paisagem local, tanto topográfica quanto floristicamente. 

  

Foto 5.10 -  Vista das bancadas. Notar a 
montante, uma faixa em recuperação (solo 
exposto) e outra já recuperada (vegetação). 

Foto 5.11  - Bancadas em recuperação 
temporiariamente para, no futuro, serem 
reativadas. 

 
As práticas aplicadas com o objetivo de controlar os processos de dinâmica 

superficial das bancadas são eficazes ante a estabilização das bancadas. 
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Estabilidade de pilhas de estéril e bota-foras (1) 

 

Referências de boas práticas Aval  
efic 

F. av. 

1. Deve-se executar a pilha oubota-fora de forma ascendente (8).  TA E 
2. Caso a pilha intercepte linhas de fluxo natural do escoamento superficial ou 
drenagem, deve ser implantada uma drenagem interna, de maneira a captar e aduzir 
a água. (1) 

NS E, EV 

3. Deve-se implantar cobertura vegetal nos taludes e bermas (1, 8). TA E, EV 
4. A água proveniente dos corpos dobota-fora deve se aduzida para bacias de 
decantação antes de ser liberada ao meio externo (1, 8). 

TA E, EV 

5. A altura máxima dos bancos dos taludes deve ser de 10 metros (8). TA E, EV 
6. A altura máxima das pilhas deve ser de 200 metros (8). TA E, EV 
7. A largura mínima dos bermas deve ser de 6 metros (8). TA E, EV 
8. Deve ser implantado acesso para manutenção das pilhas de estéreis (8). TA E, EV 
9. Os bermas devem ter declividade longitudinal e transversal mínima de 1% e 5%, 
respectivamente (8). 

TA E, EV 

10. Devem-se recuperar os taludes concomitantemente a formação das pilhas estéril. TA E, EV 
Outras práticas adotadas pela empresa   
A empresa não adotou outras práticas   
Quadro 5.6  - Avaliação da eficácia das práticas para estabilidade da pilha de estéril 1 da mina 1. 

 
A pilha de estéril 1 é composta de fragmentos de rocha e solo e atualmente 

encontra-se estabilizada. A pilha está totalmente recuperada, com uma vegetação 

significativa, sistema de drenagem qual inclui canaletas e bacias de contenção e 

acessos que auxiliam na manutenção das pilhas (Fotos 5.12 e 5.13 ). A pilha de 

estéril 1, apesar de ser locada devido à proximidade da mina, não intercepta 

nenhum curso d’água. 

  

Foto 5.12  - Vista da pilha de estéril 1 recuperada. 
Notar a vegetação homogênea e densa. 

Foto 5.13  - Acesso para a manutenção da pilha 
de estéril 1. 

 
As práticas aplicadas com o objetivo de controlar os processos de dinâmica 

superficial da pilha de estéril 1 são eficazes quanto a sua estabilização geotécnica.  
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Estabilidade de pilhas de estéril e bota-foras (2) 

 
Referências de boas práticas Aval  

efic 
F. 
av. 

1. Deve-se executar a pilha ou bota-fora de forma ascendente (8).  TA EV,E 
2. Caso a pilha intercepte linhas de fluxo natural do escoamento superficial ou 
drenagem, deve ser implantada uma drenagem interna, de maneira a captar e aduzir a 
água. (1) 

NS EV,E 

3. Deve-se implantar cobertura vegetal nos taludes e bermas (1, 8). NS E,EV 
4. A água proveniente dos corpos dobota-fora deve ser aduzida para bacias de 
decantação antes de liberada ao meio externo (1, 8). 

TA EV 

5. A altura máxima dos bancos dos taludes deve ser de 10 metros (8). TA EV 
6. A altura máxima das pilhas deve ser de 200 metros (8). TA EV,E 
7. A largura mínima dos bermas deve ser de 6 metros (8). NS E 
8. Deve ser implantado acesso para manutenção das pilhas de estéreis (8). TA EV 
9. Os bermas devem ter declividade longitudinal e transversal mínima de 1% e 5%, 
respectivamente (8). 

NS EV 

10. Devem-se recuperar os taludes concomitantemente à formação das pilhas de estéril. NA EV 

Outras práticas adotadas pela empresa   
Não foram adotadas outras práticas   
Quadro 5.7 -  Avaliação da eficácia das práticas para estabilidade da pilha de estéril 2 da mina 1. 
 

A pilha de estéril 2 é composta de rochas com teores alterados de ferro, sílica 

entre outros. Os fragmentos de rochas apresentam dimensões centimétricas e estão 

sendo dispostos de forma ascendente, não interceptam cursos d’água e a água 

pluvial é aduzida para bacias de decantação (Foto 5.14). A pilha de estéril 2 não 

está sendo recuperada concomitantemente à sua disposição, porém este fato é 

atenuado diante da constituição da pilha 2. Ou seja, os blocos rochosos não estão 

sujeitos à erosão e escorregamentos, isto porque a área onde a pilha se encontra é 

de baixa declividade e os fragmentos de rochas são de dimensões centimétricas. 

 

Foto 5.14  - Pilha de estéril 2 composta 
por blocos centimétricos de rochas 
dispostos em área plana e drenada. 

 

As práticas aplicadas com o objetivo de controlar os processos de dinâmica 

superficial da pilha de estéril 2 são eficazes quanto à sua estabilização geotécnica. 
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Estabilidade de pilhas de estéril e bota-foras  (3) 

 
Referências de boas práticas Aval  

efic 
F. 
av. 

1. Deve-se executar a pilha oubota-fora de forma ascendente (8).  TA EV,E 
2. Caso a pilha intercepte linhas de fluxo natural do escoamento superficial ou 
drenagem, deve ser implantada uma drenagem interna, de maneira a captar e aduzir a 
água. (1) 

NS EV,E 

3. Deve-se implantar cobertura vegetal nos taludes e bermas (1, 8). TA EV,E 
4. A água proveniente dos corpos dobota-fora deve se aduzida para bacias de 
decantação antes de ser liberada ao meio externo (1, 8). 

TA EV,E 

5. A altura máxima dos bancos dos taludes deve ser de 10 metros (8). NS EV,E 
6. A altura máxima das pilhas deve ser de 200 metros (8). TA EV,E 
7. A largura mínima dos bermas deve ser de 6 metros (8). NS EV,E 
8. Deve ser implantado acesso para manutenção das pilhas de estéreis (8). TA EV,E 
9. Os bermas devem ter declividade longitudinal e transversal mínima de 1% e 5%, 
respectivamente (8). 

TA EV,E 

10. Devem-se recuperar os taludes concomitantemente a formação das pilhas estéril. TA EV,E 
Outras práticas adotadas pela empresa   
Não foram aplicadas outras atividades pela empresa   
Quadro 5.8  - Avaliação da eficácia das práticas para estabilidade da pilha de estéril 3 da mina 1. 

 

A pilha de estéril 3 é composta de argila com teor alto de alumínio, sílica e 

potássio no topo e solo e rocha na base, e está sendo recuperada 

concomitantemente à sua execução, que é de forma ascendente (Foto 5.15).  A pilha 

não intercepta curso d`água e possui um sistema de drenagem com canaletas e 

bacias de contenção. A geometria da pilha não atende às dimensões padronizadas, 

porém, segundo informações verbais obtidas, foram feitos estudos geotécnicos para 

a definição dos parâmetros geotécnicos necessários à estabilização da pilha. O 

projeto da pilha não estava disponível na mina. 

 

Foto 5.15  - Vista parcial da pilha de estéril 3. Notar, 
em detalhe, a área em recuperação 
concomitantemente à sua formação. 
 

As práticas aplicadas com o objetivo de controlar os processos de dinâmica 

superficial da pilha de estéril 3 são eficazes quanto à sua estabilização geotécnica  
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5.2.3.4 Práticas de caráter hídrico 

 
O conjunto das práticas referentes ao caráter hídrico é representada por 

práticas relacionadas à proteção hídrica superficiais e subterrâneas. 

 
 

Proteção dos recursos hídricos superficiais 

 
Referências de boas práticas Aval  

efic 
F. 
av. 

1. Devem-se remover os sedimentos carreados pelo escoamento superficial com a 
implantação de bacias de decantação, filtros de agregados, áreas de espera, lagoas com 
plantas de brejo apropriadas, antes de a água ser lançada em cursos d´águas e nas 
áreas externas da propriedade (3) 

TA EV 

2. A água da bacia de decantação deve ser lançada em linhas de drenagens 
revegetadas, (2). 

TA EV 

3. Os sedimentos devem ser retirados das bacias de decantação sempre que o limite da 
capacidade for alcançado (2). 

TA EV 

4. Deve se revegetar os entornos do cursos d’água permanentes e intermitentes 
(nascentes, cabeceiras, córregos, rios) 

TA EV 

5. Deve-se evitar o lançamento de água no curso d’água por meio do reuso da água (3). TA EV 

6. Caso a qualidade de água a ser lançada seja incompatível com a classificação do 
curso d’água receptor, deve-se trata-la de forma adequada. 

NA E 

7. O tratamento de água deve ser físico (bacia de sedimentação) e químico, quando 
necessário. 

TA E,EV 

8. Devem ser implantadas obras de drenagem com o objetivo de desviar as águas 
superficiais das áreas onde serão desenvolvidas atividades da mineração (drenagem 
perimetral) (6). 

NS E, 
EV 

Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
9.  As margens do córrego onde é lançada a água bombeada estão com contenção 
(muros de gabião) e escada hidráulica. 

TA EV 

10. A água (água + graxas + óleos) proveniente de lavagens de maquinários é 
reaproveitada para borrifar o calcário antes de ir ao forno (evita o pó do calcário e é 
coprocessado).  

TA E 

Quadro 5.9  - Avaliação da eficácia das práticas de proteção dos recursos hídricos superficiais da 
mina 1. 
 

As práticas para proteção dos recursos hídricos superficiais aplicadas na área 

da mina iniciam-se a montante dos córregos com implantação de sistema de 

drenagem (canaletas e bacias de decantação) nas vias de acesso e pilhas de estéril, 

mecanismo que disciplina o escoamento superficial e retém sedimentos. Nas vias de 

acessos entre as pilhas de estéril, foram escavadas várias bacias de decantação 

interligadas por canaletas escavadas. Periodicamente estas bacias são 

desassoreadas (Fotos 5.16 e 5.17) . 
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Foto 5.16  - Bacias de contenção de águas e 
sedimentos, instaladas nas drenagens de saída 
dos depósitos de rejeito Fonte: arquivo da 
empresa 

Foto 5.17  - Bacias de contenção de águas e 
sedimentos instaladas nas drenagens de saída 
dos depósitos de rejeito – Fonte: arquivo da 
empresa. 
 

 

Na mina 1 toda a água proveniente do escoamento superficial é direcionada 

para a sua cota mais baixa, evitando que a água saia da mina e migre para cursos 

d’água. Em vias de acessos à montante da mina (divisor de águas) parte da água é 

conduzida para uma “área de espera revegetada” em que apresenta a função de 

reter os sedimentos e reduzir a energia do escoamento superficial, evitando que o 

transporte de sedimentos para córrego à jusante. 

A água proveniente da mina (água subterrânea e escoamento superficial) é 

em parte utilizada na umectação das vias de acesso da mina, em conseqüência 

minimiza-se o lançamento de água no curso d’água (Foto 5.18 ). 

As água (água + graxas + óleos) derivadas de lavagens de maquinários são 

reusadas para borrifar o calcário antes de ir ao forno (evita o pó do calcário e é 

cooprocessado), evitando assim que se lancem efluentes nos cursos d`’água. 

Os entornos do córrego Taboca, a jusante da mina, em que é lançada a água 

bombeada da mina, são revegetados com espécies nativas (Foto 5.19 e 5.20)  e as 

sua margens estão estabilizadas com muro de gabião (Foto 5.21 ) e escadas 

hidráulicas. Segundo informações verbais obtidas, não se sabe a classe do córrego 

e nem suas características físico-químicas. 

Não havia cursos d’água na área das pilhas de estéreis, nem na área da mina 

Taboca.  
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Foto 5.18  - Lavador de equipamentos - Partículas 
sólidas e graxas são lavadas e encaminhadas 
para dentro da caixa de contenção do lavador. 
Fonte: arquivo da empresa. 

 

Foto 5.19  - Em detalhe água lançada no córrego 
Taboca proveniente do bombeamento da mina. 

  
Foto 5.20  - Vista da mata ciliar recuperada do 
córrego Taboca no qual é lançada a água 
bombeada da mina. 

Foto 5.21  - Contenção (muro de gabião) das 
margens do córrego Taboca recuperado 

 
As práticas para proteção dos recursos hídricos superficiais empregadas pela 

empresa são eficazes. 
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Proteção dos recursos hídricos subterrâneos 

 
Referências de boas práticas Aval  

efic 
F. 
av. 

1. Devem-se consultar periodicamente os vizinhos quanto à possível redução de vazão 
nos poços de cacimbas e/ou tubulares profundos e nascentes. 

NA E 

2. Caso ocorra a redução de vazão nas fontes hídricas dos vizinhos, a empresa deve 
fornecer-lhes água até que a situação esteja regularizada. 

NA E 

Outras atividades eventualmente adotadas pela empresa   
3. O nível d’água deve ser medido periodicamente por meio de piezômetro e 
vertedouros. 
 

TA EV 

4. O lençol freático aflorante na mina deve ser bombeado e lançado no curso d`água 
localizado a jusante da mina 

TA EV 

5. A manutenção do máquinário que transita na mina deve ser feita periodicamente 
visando a possíveis vazamentos de gasolina/óleo/graxa. 

TA EV 

Quadro 5.10  - Avaliação da eficácia das práticas de proteção dos recursos hídricos subterrâneos da 
mina 1. 
 

Não há conhecimento, por parte da empresa, de que ocorreu ou ocorre 

redução de vazão das fontes hídricas locais, e os vizinhos não foram consultados a 

respeito. Por desconhecimento deste assunto, a empresa não lhes fornece água. 

Apesar desta deficiência, recomenda-se, no documento “Recuperação de áreas 

degradadas – Depósito de estéril/rejeito” (2002) elaborado pela própria empresa 

fazer um  cadastro dos usuários de águas subterrâneas em todo o entorno do 

empreendimento; 

O lençol freático associado ao escoamento superficial é, parte bombeado e 

lançado em um córrego à jusante da mina, e parte utilizado para umectação dos 

acessos (Foto 5.22).  Antes de a água ser bombeada, ela permanece na cota mais 

baixa da cava para a decantação dos sedimentos finos. O nível d’água é monitorado 

periodicamente por meio de piezômentros, vertedouros e medidores de níveis 

d’água instalados por toda a bacia hidrográfica em que está inserida a mina (Foto 

5.23). 

 Foto 5.22-  Bombeamento da água subterrânea da cava. 
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Foto 5.23  - Localização dos piezômetros, vertedouros e medidores de níveis d’água da bacia 
hidrográfica em que está inserida a mina 1 (Fonte: Arquivo da empresa). 

 

Dentre as três surgências cadastradas na cava da mina 1, as quais estão, 

geologicamente, associadas às rochas metacalcárias fraturadas, apenas uma 

surgência tem volume d’água monitorado por vertedouro (VT- 03- Foto 5.24) . A 

principal vantagem do uso de vertedouros no monitoramento de vazões é a 

facilidade das medições, por meio da leitura em uma pequena régua linimétrica, 

instalada ao lado da chapa do vertedouro. Assim, mesmo que as pessoas não 

apliquem a fórmula para cálculo da vazão, podem visualizar e comparar as 

variações das vazões no decorrer do ano e de um ano para outro. Toda a água 

proveniente dessa surgência flui através de uma fratura no talude do banco 650 S, a 

uma altura aproximada de dois metros do piso do banco. A água percorre uma 

distância aproximada de quinze metros em uma canaleta até atingir um reservatório, 
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no mesmo banco, de onde segue para o sump. Esse reservatório também abastece 

os caminhões pipa, que são utilizados para aspersão da mina (Foto 5.25 ). 

 

  
Foto 5.24  - Vertedouro: vantagens leitura rápida. Foto 5.25  - Reservatório inserido na cava com 

volume de 200 m³ de água. Com a construção 
do reservatório na mina, (no qual a água é 
armazenada por gravidade) deixou-se de utilizar 
a água do reservatório da fábrica.  
 

 

A manutenção do maquinário é feita periodicamente visando a inibição de 

vazamento de gasolina/óleo/graxa. Nas oficinas, são implantados separadores de 

óleo, água e gasolina. (Fotos 5.26 e 5.27 ). 

O maquinário é também lavado periodicamente e a água com graxa e óleo é 

separada e usada para borrifar o calcário antes de este ir ao forno. A umectação 

evita a dispersão de pó de calcário e água+graxa+óleo é co-processada, evitando 

assim seu retorno para o meio. 

  
Foto 5.26  – Separador de óleo/água e gasolina 
na oficina.  

Foto 5.27  – Bacias de separação de óleo, água e 
gasolina. 
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As práticas aplicadas para proteger os recursos hídricos apresentam 

comprovada eficácia no sentido de manter a quantidade e qualidade da água 

subterrânea. 



 
126 

 

5.2.3.5 Práticas de caráter vegetativo 

 

 

O conjunto das práticas referentes ao caráter vegetativo é representado por 

práticas relacionadas a minimização dos impactos visuais, retirada da vegetação e 

revegetação. 

 

 
Minimização de impactos visuais 

 
Referências de boas práticas Aval  

efic 
F. av. 

1. A vegetação natural deve ser reaproveitada como barreiras visuais (2). TA E, EV 
2. Deve-se usar o replantio como complemento para barreiras visuais (2). PA E, EV 
3. A vegetação deve ser retirada, somente na quantidade mínima, para a eficiência 
das operações (2). 

TA EV,E 

4. As características topográficas da região devem ser usadas como barreiras e o 
paisagismo deve estar harmonizado com a região (2, 4). 

TA EV,E 

5. A frente de lavra deve ser orientada em direção oposta a vistas de vizinhos, 
mirantes e rodovias (2). 

PA EV 

6. A recuperação das bancadas da mina deve ser feita concomitantemente a 
extração do minério (2, 4, 14). 

TA EV,E 

7.  Deve ser evitada a implantação de acessos retilíneos (2). TA EV 
8. Para as barreiras vegetais, devem se escolher plantas que tenham crescimento 
rápido e bom fechamento (13, 14). 

TA EV 

Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
9. Deve-se fazer a recuperação ambiental da pilha de estéril concomitantemente à 
deposição de material. 

TA EV 

10. As pilhas de estéril devem ter uma altura limite para não serem visualizadas da 
rodovia. 

TA EV 

11. Bancadas que não estão sendo exploradas são revegetadas TA EV 
Quadro 5.11  - Avaliação da eficácia das práticas para minimização de impactos visuais da mina 1. 
 

As práticas aplicadas para a minimização visual da mina são parcialmente 

eficazes, isto porque os eucaliptos (paisagem do qual predomina na área) são 

plantados e retirados temporariamente para ser utilizados como lenha na fábrica de 

cimento, a vista da mina de uma rodovia próxima fica completamente desprotegida 

por um longo período (corte e crescimento de novos eucaliptos) (Fotos 5.28 e 5.29) .  

Quanto a reconformação topográfica final, segundo informações verbais, a 

FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente) solicitou informalmente durante uma 

visita rotineira, que as pilhas de estéreis (2 e 3) não deveriam exceder a altura atual, 

com o propósito minimizar os impactos visuais ante a estradas periféricas. A FEAM 
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também solicitou que se reflorestem as pilhas de estéreis (2 e 3) com árvores 

nativas, evitando assim o plantio de eucaliptos. 

 

  
 .Foto 5.28  – Cortina de vegetal com eucaliptos 
em crescimento 

Foto 5.29 -  Cortina vegetal de eucaliptos 

 

As práticas relacionadas à minimização do impacto visual empregadas pela 

empresa são parcialmente eficazes, devido às deficiências descritas. 
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Retirada da vegetação  

 

Referências de boas práticas Aval  
efic 

F. 
av. 

1. A retirada da vegetação deve estar dentro de um plano desenvolvimento da lavra 
com cronograma (6). 

TA EV,E 

2. Deve-se minimizar a área decapeada, removendo apenas a vegetação necessária 
(6). 

TA EV,E 

3. Quando se tratar de pastagem natural ou forrageiras cultivadas, sua remoção será 
feita juntamente com a camada fértil do solo (inclusão como cobertura morta) (6). 

NS EV,E 

4. Evitar a queimada da área, encontrando um destino para a madeira raízes, tocos, 
galhos para posterior disposição dentro do corte ou da cava da lavra (6). 

NS E 

5. Epífitas devem ser retiradas seletivamente de forma manual (salvamento) e 
replantadas em local seguro. 

NS E 

6. Identificar e aproveitar madeiras nobres para uso próprio. NS E 
Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
Não há outras práticas adotadas pela empresa   
Quadro 5.12 -  Avaliação da eficácia das práticas de retirada da vegetação da mina 1. 
 

A retirada da vegetação, caso necessário, só ocorre com avanço do 

desenvolvimento da lavra. Pretende-se ampliar a cava no sentido nordeste em que 

há campo antrópico (pastagens e/ou áreas não cultivadas). Segundo informações 

verbais obtidas, nos últimos dezesseis anos não houve retirada de vegetação. 
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Revegetação 
 

Referências de boas práticas Av da eficácia Forma de 
avaliação 

1. Áreas menores entre 1 e 2 ha, vizinhas de matas naturais, podem 
ser recuperadas naturalmente por meio de sucessão natural (2, 6) 

TA E 

2. As sementes devem ser selecionadas perto da área da mina (2). TA E 
3. Caso sejam usadas mudas pequenas, o plantio deve ser feito em 
tubo de PVC diretamente na área (2). 

NS E 

4. Devem-se proteger as mudas com plásticos e hastes (ventos e 
predadores) (2). 

NS E 

5. Devem-se espalhar as sementes dos arbustos sob o solo (2). TA E 
6. Deve-se cercar a área com arame farpado, madeira ou similares 
para impedir a entrada de predadores (ex: gado). 

TA EV 

7. Sementes nativas devem ser plantadas 2-3 kilogramas por 
hectare em área degradada (2) 

NS E 

8. Quando o solo orgânico for perdido, deve-se colocar maior 
quantidade que o item 07 especificou (2). 

NS E 

9. Nos taludes, devem-se plantar espécies de rápido crescimento 
(ex: herbáceas). 

TA E 

10. Em taludes muito íngremes e áreas inacessíveis, deve-se usar a 
prática de hidrossemeadura. 

NA E 

11. Para barreiras vegetais, devem-se se plantar espécies de boa 
altura e devem ser dispostas em fileiras (ex: eucaliptos) (1) 

TA E, EV 

12. Na bacia de sedimentação deve-se plantar espécies resistentes 
ou tolerantes às condições do substrato  

NS E 

13. Devem-se usar plantios mistos em matas ciliares e APPs (modelo 
de plantio ao acaso ou modelo sucessional e semeadura)  

TA E,EV 

Matas ciliares   
14. Deve-se isolar a área a ser revegetada (11). NS EV 
15. Devem-se escolher mudas e sementes adequadas às 
características do local (11). 

TA EV 

16. Deve-se eliminar as espécies competidoras (gramíneas, 
trepadeiras ou bambus) da área a ser revegetada (11). 

TA E, ED 

17. Devem adensar as espécies com o uso de mudas ou sementes 
(11). 

TA E 

18. Devem-se induzir e conduzir propágulos autóctones, caso a 
degradação esteja inserida em um matriz florestal ou degradação 
pontual (11). 
19.  

NS EV 

20. Devem-se revegetar os entornos do cursos d’água permanentes e 
intermitentes (nascentes, cabeceiras, córregos, rios) 

TA EV 

21. Em áreas de matas ciliares e APPs devem ser revegetadas com 
espécies nativas. 

TA E 

Outras práticas adotadas pela empresa   
22. Implantação de viveiros com sementes locais. TA E 
23. Para o controle de processos erosivos e controle de umidade são 
dispostas cascas de eucaliptos. 

TA E,EV 

24. A mineração doa mudas para a comunidade local TA E 
25. Para o plantio usa-se plantio por “estaquia” TA  E, EV 
26. Manta vegetal é disposta nos taludes íngremes   
Quadro 5.13  - Avaliação da eficácia das práticas de revegetação da mina 1. 
 

A recuperação vegetal da área é feita, quando possível, naturalmente por 

meio de regeneração natural, contudo a prática comumente aplicada na mina 1 seja 

de reflorestamento pelo plantio de mudas. Para alcançar a eficácia do 
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reflorestamento das áreas degradadas, a empresa possui um viveiro em que são 

mantidas sementes e plântulas coletadas na região para posterior replantio. Para a 

proteção da muda são utilizadas “estaquias”, dispensando assim a utilização de 

tubos de PVC e plásticos (Fotos 5.30 e 5.31) . As sementes não são plantadas 

diretamente em área plana e o espaçamento entre as mudas é de 5 x 5 metros 

quadricular e homogêneo. A época do plantio é no início do verão (época de 

chuvas). 

  
Foto 5.30  - Viveiro da mina 1. Fotos 5.31  - Mudas derivadas das sementes da 

região da mina1. 
 

Nos taludes são plantadas espécies de rápido crescimento, e.g. leguminosas 

e gramíneas, e são dispostas mantas vegetais com coquetel de sementes e 

semeaduras “a lanço” nos taludes íngremes (Fotos 5.32, 5.33, 5.34, 5.35).  

  

Foto 5.32  - Talude de pilha de estéril recuperada 
com espécies nativas (Fonte: Arquivo da 
empresa). 

Foto 5.33  - Aplicação de manta vegetal com 
coquetel de sementes (Fonte: Arquivo da 
empresa) 
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Foto 5.34 -  Recuperação dos taludes por- 
semeadura “a lanço” na pilha de estéril 3. Notar, 
em detalhe, plantio de leguminosas (apresentam 
rápido crescimento). 
 

Foto 5.35  - Talude do depósito de estéril 3: 
revegetação por semeadura a lanço (gramíneas 
e leguminosas). 
 

 

As práticas de revegetação das pilhas de estéreis têm sido eficazes para 

aumentar a infiltração no solo, diminuir o escoamento superficial, reduzir o impacto 

visual (contraste entre as paisagens) e minimizar o aceleramento dos processos 

erosivos.  

A cava da mina 1 está sendo recuperada com eucaliptos concomitantemente 

a extração, conforme observa-se na Foto 5.36 ; e as bancadas da minas que não 

serão exploradas brevemente estão sendo revegetadas temporiariamente evitando-

se assim o desencadeamento de processos erosivos e o impacto visual 

desagradável. (Foto 5.37)  

  
Foto 5.36 -  Porção noroeste da mina 
recuperada com eucaliptos. 

Foto 5.37  - Bancadas revegetadas 
temporiariamente na porção nordeste da cava 

 

MINA 

Área recuperada 

Pilha de estéril 
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A mata ciliar do córrego Taboca foi recuperada com espécies nativas e as 

espécies competidoras (gramíneas, trepadeiras ou bambus) da área são eliminadas 

periodicamente (Foto 5.38) . As medidas para a recuperação ambiental aplicadas 

para o restabelecimento da mata ciliar estão sendo eficazes na função de proteger o 

curso d’água (APP) e proteger as margens quanto ao desencadeamento de 

processos erosivos e/ou escorregamentos. 

 

 

 

Não há necessidade de se isolar a área a ser reflorestada, isto porque a toda 

a área recuperada está dentro da mineração que é cercada. 

As práticas de revegetação empregadas pela empresa são eficazes. 
 

Foto 5.38 - Mata ciliar recuperada com espécies 
nativas. 
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5.2.3.6 Gestão do processo de RAD 

 
 

Referências de boas práticas Aval  
efic 

F. 
av. 

Normatização de Procedimentos   

1. A empresa deve ter procedimentos de recuperação ambiental normatizados como: 
remoção do solo, preparo do solo, tratos culturais, revegetação, monitoramento ambiental, 
dentre outros. 

PA E 

Recursos humanos   

2. A equipe que implementa e gerencia as práticas ambientais deve ser composta por 
técnicos qualificados. 

TA E,EV 

Programa de qualidade   

3. Os laboratórios contratados devem comprovar a sua qualidade ambiental por meio de 
certificação ou normatização de procedimentos. 

TA E 

Monitoramento   

4. O PRAD deve incluir um plano de monitoramento (10). TA ED 

5. A empresa de mineração deve ter um programa de monitoramento dos resultados da 
RAD, com o emprego de indicadores apropriados. 

NA E 

6. Deve-se implantar um monitoramento de qualidade de águas superficias com 
indicadores pré definidos. 

TA E 

7. Deve-se implantar um plano de monitoramento das águas subterrâneas por meio de 
indicadores de qualidade pré-definidos. 

TA E 

8. Deve-se implantar um plano de monitoramento da área revegetada através de 
indicadores pré-estabelecidos. 

NA E 

9. Devem-se monitorar os processos de dinâmica superficial por meio de indicadores 
geológico-geotécnicos. 

PA E 

10. Em caso de rebaixamento do lençol freático, deve-se monitorar o N.A. subterrâneo. TA E 

11. Deve-se documentar e demonstrar os resultados do monitoramento. PA E 

12. Devem-se tratar os dados do monitoramento verificando sua significância, definindo a 
distribuição das amostragens e freqüência das coletas. 

PA E 

13. Manutenção operacional   

14. A empresa deve limpar (desobstruir) os sistemas de drenagem periodicamente, ou 
sempre que necessário. 

TA E 

15. As tubulações para condução de água devem ser verificadas periodicamente quanto à 
possibilidade de vazamentos”. 

TA E 

16. A capacidade das bacias de decantação deve ser controlada periodicamente, as bacias 
devem ser desassoreadas quando necessário. 

TA E 

17. A área revegetada deve ser capinada e limpa das plantas herbáceas (gramíneas 
invasoras) periodicamente (6) 

 TA E 

18. Deve-se verificar a necessidade de adubação (6). TA E 

19. Devem-se controlar pragas e enfermidades (em especial as formigas) (6). TA E 

20. Devem-se repor mudas mortas nas áreas revegetadas (6). TA E 

21. Auditoria ambiental   

22. Devem-ser aplicadas auditorias ambientais periódicas com o intuito de assegurar a 
eficácia e a eficiência do plano de monitoramento e da RAD(5). 

NA E 

23. Devem-se desenvolver protocolos de auditoria específicos para avaliar a gestão do 
processo de RAD (NBR ISO 14011). 

NA E 

Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   

24. Não há outras práticas adotadas pela empresa   

Quadro 5.14 - Avaliação da eficácia das práticas de gestão do processo de RAD da mina 1. 
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Normatização de Procedimentos 

 

A empresa não possui todos os procedimentos normatizados porque muitas 

práticas são aplicadas de acordo com a necessidade e a experiência do responsável 

da mina. Uma das práticas já normatizadas é o monitoramento das águas 

subterrâneas. 

 

Recursos humanos 

 

A empresa possui um corpo técnico qualificado orientado por um engenheiro 

de minas bastante experiente. Porém o conhecimento das práticas aplicadas fica 

centrado apenas no coordenador; não há disseminação de todas as práticas 

aplicadas dentro da equipe e não há um único responsável pela eficácia do plano de 

recuperação de áreas degradadas. 

 

Programa de qualidade 

 

Segundo informações verbais, a empresa só contrata laboratórios com 

certificação ambiental, até porque esta é uma das exigências da certificação ISO 

9000, que a empresa possui. 

 

Plano de Monitoramento 

 

O Prad apresenta um plano de monitoramento qualidade das águas e o 

documento “Recuperação de áreas degradadas – Pilhas de estéreis” (2002) 

complementa o Prad com o planos de controle a pragas e formigas na área 

recuperada no depósito de estéril/rejeito.  

A empresa não possui indicadores para: monitorar o Prad e as áreas 

revegetadas, porém possui indicadores para o monitoramento da água subterrânea 

(qualidade e quantidade) Os processos de dinâmica superficial (escorregamentos, 

rastejos) das pilhas de estéril são monitorados por meio de marco topográfico, 

porém não há monitoramento da alteração dos processos cársticos, conforme 

recomenda o PCA-RCA (Foto 5.39).  
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Foto 5.39  - No detalhe: medidor de recalque para 
monitoramento da pilha de estéril 3. 

 

 

Manutenção operacional 

 

As práticas operacionais aplicadas são eficazes conforme modelos 

apresentados. 

 

Auditoria ambiental 

 

A empresa não aplica nenhuma prática de auditoria ambiental ou similar 

relacionada ao RAD. 

 

A empresa emprega algumas práticas de gestão ambiental, porém estas não 

são suficientes para se alcançar a eficácia da gestão do processo do RAD. 
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5.3 Mina 2 

 

 

Este item apresenta a caracterização da mina 2 e foi feito com base no 

Estudo de Impacto Ambiental elaborado no ano de 2003. Ressalta-se que este 

estudo se refere à ampliação da cava e não à sua implantação. 

 

 

 5.3.1 Caracterização da mina 2 

 

 

A configuração topográfica atual da área é apresentada na FIGURA 5.4 e 

Foto 5.40  com o avanço de lavra em março de 2003, dentro da área licenciada de 

10,97 ha. As cotas topográficas variam entre 779 m no limite e 720 m na 

desembocadura do córrego, sendo que a praça de trabalho, localizada na parte 

centro-leste da mina está posicionada na cota 735 m.  

A estrada de acesso e escoamento da produção da mina localiza-se na parte 

oeste da área, ao norte do leito original do córrego. A exploração se dá a céu- 

aberto, em quatro frentes denominadas I, II, III e IV, na porção leste da área de 

concessão de direito minerário. As frentes de lavra se desenvolvem em bancadas de 

10 a 15 m de altura e bermas com declividades de 1% direcionadas para o pé do 

talude. Como a mina possui frentes de lavra de tamanhos reduzidos, as quatro 

frentes de lavra encontram-se em atividade simultaneamente. 

A composição mineralógica do calcário mostra que o minério se ajusta às 

normas para produção de cimento, com teores médios de 44,36% de CaO; 7,38% 

de SiO2; 1,39% de Al2O3; 0,93% de Fe2O3; e 4,05% de MgO. 

A frente I situa-se a leste da cava, entre as cotas altimétricas de 736 e 786 m, 

constituída por três bancos de 100 m de comprimento. A altura dos taludes é de 10 

m e a largura das bermas, de 5 m. A frente II é a maior frente em exploração, 

localizada ao norte da cava, entre as cotas altimétricas de 736 e 778 m, e 

constituída por 3 bancos de 220 e 140 m de comprimento e alturas de taludes que 

variam entre 8 e 30 m. A frente III consiste num prolongamento da frente I, com 3 

bancadas de cerca de 300 m de comprimento e alturas de taludes que variam entre 

10 e 20 m de altura. Constitui uma rampa provisória de acesso à cota de 710 m, 
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para retomada do minério nesse nível, configurando-se como o ponto a partir do qual 

se iniciará o rebaixamento do piso da cava futura, atingindo o nível de base do 

córrego do Chapéu. A frente IV, situada no centro da cava atual, apresenta um 

banco de 150 m de comprimento, altura de talude de 10 m, posicionada entre as 

cotas 725 e 735 m. Com relação à geometria da cava, as configurações finais 

utilizadas nos taludes são previstas para o projeto de ampliação da cava. Na área da 

mina existe um corpo localizado de tálus, situado a noroeste do leito original do 

córrego. 
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Figura 5.4 - Frentes de lavra para avanço da mina 2. Fonte: EIA-Rima. 
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Foto 5.40  - Vista parcial da mina 2. Notar frentes de ampliação da cava e taludes em recuperação. 
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Com relação a essa região da mina, que apresenta uma condição de baixa 

estabilidade comparada às demais áreas de mineração, foram tomadas medidas de 

contenção, como banqueteamento e implantação de banco de aterro, no pé da 

bancada. Esta região da lente de calcário caracteriza-se por um corpo localizado em 

níveis de estabilidade inferiores às demais formações da área da cava, portanto, o 

planejamento de lavra priorizou o avanço neste sentido, a fim de inicialmente 

remover o material mais instável, eliminando todos os inconvenientes e riscos da 

continuidade desse material na condição atual. 

A produção de calcário da mina 2 é integralmente utilizada na fábrica, e hoje 

situa-se na faixa de 55.000 toneladas/mês, suficiente para o abastecimento de um 

forno de clínquer (50% da capacidade nominal). O estéril é disposto no depósito 

Leiteria, situado a 9 km da mina. Cabe ressaltar que devido às características 

ambientais da região de inserção do empreendimento, a seleção da área para o 

desenvolvimento desse depósito foi fruto de estudo de alternativas, realizado por 

equipe multidisciplinar, por ocasião da solicitação da concessão de licença de 

funcionamento. 
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Figura 5.5  – Localização da mina 2 e depósito de estéril Leiteria (Fonte: EIA/Rima) 
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5.3.2 Breve contextualização ambiental 

 

 

Localmente, a área carbonática forma espessas lentes de calcário com 

intercalações freqüentes de calco-filitos, xistos e filitos. Os contatos da capa e lapa, 

do calcário, são formados por filitos (Figura 5.5 ). 

Dentro da área do projeto, a lente calcária apresenta extensão aproximada de 

700 m x 300 m de largura, tendo encaixantes filitos e calco-filitos, que circundam a 

lente calcária, tanto na direção N-S como E-W. Mapeamento realizado na região 

indica que o calcário não atinge o rio das Almas. 

Quase toda ocorrência está coberta por manto de material residual, e 

exposições de calcário são freqüentes. As atitudes foram inferidas a partir de alguns 

afloramentos. 

A partir disso, chega-se à conclusão de que as camadas na encosta norte da 

ocorrência têm direção geral de N45ºE 30ºNW, havendo, no sentido do topo do 

espigão (para N e NE), variação na direção e mergulhos que podem chegar a 20º ou 

mesmo 30º. No final da ocorrência, mudam drasticamente e passam a ser: N50ºW 

30ºSE. Estratigraficamente, as camadas superiores da ocorrência são formadas por 

filito cinza-azulado e arroxeado, com trechos intensamente intemperizados e outros 

bastante preservados. Subjacente ao filito, há uma espessa camada de calcário. 

O calcário é mole, compacto e pouco fraturado. Tem, predominantemente, 

coloração cinza-escura. Sua textura é microcristalina. Alterna faixas maciças e 

bandeadas (o bandeamento varia de nítido a incipiente). Localmente, há faixa 

contendo intercalações de pequenas camadas (1 até 50 cm) de pelitos, e, em alguns 

casos, no contato calcário-pelito, tem-se a presença de pirita. Os pelitos, em geral, 

são também entrecortados por vênulas de calcita. 

Também são comuns, no calcário, faixas de intensa recristalização de calcita, 

com a formação de vênulas e microvênulas. As microvênulas normalmente 

preenchem microfalhas e microfraturas. Brechas carbonáticas ou pelito-carbonáticas 

presentes, normalmente, estão associadas a essas zonas de recristalização. 

Os planos de fraturas normalmente contêm filmes de material pelítico e 

grafitoso. O calcário é bastante puro e, em geral, calcítico. Localmente, onde se tem 
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numerosa intercalação de pelitos, há um incremento de Si02 e, nos locais de pirita 

disseminada, dá-se um incremento de MgO. 

Subjacente ao calcário, tem-se novamente o filito cinza-escuro que, na sua 

parte superior próxima ao contato com o calcário, é bastante rico em vênulas de 

calcita. Pela interpretação geológica efetuada, constatou-se que os 

metassedimentos formam uma estrutura dobrada em sinclinal, levemente 

assimétrica, com flanco sudeste mais inclinado em relação ao flanco nordeste e eixo 

orientado a S70W, com 20º de mergulho, obtido por construção em projeção 

estereográfica da superfície dobrada e seus elementos geométricos (plano AC da 

dobra a N20W 70NE com pólo a S70W/20º). O flanco sul-sudeste desse sinclinal 

apresenta direções dominantes do acamamento segundo N40E, com mergulhos de 

40º a 70º NW, atingindo localmente até 80º de mergulho. O flanco norte-nordeste, 

por sua vez, apresenta direções predominantes de N70-85W e mergulhos de 35º a 

45º no rumo SW. 
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Figura 5.5  – Mapa geológico e seção geológica A-B referente à mina 2 (Fonte: EIA/Rima). 
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A área em estudo está inserida na Província Geomorfológica do Planalto 

Atlântico, Zona do Planalto de Guapiara (IPT, 1981), que compreende a região 

elevada do alto da Serra de Paranapiacaba e estende-se até a cobertura sedimentar 

da bacia do Paraná. É uma região que comporta os afluentes de alto curso da 

margem esquerda do Paranapanema, cuja borda sul marca o divisor de águas da 

drenagem continental (Paranapanema) da litorânea (Ribeira). 

O relevo é sustentado basicamente por filitos, argilas, quartzitos a 

metabasitos do Grupo Açungui. São importantes, também, os granitos que dão 

suporte aos principais divisores de águas e de grandes trechos da crista da Serra de 

Paranapiacaba. Algumas cristas monoclinais tendem a aparecer em vista do 

mergulho de camadas. A área do empreendimento encontra-se sobre relevo do tipo 

morros com serras restritas A amplitude local varia de 200 a 230 m; a altitude dos 

topos dos morros oscila entre 700 a 930 m localmente. A declividade dominante está 

entre 20 e 30%. Apresenta formas muito dissecadas, com vales entalhados 

associados a vales pouco entalhados, com alta densidade de drenagem. São áreas 

sujeitas a processos erosivos agressivos, inclusive com movimentos de massa. 

Toda a área do empreendimento, incluindo os depósitos de estéreis, bem 

como seus acessos, encontra-se na zona do Planalto de Guapiara. Esse Planalto é 

constituído por morros baixos, de altitudes entre 650 e 930 m, com topos convexos, 

declividades de 20 a 30%, com solos dominantes do tipo podzólico vermelho 

amarelo, capeando granitos, filitos e calcários. Apresenta formas dissecadas com 

vales pouco entalhados, e alta densidade de drenagem. São áreas sujeitas a 

processos erosivos agressivos. 

Na área da mina 2, o vale do córrego possui alinhamento principal na direção 

N60-70E, entalhando metacalcários e representando uma paisagem fluvial com 

ocorrência de feições cársticas isoladas nas suas vertentes NW e SE. O talvegue do 

córrego desenvolve-se sobre uma planície aluvial com largura que varia desde 

alguns metros, na extremidade NE da área da mina, até cerca de 100 m, em direção 

à jusante, no setor SW desta área. Esse fundo plano do vale, com acúmulo de 

detritos, desde calhaus e blocos, compostos principalmente por filitos, até sedimento 

areno-argiloso, representa um vale de agradação em que material coluvial e aluvial, 

com uma espessura estimada em vários metros, cobre os metacarbonatos. 

Na parte central da área, no sopé da escarpa norte da mina 2, há um depósito 

de tálus formado predominantemente por fragmentos rochosos grandes e 
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angulosos, provenientes da fragmentação de filitos e secundariamente de calcários, 

que se situam em zona escarpada de forte declive. O mergulho acentuado das 

camadas para NW favorece a quebra e fraturamento das rochas. O depósito de tálus 

é originado principalmente por efeito da gravidade. Enxurradas provenientes de 

fortes chuvas também contribuíram para sua formação. 

A incidência de feições cársticas no vale do córrego do Chapéu está 

associada à faixa de afloramento de rochas carbonáticas nas vertentes SE e NW 

deste vale. Na vertente NW, essa faixa estende-se desde o contato com a planície 

aluvial, até a cota máxima de cerca 780 m, em que é limitada pelo contato com os 

filitos sobrejacentes aos metacalcários. Os metapelitos ocupam o topo do interflúvio 

a NW do vale, no qual, portanto, não ocorrem feições cársticas. Na vertente S-SE do 

vale do córrego do Chapéu, encontra-se situação semelhante à descrita acima, 

distinguindo-se desta, pela inclinação menor da vertente e cobertura pedológica 

mais desenvolvida, e a faixa carbonática ocorre entre a planície aluvial e cotas 

máximas de aproximadamente 720 m, junto ao contato inferior dos metacalcários e 

os filitos subjacentes, os quais também ocupam o topo amplo e ondulado do 

interflúvio SE. 

Na vertente S-SE do córrego do Chapéu, de inclinação moderada, 

praticamente não há afloramentos naturais de rocha carbonática, devido à cobertura 

pedológica sobre a superfície epicárstica. Em cortes da estrada, observam-se 

formas típicas do epicarste, em que a superfície do topo rochoso é extremamente 

irregular, com Karren cobertos, gerados por dissolução abaixo do solo. A espessura 

maior de solo residual nessa vertente é conseqüência da inclinação menor desta, 

quando comparada com a vertente NW. 

Na microbacia do DE Leiteria, a amplitude local varia de 30 a 100 m; a altitude 

dos topos dos morros oscila entre 800 a 900 m localmente. A declividade dominante 

está entre 10 e 20%. Já na microbacia do DE Barro Branco, a amplitude local varia 

de 50 a 200 m; a altitude dos topos dos morros oscila entre 700 a 900 m localmente. 

A declividade dominante está entre 20 e 30%. Ressalta-se que o DE Barro Branco 

ainda não está implantado. A estrada de acesso ao DE Leiteria (830 m) apresenta 

uma variação de amplitude da ordem de 110 m. A declividade dominante varia de 10 

a 20%. No trecho previsto para a estrada de acesso ao DE Barro Branco tem-se 

uma variação de amplitude de cerca de 70 m, num trajeto de aproximadamente 

1.230 m. A declividade dominante varia de 10% a 30% (Figura 5.6 ) 
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Figura 5.6  - Mapa hipsométrico da região da mina 2 e depósito Leiteria (DE) (Fonte: Eia-Prad). 

 

Do ponto de vista espeleológico, a região investigada está no extremo 

nordeste da Faixa Carbonática do Bloco Lajeado a qual representa o alinhamento 

geral NE-SW de rochas carbonáticas situadas na parte central da Faixa Dobrada 

Apiaí. Essa faixa de terrenos cársticos caracteriza-se pela superfície carbonática 

rebaixada em relação às rochas não-carbonáticas, condicionando importante injeção 

alogênica no sistema cárstico. Essa faixa apresenta setores com paisagem cárstica 

bem desenvolvida, com variadas formas de carste poligonal e trechos 

fluviocársticos, além de um expressivo entalhamento vertical associado às 

drenagens subterrâneas e sistemas de cavernas, como foi definido na região central 

da faixa, junto à bacia do rio Betari A maior parte dessa faixa é drenada por 

tributários do médio curso do rio Ribeira. O setor nordeste dessa faixa carbonática, 

objeto deste estudo, representa o trecho localizado na área de cabeceiras da bacia 

do rio Paranapanema, caracterizando-se pela carstificação incipiente, em que a 

superfície carbonática é dominada por sistemas fluviais em detrimento aos cársticos. 

Uma série de cavernas é conhecida neste setor, as quais, de modo geral, 

apresentam dimensões reduzidas, com desenvolvimento máximo de cerca de 300 
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m. A caverna mais próxima da área do empreendimento em estudo é a caverna do 

Cherol, mapeada no presente estudo, mas que não será afetada diretamente pelas 

ações deste empreendimento, por estar em outra lente de calcário. Na região do 

bairro Carioca, distante cerca de 9 km na direção sudoeste da mina 2, ocorre a 

caverna Carioca, com cerca de 160 m de desenvolvimento. Nas cabeceiras do rio 

Jabaquara ocorre a caverna homônima, contando com cerca de 200 m de 

desenvolvimento e presença de rio subterrâneo, distante de cerca de 11 km da 

mina, também no rumo sudoeste. 

A maior incidência de cavernas na região cárstica do alto Paranapanema está 

no perímetro do Parque Estadual Intervales, não influenciada pela bacia de 

drenagem envolvida no presente estudo. 

Em vista da geometria e do volume de escoamento superficial alogênico 

(captação extra-calcária) o córrego do Chapéu poderia ter sido a rota de fluxo de 

água mais favorável para o desenvolvimento de condutos subterrâneos e cavernas 

associadas. 

Mas, devido ao caráter de intensa agradação dessa drenagem, em 

conseqüência do acúmulo de detritos insolúveis provenientes dos metapelitos 

adjacentes aos metacalcários, a iniciação de condutos freáticos foi incipiente, 

propiciando o entalhamento fluvial (superficial) em detrimento do desenvolvimento 

de cavernas, resultando num sistema fluvial dominante. As demais linhas de 

drenagem tributárias do córrego do Chapéu não apresentam condições para o 

desenvolvimento de cavernas, em vista da restrita área de captação de escoamento 

superficial e, principalmente, pela presença de depósitos de encosta (tálus) sobre a 

superfície carbonática, provenientes do interflúvio pelítico. 

As cavernas identificadas na área correspondem a pequenas cavidades com 

desenvolvimento máximo de cerca de 8 cm, representando feições de dissolução 

desenvolvidas na zona epicárstica e testemunhos isolados de antigos condutos 

freáticos, atualmente em grande parte preenchidos por material residual de 

cobertura do epicarste e carbonato de cálcio secundário (espeleotemas). Conforme 

as entrevistas obtidas com antigos moradores da região e trabalhadores da mina, 

não há registro de nenhuma caverna conhecida na área de ampliação, fato 

confirmado pelas prospecções de campo realizadas. 

Conclui-se, com base nas observações acima, que não ocorrem cavernas 

significativas na bacia do córrego do Chapéu e que, portanto, o potencial 
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espeleológico da área é insignificante em relação ao patrimônio espeleológico do 

alto vale do rio Paranapanema. 

A região da mina 2 está inserida em uma área com vegetação natural e as 

categorias de uso e ocupação da região foram divididas em conforme observa-se na 

Figura 5.7. 
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Figura 5.7  – Mapa de uso e ocupação regional onde está inserida a mina 2 e depósito de estéril 
Leiteria (Fonte: EIA/Rima) 
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5.3.3 Avaliação da eficácia das medidas de recupera ção ambiental da 

mina 2 

 

 

Esta seção refere-se a avaliação sistemática e crítica dos conjuntos de 

práticas de recuperação ambiental empregadas pela mina 2, e foi elaborada com 

base nos documentos citados no item 5.3.2., nas visitas à mina e entrevistas com 

seus responsáveis. Os resultados dos dados de campo são apresentados no item 

Mina 2, APÊNDICE 2. 

 

 

5.3.3.1 Planejamento da RAD9 

 
 
Referências de boas práticas de planejamento da RAD Classificação Forma 

de 
avaliação 

Plano de recuperação e de fechamento   
1. A empresa de mineração deve elaborar um plano de recuperação de 
áreas degradadas (3) 

TA ED 

2. O Plano de recuperação de áreas degradadas deve seguir as diretrizes 
da NBR 13030 (3). 

TA ED 

3. A mina deve ter um plano de fechamento (3) TA ED 
4. O plano de fechamento (PF) da mina deve contemplar alternativas do 
uso futuro da área. (12). 

TA ED 

5. O PF deve ser elaborado mediante consulta à comunidade local e 
demais partes interessadas. 

TA ED 

6. Deve-se planejar o implementação das medidas de recuperação 
ambiental concomitantemente às atividades extrativistas (12). 

TA ED/EV/E 

7. O PF deve ser objeto de revisão e atualização periódicas, em particular 
nos dez anos que antecedem a data prevista de fechamento da mina. 

TA ED 

8. Deve-se fazer provisão de recursos financeiros para a recuperação e o 
fechamento 

PA ED 

Planejamento da retirada de solo superficial   
9.  Deve ser feita uma programação para retirada do solo superficial, 
visando a não danificá-lo. (3). 

TA ED 

10.  O solo superficial deve ser devidamente caracterizado quanto à 
umidade para a definição da melhor época a ser retirado (9). 

NA ED 

11.  Deve ser feita uma identificação da espessura de solo superficial a ser 
aproveitado (6,9). 

TA ED 

12. Planejamento da implementação das vias de acesso   
13. Devem-se realizar estudos geológico-geotécnicos para a definição de 
volume de corte/aterro (projeto de terraplenagem)  

TA ED 

                                            
9 Neste item, será avaliada a adequabilidade do planejamento do RAD, assim, considera-se TA (totalmente 

adequado), PA (parcialmente adequado), NA (não adequado) e NS (não se aplica). 
 

continua 
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Referências de boas práticas de planejamento da RAD Classificação Forma 
de 
avaliação 

14. O projeto de drenagem deve ser dimensionado de acordo com o 
volume de água resultante das precipitações máximas prováveis com base 
nos dados pluviométricos da região (1, 9) 

TA ED 

Planejamento da implementação de bancadas   
15. O projeto de drenagem deve ser dimensionado de acordo com o 
volume de água resultante das precipitações máximas prováveis com base 
nos dados pluviométricos da região (1, 9) 

TA ED 

16. O ângulo das bancadas deve ser calculado de acordo com as 
características geológica-geotécnicas da rocha visando à configuração 
final da cava. 

TA ED 

Planejamento da implementação de pilhas de estéreis   
17. Deve ser feito um estudo geológico-geotécnico onde se pretende 
implantar as pilhas de estéreis. (1, 8). 

TA ED 

18. Deve ser feito um estudo hidrometereológico para o dimensionamento 
dos dispositivos de drenagem interna e superficial da pilha. (1, 2). 

TA ED 

19. Deve-se fazer um estudo locacional da pilha de estéril visando o 
desencadeamento do menor impacto possível. 

TA ED 

20. Não se deve dispor a pilha de estéril em vales com talvegues de 
inclinação superior a 18o (2). 

TA ED 

21. Não se deve dispor a pilha de estéril em drenagens, cursos d’água e 
nascentes (2). 

NA ED 

22. Não se deve dispor a pilha de estéril em terrenos instáveis, alagadiços 
ou sujeitos à inundação (2). 

TA ED 

23. Não se deve dispor a pilha de estéril em áreas com vegetação 
exuberante (com valor paisagístico, florístico e faunístico) e áreas com 
solos férteis (2). 

TA ED 

Planejamento da implementação de um plano de minimização de impactos 
visuais 

  

24. Deve ser elaborado um plano de minimização do impacto visual 
considerando as características ambientais locais, a localização dos 
mirantes e a qualidade dos recursos visuais (2, 5,6 13, 14) 

TA ED 

25. A empresa de mineração deve discutir com a população local, qual a 
melhor forma de minimizar o impacto visual (13, 14). 

NS - 

26. Devem-se utilizar programas computacionais para simular o impacto 
visual provocado pela mina (13) (14) 

TA ED 

Planejamento da implementação do projeto de drenagem para proteção 
dos recursos hídricos 

  

27. O projeto de drenagem deve ser dimensionado de acordo com o 
volume de água resultante das precipitações máximas prováveis com base 
nos dados pluviométricos da região (1, 6) 

TA ED 

Planejamento de estudos hidrogeológicos para implementação da cava   
28. Antes da abertura da mina ou antes dos projetos de expansão deve 
ser feito um estudo hidrogeológico da área. 

TA ED 

29. O estudo hidrológico do sistema cárstico deve conter: estudos 
geológicos, estudos geomorfológicos, fotogeologia, hidroclimatologia, 
hidrogeologia de superfície (10). 

TA ED 

30. Caso a mina alcance o aqüífero, deve se fazer um estudo quando do 
rebaixamento do nível d’água (dimensão do cone de rebaixamento). 

TA ED 

Planejamento para retirada da vegetação   
31. A retirada da vegetação deve estar dentro de um plano de 
desenvolvimento da lavra com cronograma (6). 

TA ED 

Planejamento para revegetação   
32. Devem-se escolher mudas e sementes adequadas com as 
características do local (10). 

TA ED 

Outras práticas de planejamento eventualmente adotadas pela empresa   

continua 
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Referências de boas práticas de planejamento da RAD Classificação Forma 
de 
avaliação 

33. Foi elaborado um projeto para estabilização de um corpo de tálus 
localizado no setor norte da mina. 

NA ED 

Quadro 5.15  - Avaliação da adequabilidade das práticas de planejamento do RAD da mina 2. 
 

 

 

Planejamento da RAD 

 

Plano de recuperação e de fechamento 

 

A empresa elaborou um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

conforme dita a Norma NBR 13030. O plano de fechamento consistiu em um parque 

multifuncional com:  

a) lago na área da cava que poderá ser aproveitado para esportes náuticos e 

para a criação de peixes, estimulando a atividade de pesca e a instalação de uma 

área de natação na parte centro-leste da cava, possibilitando a atividade de contato 

direto com as águas; 

b) área reflorestada: formações florestais que, na época, estarão em estágio 

sucessional mais avançado possibilitarão a realização de visitas guiadas na região; 

c) área da mineração: as áreas de apoio da mina podem se transformar em 

estruturas do parque; 

d) infra-estrutura de lazer: estrutura de lazer, hotel, quiosque restaurante entre 

outros. 

Apesar de o Prad acenar com apenas um futuro uso (parque),ele apresenta 

uma maleabilidade quanto a diferentes formas de uso dentro do parque, o que se 

deve à sua a proposta de modelo polinucleado. Além do que, as estruturas deste 

modelo podem ser instaladas de forma escalonada, com a evolução e o 

amadurecimento do projeto. 

Segundo o EIA, haverá a participação da população circunvizinha nas 

principais fases de desenvolvimento do projeto. Nesta 1ª fase, e sempre que for 

possível, os vários trabalhos de recuperação de espaços da mina serão executados 

por empresas e trabalhadores locais, o que constitui um aspecto essencial para a 

identificação da população com a criação do empreendimento e o seu 

desenvolvimento. A recepção e o acompanhamento das visitas deverão ser feitos 
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por antigos trabalhadores da mina ou por familiares seus, começando assim a se 

criarem os primeiros postos de trabalho ligados ao uso futuro, diminuindo os custos 

sociais e econômicos da desativação da atividade de mineração. 

Os depósitos de estéril terão sua recuperação ambiental direcionada para 

outro fim: a reabilitação dos ambientes degradados. No caso do DE Leiteria, que 

deve ser totalmente recuperado em um tempo relativamente curto, planeja-se o 

plantio de diferentes espécies nativas pioneiras e secundárias, intercaladas, onde 

possível, com espécies que permitam geração de renda (sempre com espécies 

autóctones da mata atlântica regional), formando sistemas agroflorestais (SAFs) 

importantes para a auto-suficiência dessas áreas e para servir de exemplo bem 

sucedido para a região, de atividade de conservação aliada à geração de renda. 

A proximidade entre o DE Barro Branco e as formações florestais mais 

preservadas remetem essa área a uma função muito específica de proteção 

ambiental. Assim, o projeto de recuperação ambiental da área tem como objetivo 

principal a reabilitação das funções do ecossistema Mata Atlântica, integrando a 

área do depósito ao continuum existente, agregando novos ambientes e recursos 

para a fauna e flora local e agindo como “zona de amortecimento” entre as áreas 

preservadas da região altamente antropizada. 

O EIA ainda ressalta que a eficácia dos projetos de recuperação e reabilitação 

será acompanhada por atividades de monitoramento que permitam verificar a 

evolução do projeto e a tomada de medidas preventivas e corretivas, se necessário, 

para garantir o resultado a que se propõe este plano de recuperação. Ou seja o PF 

deve ser objeto de revisão e atualizações periódicas em todo o tempo de vida da 

mina, além do que, todas as medidas de recuperação ambiental serão implantadas 

concomitantemente à extração do calcário (FIGURA 5.8). 
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Figura 5.8  – Evolução do plano de lavra concomitantemente à recuperação da cava. (Fonte: 
EIA/Prad) 
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Quanto à provisão de recursos financeiros para a recuperação foram 

apresentados os custos relativos às medidas de recuperação e não os custos do 

fechamento (estrutura do parque). 

 

Planejamento da retirada de solo superficial 

 

O EIA mostra um planejamento da retirada do solo orgânico e define a 

profundidade entre 0,50 cm e 1,00 m; entretanto, não caracteriza a sua umidade. 

Segundo o documento citado, após o corte e a retirada da vegetação, os tocos mais 

rentes à superfície e o material vegetal remanescente no solo (galhos e raízes) 

devem ser removidos com o auxílio de um trator-esteira. Esse material deve ser 

acumulado em campo ou depositado diretamente em áreas de recuperação e sua 

disposição deve ser promovida de acordo com as demandas do programa de 

recuperação de áreas degradadas da mina. 

 

Planejamento da implementação das áreas de acesso e áreas de apoio 

 

O EIA não apresenta o planejamento das vias de acesso e áreas de apoio 

referentes da mina referente às características geológico-geotécnicas do terreno, 

tampouco dimensiona a drenagem com base nos dados pluviométricos da região, 

porque o EIA se refere à ampliação da mina e não à sua implantação. Como os 

acessos `a mina e ao DE Leiteria já existem, o estudo propõe a implantação de 

drenagem pluvial. 

 

Planejamento da implementação de bancadas 

 

Para o planejamento da implementação das bancadas adotou-se o método 

equilíbrio-limite. Este método utiliza apenas parâmetros geomecânicos e fatores 

geométricos pontuais, o que leva a um coeficiente de segurança conservador. Para 

tanto utilizou-se o software UDEC. Esta metodologia simula o maciço rochoso, 

levando em conta as descontinuidades (falhas, foliações, fraturas e família de 

juntas), litologia, tensões induzidas e virgens, além de reunir, no modelo, todos os 

domínios ou setores estruturais existentes na cava. Com dados hidrológicos e do 
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desmonte com explosivos, pode-se simular o efeito da percolação de água e das 

vibrações produzidas pelos explosivos, na estabilidade do maciço rochoso. 

O sistema de drenagem das bancadas será composto por canaletas e 

estruturas de dissipação. As canaletas foram projetadas para conduzir as águas das 

chuvas mais intensas, em períodos de 20 minutos e tempo de recorrência de 100 

anos. Estas canaletas são projetadas para receber a contribuição pluvial das faces 

norte e sul da mina fora da cava, uma vez que o escoamento superficial e parte do 

escoamento básico da área acima das bancadas pode vir a ser drenado por estas 

canaletas. Da mesma forma, estruturas de dissipação estão projetadas tanto no lado 

sudoeste como no lado sudeste da cava. Em cada um desses dois locais, está 

prevista a construção de uma bacia de decantação de sólidos. O dimensionamento 

das bacias de decantação foi calculado sobre os mesmos padrões utilizados para as 

canaletas, incluindo-se, neste caso, o tempo de retenção de 48 horas, da água, para 

decantação (para as condições de pico de vazão).  

Na área da mina existe um corpo localizado de tálus, situado a noroeste do 

leito original do córrego do Chapéu. Esta região apresenta uma condição de baixa 

estabilidade em comparação às demais áreas da mina, foram tomadas medidas de 

contenção, como banqueteamento e implantação de banco de aterro. O projeto foi 

aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

 

Planejamento da implementação de pilhas de estéreis 

 

Atualmente, parte do material estéril está sendo depositado no DE Leiteria, e 

outra parte foi aproveitada para recomposição topográfica da margem do rio das 

Almas localizado na área de fábrica. O DE Leiteria está sob uma linha de drenagem. 

Segundo o EIA, houve estudo locacional para a escolha desta área e a sua 

formação segue as diretrizes geotécnicas da ABNT. 

Outra parte do material foi destinada para a recuperação das margens do rio 

das Almas, em área próxima à fábrica de cimento. O projeto de recomposição foi 

elaborado com base em dados geotécnicos, que também embasou a definição da 

estabilidade do aterro. O projeto constou de: remoção da vegetação, abertura de 

rampa de acesso, locação e construção de enrocamento na margem do rio, 

preparação da base do aterro, instalação de tassômetros, construção de drenos e 

colchão drenante, sobre o qual foi depositado o material adequado quanto à 
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compactação, formando as bancadas atuais. Por fim, foi planejada a revegetação da 

área. 

A empresa, entretanto, apresentou o estudo locacional do DE Barro Branco 

do qual foi baseado no Método Delphi. A técnica Delphi consiste na consulta 

repetida de especialistas e outros interessados, com o objetivo de discutir e 

aprofundar determinado assunto, usualmente para fins de planejamento ou 

prospecção. A técnica procura o refinamento progressivo das opiniões, por meio de 

seguidas etapas de interação escrita e cumulativa. 

O DE Barro Branco não está sobre vales, cursos d’água e nascentes, terrenos 

instáveis, alagadiços ou sujeitos a inundação e vegetação significativa. 

 

Planejamento da implementação de um plano de minimização de impactos 

visuais 

 

Segundo o EIA, pretende-se, na fase de operação da Mina 2, reflorestar a 

cava e os DEs com essências nativas da Mata Atlântica e construir cortinas verdes 

nas margens próximas aos DEs. A revegetação da cava e dos DEs com espécies 

nativas é compatível com as características florestais locais. A empresa ressaltou no 

Prad que todas as medidas serão discutidas com a população local. 

 

Planejamento da implementação do projeto de drenagem para a proteção dos 

recursos hídricos 

 

Os projetos de drenagens são dimensionados de acordo com o volume de 

água resultante das precipitações máximas prováveis com base nos dados 

pluviométricos da região. 

Na cava também é planejada a implantação de um sistema de drenagem 

fluvial comandada pelo córrego do Chapéu e seu afluente, posicionado ao sul da 

cava. O córrego do Chapéu terá seu leito desviado para a porção sul da mina, na 

cota 715 m, em uma berma projetada com 15 metros de largura para os primeiros 5 

anos de lavra e de 20 metros nos passos seguintes, até sua configuração final. O 

afluente sul do córrego do Chapéu será canalizado na sua porção final, no trecho 

dentro da sua área de lavra, direcionado ao canal fluvial citado, que estará 

canalizado até a saída da área da mina. 
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Planejamento de estudos hidrológicos para ampliação da cava 

 

Os estudos hidrogeológicos e do modelamento matemático do aqüífero 

referente às áreas da mina 2 foram realizados com o objetivo de fornecer 

informações sobre o regime de fluxo das águas subterrâneas e rebaixamento do 

aqüífero, indispensáveis para o desenvolvimento da cava e interpretação dos efeitos 

ambientais desta atividade. Primeiramente foi elaborado um modelo conceitual com 

base nos dados: hidrologia regional, hidrologia local, recarga da água subterrânea e 

estimativa da recarga da água subterrânea: depois foram executados o tratamento 

dos dados existentes e a calibração do modelo. Com o resultado, obtiveram 

simulações de bombeamento de águas subterrâneas, de forma a rebaixar o aqüífero 

minimamente, apenas o suficiente para permitir o desenvolvimento da cava da mina 

2. 

 

Planejamento para retirada da vegetação 

 

O planejamento da lavra tem 8 fases, calcadas em passos de lavras de 5 

anos. Todas as etapas estão relacionadas com a retirada da vegetação, que devem 

ser executadas conforme as seguintes diretrizes: a) delimitação das áreas de 

desmatamento e corte da vegetação com distinção física e visual dos limites da 

próxima área a ser desmatada, de acordo com o planejamento da evolução da cava 

na mina 2. Essa distinção pode utilizar fitas de material resistente ou colocar marcas 

a tinta no fuste dos indivíduos mais externos; b) após a delimitação, a equipe 

responsável pela coleta de sementes, plântulas e epífitas deve ser acionada para 

atuar na área, podendo inicialmente realizar uma inspeção sucinta, para identificar e 

marcar indivíduos arbóreos de interesse especial à coleta de sementes, estacas, 

amostras etc.; e, posteriormente, proceder às coletas propriamente ditas; c) os 

trabalhos de corte localizados da vegetação devem ocorrer após o término dessas 

tarefas, de acordo com as programações e limites físicos estabelecidos. 

Preferencialmente, a supressão de vegetação deve ocorrer nos períodos de menor 

atividade reprodutiva da avifauna característica do local. Ressalta-se que se planeja 

aproveitar a madeira como lenha na fábrica do empreendimento. 
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Planejamento para revegetação 

 

Em princípio, todas as espécies nativas da região e de ocorrência natural são 

potenciais de uso. Entre as formas planejadas de se recuperar em áreas com as 

espécies nativas da região estão:  

a) resgatar plântulas e sementes para o desenvolvimento em viveiro de 

mudas e posterior utilização na recuperação das áreas impactadas. Este método 

deve ocorrer antes do desmatamento das áreas, com o intuito de preservar a 

diversidade genética local; 

b) devido a alta demanda de mudas florestais para a recuperação de áreas, 

será implantado um viveiro com mudas, com a finalidade de produzir 

aproximadamente 100.000 mudas/ano, bem como de receber as plântulas 

provenientes do resgate nas áreas de desmatamento. Este viveiro será construído 

na Fazenda Intermontes – que será um modelo de referência regional na 

restauração de áreas degradadas, produzindo mudas para a recuperação das áreas 

do empreendimento e para a utilização na medida compensatória proposta pelo EIA; 

c) remoção da camada superficial do solo e serrapilheira e seu transporte e 

distribuição nas áreas de restauração, de acordo com a programação de avanço de 

lavra. Esses materiais, com o banco de sementes do solo, a serrapilheira e as 

primeiras camadas de solo, serão removidos e levados por caminhão até o local de 

restauração, e espalhados uniformemente pelo terreno. Preferencialmente, não 

serão feitos armazenamentos; 

 d) em áreas nas quais a utilização do banco de sementes e serrapilheira não 

forem viáveis, será utilizado o solo recentemente removido ou o armazenado 

reservadamente no depósito de estéril. 

 

Conclui-se que o planejamento das medidas de recuperação ambiental é 

adequado ante ao plano técnico, isto porque o Prad trata com suficiente 

profundidade certos tópicos, incluindo-se mas não se limitando àqueles que contêm 

a NBR 13030, buscando compatibilizar mutuamente o plano de lavra e o plano de 

recuperação. Sob o ponto de vista econômico, o planejamento é adequado, 

Apresenta os custos referentes à implantação das medidas de recuperação 

ambiental; contudo não apresenta os custos do plano de fechamento, no caso o 
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parque multifuncional. O planejamento das práticas mostrou que houve interação 

entre as equipe de planejamento de lavra e o planejamento ambiental. 
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5.3.3.2 Práticas de caráter edáfico 

 
 

 

O conjunto das práticas referentes ao caráter edáfico é representado pelo 

manejo do solo superficial e controle dos processos de dinâmica superficial (nas vias 

de acesso e áreas de apoio). 

 

Manejo de solo superficial 

 
Referências de boas práticas de manejo de solo superficial Avaliação da 

eficácia 
Forma de 
avaliação 

Retirada e separação do solo superficial   
1. Equipes de operação devem receber orientações para melhor 
aproveitamento e conservação do solo superficial (9). 

TA E 

2. A retirada do solo superficial deve ser executada logo após a 
retirada da vegetação (1). 

TA E 

3. Deve ser feita uma discriminação “in situ” entre solo superficial e 
outros materiais (como solo de alteração de rocha, cascalhos e outros) 
(6,8,9) 

TA EV 

4. Deve se evitar a contaminação da superfície ainda não removida por 
lavagens e serviços de manutenção de campo em maquinários (trocas 
de óleo) e por trânsito sobre a área. (9) 

TA E 

5. Os maquinários de retirada do solo superficial devem ser 
fiscalizados periodicamente quanto a possíveis vazamentos de óleo, 
gasolina e outros (8). 

TA E 

6. O solo superficial deve ser manuseado no máximo 2 vezes (9). TA E 
Formas de disposição do solo superficial   
Retorno imediato do solo superficial   
7. O solo superficial deve ser disposto em áreas nas quais não haja 
tráfego (pedestres ou veículos) (8). 

TA EV 

8. O solo superficial deve ser usado imediatamente após a retirada do 
mesmo (9). 

PA EV,E 

9. Não deve se compactar o solo superficial (9). PA EV,E 
10. Estoque de solo superficial   
11. O prazo de estocagem não deve exceder 2 anos (9). TA E 
12. O solo superficial deve ser armazenado perto da escavação e em 
lugares onde não deverá ocorrer a ampliação da mina ou qualquer outra 
atividade e a sua disposição. caso possível, deve acompanhar a 
topografia local (9). 

TA EV 

13. Os locais de pilhas devem ser previamente preparados com obras 
de drenagem ou colocados em terrenos naturalmente bem drenados (2, 
6). 

TA EV 

14. As pilhas de solo superficial devem ser revegetadas (gramíneas 
/leguminosas) e/ou cobertas por serrapilheira da mata (2, 3, 6). 

NA EV 

15. A pilha de estocagem não deve exceder 1,5 metros de altura (6). TA EV 
16. Devem-se revolver as pilhas de estocagem do solo superficial 
periodicamente (9). 

NA E 

Continua 



 
161 

 

Referências de boas práticas de manejo de solo superficial Av. da eficácia Forma de 
avaliação 

Tratos da superfície final   
17. Caso não haja solo superficial suficiente para os tratos da superfície 
final, deve-se tratar o solo de alteração, rejeitos ou material similar 
excedentes para posterior utilização em áreas de recuperação (6, 9). 

NS E 

18. Devem-se avaliar e definir níveis de correção da fertilidade desejada 
(pH, macronutrientes, micronutrientes e matéria orgânica) (9). 

TA E 

19. A aplicação do corretivo de pH deverá ser feita com maior tempo 
possível (3 a 6 meses) de antecedência do plantio (9). 

PA E 

20. Deve-se adubar o solo conforme a necessidade (exemplo: adubação 
verde ou aplicação de “mulch” (colchão de matéria vegetal triturada) 
(6,9). 

TA E 

Recolocação da camada superficial do solo   
21. Deve-se definir a espessura necessária da camada de solo 
superficial para cada área, de acordo com o volume disponível nesta 
área (9). 

TA EV,E 

22. A camada deve ser regular, obedecendo a conformação topográfica 
(9). 

TA EV,E 

23. Deve-se recobrir toda a superfície da área a ser revegetada com o 
solo superficial (9). 

TA EV,E 

24. Deve-se minimizar a movimentação de equipamentos sobre as 
áreas que já tenham recebido a camada fértil do solo (9). 

TA E 

25. Quando o solo estiver estocado, o cronograma da operação de 
recolocação deve estar ajustado com o cronograma de recuperação (9). 

TA E 

Redução do grau de compactação do solo   
26. Deve-se identificar a profundidade da camada adensada que precisa 
ser descompactada (9). 

TA E 

27. O solo superficial deve ser descompactado por meio de práticas 
culturais (ex:“adubação verde”) ou práticas de manejo (subsolagem)(6). 

TA E 

Quadro 5.16  - Avaliação da eficácia das práticas de manejo de solo superficial da mina 2. 
 

 

Retirada e separação do solo superficial 

 

As práticas aplicadas de retirada e separação do solo superficial são eficazes 

quanto à conservação do solo orgânico. Entretanto, segundo informações verbais, 

nem sempre a retirada e transporte do solo orgânico são viáveis devido às altas 

declividades das encostas do vale no qual está inserida a cava (Foto 5.42 ). 

 

Formas de disposição do solo superficial 

 

Parte do solo retirado é disposta em área próxima ao DE Leiteira em área em 

que não há trafego de pedestres e veículos, conforme observa-se na Foto 5.41 ; e 

outra parte é utlilizada diretamente em áreas que serão recuperadas. O solo não é 

compactado.  

 

continua 
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Estoque de solo superficial 

 

As pilhas do solo orgânico apresentam altura de aproximadamente 1,5 m, 

estão parcialmente vegetadas por regeneração natural e encontram-se sob local 

drenado. Porém, conforme informações verbais obtidas, o solo orgânico não é 

revolvido periodicamente. 

 

Tratos da superfície final 

 

A empresa não aproveita o solo superficial (solo residual) para compensar a 

deficiência de solo orgânico. Entretanto, são aplicadas práticas de tratos da 

superfície final, como aplicação de corretivo para aquele tipo de solo e adubação 

quando necessária. O corretivo de solo é colocado 1 semana antes ou na hora do 

plantio. 

 

Recolocação da camada superficial 

 

A recolocação de solo orgânico na área a ser recuperada consiste em 

práticas eficazes como: distribuição homogênea e regular do solo frente a 

quantidade disponível, evitando o trafego de veículos sob a área e seguindo um 

cronograma de operação ajustado com o cronograma de recuperação. 

 

Redução do grau de compactação 

 

Para reduzir o grau de compactação do solo, são aplicadas práticas 

relacionadas à identificação da profundidade a ser descompactada e aplicação de 

prática culturais. 
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Foto 5.41  - Local onde está disposto parte do 
solo superficial. Notar estrada de alto tráfego ao 
lado da pilha. 

Foto 5.42  - Área para ampliação da mina 2. 
Nota-se que altas declividades limitam o 
reaproveitamento de solo orgânico. 

 

 

Diante do cenário apresentado pela empresa e as evidências levantadas pela 

pesquisadora, conclui-se que as práticas de manejo de solo superficial aplicadas são 

eficazes quanto a conservação de suas características naturais. 
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Controle dos processos de dinâmica superficial (nas vias de acesso e áreas 

de apoio). 

 
Referências de boas práticas de controle dos processos de dinâmica 
superficial nas vias de acesso 

Av. da 
eficácia 

Forma de  
avaliação 

1. Em áreas de trabalho da mina as drenagens devem seguir os 
padrões de drenagens naturais e aproveitar linhas de drenagens 
existentes com vegetação conservada (8). 

PA EV 

2. Nos caminhos e/ou acessos, deve ser implantado um sistema de 
drenagem que discipline o escoamento superficial e reduza sua energia 
com dispositivos tais como: canaletas, drenos, “riprap”, escadas 
hidráulicas entre outros (8). 

PA EV 

3. As valetas/ canaletas à céu-aberto em solos erodíveis devem ser 
protegidas com revestimento de concreto, sacos solo-cimento, pedra de 
mão com argamassa, geotêxtil revegetadas, enrocamento, gabiões, etc 
(8) 

NA EV 

4. A água proveniente dos caminhos/acessos deve se aduzida para 
bacias de decantação antes de ser liberada ao meio externo. 

PA EV 

5. Devem-se evitar acessos longos perpendiculares a  curva de nível 
(10) 

TA EV 

6. Devem-se implantar vias principais paralelas a curva de nível (10). PA EV 
7. Não se deve lançar água puvial sobre os taludes sem vegetação. PA EV 
Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
8. A água da cava proveniente dos acessos é bombeada para bacias 
de decantação e clarificação e depois lançada em uma drenagem à 
jusante da mina. 
 

TA EV 

9. Os acessos devem ser implantados com inclinação longitudinal 
suave. 
 

TA EV 

Quadro 5.17  - Avaliação da eficácia das práticas de controle dos processos de dinâmica superficial 
(nas vias de acesso e áreas de apoio) da mina 2. 
 
 

As vias de acesso e as áreas de apoio estão acompanhando as curvas de 

níveis e as drenagens implantadas seguem o padrão das drenagens naturais. Os 

acessos possuem uma inclinação longitudinal da qual direcionam o escoamento 

superficial para a base inferior dos taludes; porém observa-se que em grande parte 

dos acessos não há canaletas escavadas “in situ” (Fotos 5.43 e 5.44 ). Parte do 

escoamento superficial das vias de acessos é conduzida para o sump da cava, 

bombeada e levada para as bacias de decantação e clarificação e posteriormente é 

lançada no córrego localizado à jusante da mina. Na área de trabalho localizada na 

microbacia hidrográfica do córrego Afluente Sul não há drenagem implantada, o que 

está desencadeando o assoreamento deste córrego. Ressalta-se que parte dele 

está canalizado sob uma via de acesso conforme observa-se na Foto 5.45 . 
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Foto 5.43  - Canaleta escavada localizada à 
jusante do talude. Notar que o escoamento 
superficial proveniente do acesso não é captado. 

Foto 5.44 - Acesso acompanhando a curva 
 de nível do terreno. 

 

 
Foto 5.45  - Córrego Afluente Sul assoreado devido a 
intensificação dos processos de dinâmica superficial em 
área de trabalho localizada a montante do mesmo. 

 
 

As práticas referentes a controle dos processos de dinâmica superficial nas 

vias de acesso e áreas de apoio estão sendo parcialmente eficazes. Isto porque há 

áreas nas quais foram implantados sistema de drenagem (canaletas, bacias de 

decantação entre outros) As deficiências na implantação das práticas relacionadas a 

disciplinamento do escoamento superficial das vias de acessos e áreas de apoio 

podem ser justificadas devido ao fato de a cava ainda estar em implantação. 
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5.3.3.3 Práticas de caráter topográfico e geotécnic o: 
 
 

O conjunto das práticas referentes ao caráter topográfico e geotécnico é 

representado por práticas relacionadas à estabilidade de bancadas e estabilidade do 

DE Leiteria. 
 
 
 

Estabilidade de bancadas 

 
Referências de boas práticas de estabilidade de bancadas Av. da 

eficácia 
 

Forma de 
avaliação 

1. Deve-se implantar um sistema de drenagem canaletas (bermas), 
além de caixa e escadas hidráulicas (8). 

TA EV 

2. Nas frentes de lavra que já se encontram em processo de 
reintegração, ambiental devem-se limpar e remover os blocos 
desmontados ou rolados nos bermas. (8). 

 
TA 

 
EV 

3. Os blocos rochosos em equilíbrio instável e placas rochosas soltas 
deverão ser removidos inicialmente com alavancas sempre partindo 
das bancadas superiores (8). 

 
TA 

 
E 

4. Em placas ou taludes negativos deve –se fazer sua remoção ou 
preencher sua frente com blocos de desmonte. (2). 

TA EV,E 

5. Os blocos e placas parcialmente descalçados, ou mesmo aqueles 
somente superpostos a planos de fratura com inclinação direcionada 
para o interior da cava, deverão ser removidos (8). 

TA E 

6. As bermas devem ter inclinação longitudinal para conduzir as águas 
pluviais para o sistema de drenagem (5) 

TA E 

7. As bancadas localizadas acima da mina devem ser reabilitadas 
primeiro (8). 

TA EV 

8. A configuração topográfica das bancadas devem assemelhar-se, 
dentro do possível, à paisagem da região e deve obedecer às normas 
de drenagens das (5). 

TA EV 

Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
9. Não se deve remover os blocos rochosos de tamanhos métricos e 
estáveis para evitar o desencadeamento de escorregamentos. 

TA EV 

10. Deve-se revegetar todos os taludes que não sofrerem intervenção 
até 2 anos. 

TA EV 

11. Em um corpo de tálus instável localizado na parte norte da mina 
isolar a área, alteou-se a estrada com o próprio material, implantou-se 
um sistema de drenagem contornando o corpo e preencheuram-se as 
trincas. 

TA ED 

Quadro 5.18  - Avaliação da eficácia das práticas de estabilidade de bancadas da mina 2. 
 

Bancadas localizadas acima da mina estão em recuperação temporária com o 

objetivo de se evitar o desencadeamento de processos de dinâmica superficial como 

escorregamentos e feições erosivas. Para tanto, as bancadas estão sendo limpas 

(retirada de material solto), retaludadas (quando necessário), e revegetadas. 
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Quando há matacões estáveis na talude, estes não são retirados com o objetivo de 

não o desestabilizar (Fotos 5.46 e 5.47) . 

 

 
 
 

  
Foto 5.46 -  Vista dos taludes em recuperação à 
montante da mina. Notam-se, em detalhe, 
matacões de tamanho métrico e estáveis mantidos 
nos taludes para evitar o desencadeamento de 
escorregamento. 

Foto 5.47  -: Sistema de drenagem (canaletas 
escavadas) no pé das bancadas em 
recuperação.. 

 

As práticas aplicadas com o objetivo de controlar os processos físicos das 

bancadas são eficazes quanto à estabilização geotécnica destas.  

 

 



 
168 

 
 

Estabilidade do depósito de estéril  Leiteria 

 
 
Referências de boas práticas de estabilidade de pilhas de estéril e “bota-
foras” 

Av. da 
eficácia 

Forma de. 
Avaliação 

1. Deve-se executar a pilha ou bota-fora de forma ascendente (2).  TA EV/E 
2. Caso a pilha intercepte linhas de fluxo natural do escoamento 
superficial ou drenagem, deve ser implantada uma drenagem interna, de 
maneira a captar e aduzir a água. (1) 

TA E 

3. Deve-se implantar cobertura vegetal nos taludes e bermas (1, 2). PA EV/ED 
4. A água proveniente dos corpos dobota-fora deve ser aduzida para 
bacias de decantação antes de ser liberada ao meio externo (1, 2). 

TA EV/ED 

5. A altura máxima dos bancos dos taludes deve ser de 10 metros (2). TA EV 
6. A altura máxima das pilhas deve ser de 200 metros (2). TA EV 
7. A largura mínima dos bermas deve ser de 6 metros (2). TA EV 
8. Deve ser implantado acesso para manutenção das pilhas de estéreis 
(2). 

TA EV 

9. Os bermas devem ter declividade longitudinal e transversal mínima de 
1% e 5%, respectivamente (2). 

TA EV 

10. Devem-se recuperar os taludes concomitantemente à formação das 
pilhas de estéril. 
 

TA EV 

Outras práticas adotadas pela empresa   
11. A água da pilha é aduzida por canaletas e conduzida para área de 
espera com enrocamentos.  

TA EV 

12. O estéril foi utilizado em um projeto de estabilização de talude. TA EV/ED/E 
Quadro 5.19  - Avaliação da eficácia das práticas de estabilidade do DE Leiteria 

 

O DE Leiteria está sendo disposto de forma ascendente e atualmente 

apresenta 3 bancadas com alturas variando entre 5 e 10 metros e bermas com 

largura mínima de 5 metros. Este depósito é formado segundo as Normas da ABNT 

para a disposição de estéril, contando com diques de contenção de finos, 

enrocamento de rocha nas linhas de drenagem.  

Parte dos taludes localizados a jusante da pilha está sendo revegetada 

concomitantemente à formação da pilha espécies com espécies nativas. (Fotos 5.48 

e 5.49). 
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Foto 5.48  - Berma inferior e taludes da pilha de 
estéril. Notar leve inclinação longitudinal da berma. 

Foto 5.49 -  Recomposição vegetal dos taludes 
inferiores da pilha de estéril 

 

O depósito de estéril Leiteria está sobre uma nascente a qual está sendo 

drenada internamente. Nos taludes e bermas do DE Leiteria foi implantado um 

sistema de drenagem composto por canaletas revestidas com concreto, escadas 

hidráulicas e área de espera para contenção dos finos. Ainda, à jusante da pilha, 

estão dispostos enrocamentos que auxiliam na redução da energia do escoamento 

superficial facilitando a sedimentação dos finos. (Fotos 5.50 e 5.51 ) 
 

  

Foto 5.50  - Parte do sistema de drenagem da 
pilha de estéril - canaletas revestidas de concreto 
(indicada) e área de espera. 

Foto 5.51 - Parte da área de espera (detalhe da 
foto anterior). Notar blocos de rocha utilizados 
para reduzir a velocidade do escoamento das 
águas de superfície. 

 

Outra parte do material foi destinada recomposição topográfica da margem 

direita do rio das Almas. O volume enviado neste local, até março de 2003, foi de 

186.600 m3 de um total previsto de 240.000 m3. Atualmente a área se encontra 

estabilizada como pode se observar na Foto 5.52. 
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Foto 5.52  – Vista da margem do rio das Almas 
recuperada com estéreis da mina 2. 

As práticas para a estabilização das pilhas de estéreis referentes à 

estabilidade geotécnica e topográfica dos taludes implantadas no DE Leiteria são 

eficazes. Porém, recomenda-se que se continuem a revegetar os taludes inferiores e 

de preferência se implantem gramíneas e espécies leguminosas concomitantemente 

às mudas nativas. 
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5.3.3.4 Práticas de caráter hídrico 

 

 

O conjunto das práticas referentes ao caráter hídrico é representado por 

práticas relacionadas à proteção hídrica superficiais e subterrâneas. 
 

Proteção dos recursos hídricos superficiais 
 

Referências de boas práticas de proteção dos recursos hídricos 
superficiais 

Av. da 
eficácia 

Forma de 
avaliação 

1. Devem-se remover os sedimentos carreados pelo escoamento 
superficial (com a implantação de bacias de decantação, filtros de 
agregados, áreas de espera (lagoas com plantas de brejo apropriadas) 
antes de a água ser lançada em cursos d´águas e nas áreas externas da 
propriedade (6) 

PA EV 

2. A água da bacia de decantação deve ser lançada em linhas de 
drenagens revegetadas, (2). 

PA EV 

3. Os sedimentos devem ser retirados das bacias de decantação 
sempre que o limite da capacidade for alcançado (2). 

PA EV/E 

4. Devem-se revegetar os entorno do cursos d’água permanente e 
intermitentes (nascentes, cabeceiras, córregos, rios) 

NA EV 

5. Deve-se evitar o lançamento de água no curso d’água por meio do 
reuso da água (6). 

NS EV/E 

6. Caso a qualidade de água a ser lançada seja incompatível com a 
classificação do curso d’água receptor, deve-se tratá-la de forma 
adequada. 

TA ED 

7. O tratamento de água deve ser físico (bacia de sedimentação) e 
químico, quando necessário. 

PA EV/E 

8. Devem ser implantadas obras de drenagem com o objetivo de desviar 
as águas superficiais das áreas onde serão desenvolvidas atividades da 
mineração (drenagem perimetral) (6). 

PA EV 

Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
9. Desvio e canalização (revestida com solo cimento) do córrego do 
Chapéu 

TA EV/E 

Quadro 5.20  - Avaliação da eficácia das práticas de proteção dos recursos hídricos superficiais da 
mina 2. 
 

 

A cava, conforme foi descrito, está inserida sob o córrego do Chapéu e seu 

afluente denominado Afluente Sul. O córrego do Chapéu foi desviado, conforme 

planejado (Fotos 5.57 e 5.59 ) e o seu afluente se encontra parcialmente canalizado. 

Parte do escoamento superficial vai para o sump da cava, é bombeada e conduzida 

para bacias de decantação e clarificação para, posteriormente, ser lançada à jusante 

da mina (córrego do Chapéu). A seção do córrego onde se lança a água bombeada 

está revegetada com gramíneas Uma parte menor do escoamento superficial, 

pertencente à micro baciahidrográfica do Afluente Sul, está sendo responsável pelo 

assoreamento do córrego honônimo, conforme se observa nas Fotos 5.53, 5.54, 

5.55 e 5.56. 
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Foto 5.53  - Córrego Afluente Sul assoreado e 
parcialmente canalizado sob acesso na mina. 

 

  
Foto 5.54 -  Bacias de decantação (sedimentos 
grossos) da água proveniente do bombeamento da 
água da cava. 

Foto 5.55  - Bacia de clarificação (decantação 
dos sedimentos finos). 

 

  
Foto 5.56  - -Córrego do Chapéu a montante da 
mina 2. Notar mata ciliar preservada. 

Foto 5.57  - Desvio do córrego do Chapéu. 
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Foto 5.58  - Lançamento da água tratada 
(decantada, clarificada) em curso d’água à jusante 
da mina. 

Foto 5.59  -Obras relativas ao desvio do córrego 
do Chapéu. 

 

Quanto a uma possível alteração da qualidade da água, a empresa faz a 

manutenção dos equipamentos periodicamente, para verificar de possíveis 

vazamento, além das análises químicas rotinerias nos cursos d’água. 

As práticas aplicadas referentes a proteção hídrica superficial tem sido 

parcialmente eficazes. As deficiências encontradas estão relacionadas a ausência 

de sistema de drenagem na microbacia do córrego Afluente Sul. 
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Proteção dos recursos hídrico subterrâneos 

 
Referências de boas práticas de proteção dos recursos hídricos 
subterrâneos 

Av. da 
eficácia 

Forma de 
avaliação 

1. Deve-se consultar periodicamente os vizinhos quanto à possível 
redução de vazão nos poços de cacimbas e/ou tubulares profundos e 
nascentes. 

NS E/EV 

2. Caso ocorra a redução de vazão nas fontes hídricas dos vizinhos, a 
empresa deve lhes fornecer água até que a situação seja regularizada  

NS 
 
 

E 

Outras atividades eventualmente adotadas pela empresa   
3. Deve-se tratar a água bombeada da cava (proveniente da 
subsuperfície) por bacia de decantação e clarificação. 
 

TA EV 

4. Manutenção de equipamentos frente a possíveis vazamento de óleo TA EV 
Quadro 5.21  - Avaliação da eficácia das práticas de proteção dos recursos hídricos subterrâneos da 
mina 2. 
 

Conforme se constatou no EIA, não há uso da água na região da mina, assim, 

as práticas referentes a redução de vazão na região circunvizinha não se aplica a 

esta situação. A água subterrânea da cava é bombeada para posteriormente ser 

conduzida para bacias de decantação e clarificação e, por fim, lançada no córrego 

do Chapéu à jusante da cava (Fotos 5.60 e 5.61 ). 

  
Foto 5.60  - Bacias de decantação (sedimentos 
grossos) da água proveniente do bombeamento 
da cava. 

Foto 5.61  – Bombeamento da água proveniente 
do escoamento superficial e águas subterrâneas. 

 

Quanto à uma possível alteração da qualidade da água subterrânea, a 

empresa faz a manutenção dos equipamentos periodicamente para a verificação de 

possíveis vazamentos. 

As práticas aplicadas referentes à proteção hídrica subterrânea têm sido 

eficazes diante da alteração da qualidade e quantidade das águas subterrâneas. 
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5.3.3.5 Práticas de caráter vegetativo 

 

 

O conjunto das práticas referentes ao caráter vegetativo é representado por 

práticas relacionadas a minimização dos impactos visuais, retirada da vegetação e 

revegetação. 

 

Minimização de impactos visuais 

 
Referências de boas práticas de minimização de impactos visuais Av. da 

eficácia 
Forma de 
avaliação 

1. A vegetação natural deve ser reaproveitada como barreira visual 
(8). 

TA EV 

2. Deve-se usar o replantio como complemento para barreira visual 
(8). 

NS EV 

3. A vegetação deve ser retirada, somente na quantidade mínima, 
para a eficiência das operações (8). 

TA EV 

4. As características topográficas da região devem ser usadas como 
barreiras e o paisagismo deve estar harmonizado com a região (2, 4). 

TA EV 

5. A frente de lavra deve ser orientada em direção oposta de vistas de 
vizinhos, mirantes e rodovias (8). 

TA EV 

6. A recuperação das bancadas da mina deve ser feita 
concomitantemente à extração do minério (8,5,14). 

TA EV 

7.  Deve ser evitada a implantação de acessos retilíneos (8). TA EV 
8. Para as barreiras vegetais deve se escolher plantas que tenham 
crescimento rápido e bom fechamento (13, 14). 

NS EV 

Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
9. Deve-se fazer a recuperação ambiental da pilha de estéril 
concomitante com deposição de material. 

TA EV 

Quadro 5.22  - Avaliação da eficácia das práticas de minimização de impactos visuais 
 

A mina 2 está inserida em uma área geomorfologicamente favorável quanto a 

possíveis impactos visuais. A vista da cava observada na foto 5.62  é praticamente 

única ante a todos os acessos e rodovias presentes nos entornos da mina. Contudo, 

a mina tem sido recuperada concomitantemente a extração de calcário. O DE 

Leiteria não é observado por rodovias circunvizinhas, apenas pelo acesso e está 

sendo recuperado concomitantemente a sua implantação (Foto 5.63 ). 
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Foto 5.62  - Visão da mina de uma estrada vicinal. 
Notar a pouca visibilidade que se tem da cava. 
 

Foto 5.63  - Pilha de estéril em recuperação 
concomitantemente à sua implantação. 

 

As práticas aplicadas são eficazes ante a minimização do contraste da cava e 

depósito de estéril com a paisagem circunvizinha (impacto visual). 
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Retirada da vegetação  

 
 
Boas práticas esperadas de retirada da vegetação Av. da 

eficácia 
Forma de 
Avaliação 

1. Deve-se minimizar a área decapeada, removendo-se apenas a 
vegetação necessária (9). 

TA E 

2. Quando se tratar de pastagem natural ou forrageiras cultivadas, sua 
remoção será feita juntamente com a camada fértil do solo (inclusão 
como cobertura morta) (9). 

NS E 

3. Evitar a queimada da área, encontrando um destino para a madeira, 
raízes, tocos, galhos para posterior disposição dentro do corte ou da cava 
da lavra (9). 

TA E 

4. Epífitas devem ser retiradas seletivamente de forma manual 
(salvamento) e replantadas em local seguro. 

TA E 

5. Identificar e aproveitar madeiras nobres para uso próprio. TA E 
Outras práticas eventualmente adotadas pela empresa   
6. Resgate e transplante de plântulas. TA EV/E/ED 
7. Resgate de sementes para a formação de mudas e viveiros. TA EV/E/ED 
8. Demarcação da área a ser desmatada. TA E 
Quadro 5.23  - Avaliação da eficácia das práticas de retirada de vegetação da mina 2. 

 
 

 Para a retirada da vegetação utilizam-se práticas como: a) remoção apenas 

da vegetação necessária usando delimitação das áreas de desmatamento e corte da 

vegetação, com distinção física e visual dos limites da próxima área a ser 

desmatada, de acordo com o planejamento da evolução da cava na mina 2 (Foto 

5.64). Essa distinção pode utilizar fitas de material resistente ou colocar marcas a 

tinta no fuste dos indivíduos mais externos; b) a madeira é utilizada como lenha na 

fábrica; c) anteriormente ao desmatamento são resgatadas plântulas, mudas ou 

mesmo indivíduos de interesse de preservação, que serão transportados para o 

viveiro para posterior utilização na fazenda Intermontes; c) os trabalhos de corte 

localizados da vegetação devem ocorrer sem prática de queimada, após o término 

dessas tarefas, de acordo com as programações e limites físicos estabelecidos. 

Preferencialmente, a supressão de vegetação ocorre nos períodos de menor 

atividade reprodutiva da avifauna característica do local.  
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Foto 5.64  - Área desmatada para a expansão da mina. 
Nota-se a ausência de queimada. 

 

Conclui-se que as práticas de retirada da vegetação são eficazes ante a 

minimização da perda de vegetação. 
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 Revegetação 

 
Referências de boas práticas de revegetação 
 

Av. da 
eficácia 

Forma de 
avaliação 

1. Áreas menores entre 1 e 2 ha, que são vizinhas de matas naturais, 
podem ser recuperadas naturalmente por sucessão natural (2, 6) 

TA E 

2. As sementes devem ser selecionadas perto da área da mina (8). PA E 
3. Caso sejam usadas mudas pequenas, o plantio deve ser feito em tubo 
de PVC diretamente na área (8). 

NA E/EV 

4. Devem-se proteger as mudas com plásticos e hastes (ventos e 
predadores) (8). 

NA E/EV 

5. Devem-se espalhar as sementes dos arbustos sob o solo (8). TA E 
6. Deve se cercar a área com arame farpado, madeira ou similares para 
impedir a entrada de predadores (ex: vaca). 

TA EV 

7. Sementes nativas devem ser plantadas 2-3 kilogramas por hectare em 
área degradada (8) 

NS E 

8. Quando o solo orgânico for perdido deve-se colocar maior quantidade 
que o item 07 especificou (8). 

TA E 

9. Nos taludes, devem-se plantar espécies de rápido crescimento (ex: 
herbáceas). 

TA ED 

10. Em taludes, muito íngremes e áreas inacessíveis, deve-se usar a prática 
de hidrossemeadura. 

NS E 

11. Para barreiras vegetais devem-se plantar espécies de boa altura e 
devem ser dispostas em fileiras (ex: eucaliptos) (1) 

NS EV 

12. Na bacia de sedimentação devem-se plantar espécies resistentes ou 
tolerantes às condições do substrato  

NA EV 

13. Devem-se usar plantios mistos em matas ciliares e APPs (modelo de 
plantio ao acaso ou modelo sucessional e semeadura)  

NA EV 

Matas ciliares   
14. Deve-se isolar a área a ser revegetada (11). NA EV 
15. Devem-se escolher mudas e sementes adequadas com as 
características do local (11). 

NA EV 

16. Devem-se eliminar as espécies competidoras (gramíneas, trepadeiras 
ou bambus) da área a ser revegetada (11). 

NA EV 

17. Devem-se adensar as espécies com o uso de mudas ou sementes (11). NA EV 
18. Deve-se induzir e conduzir propágulos autóctones, caso a degradação 
esteja inserida em uma matriz florestal ou degradação pontual (11). 
19.  

NA EV 

20. Devem-se revegetar os entorno do cursos d’água permanente e 
intermitentes (nascentes, cabeceiras, córregos, rios) 

NA EV 

21. As áreas de matas ciliares e APPs devem ser revegetadas com 
espécies nativas. 

NA EV 

Outras práticas adotadas pela empresa   
22. Implantação de viveiros para cultivo de sementes e plântulas locais. TA EV/E 
23. Para o controle de processos erosivos, devem ser plantadas espécies 
rasteiras. 

PA ED/EV 

24. A serrapilheira é utilizada com a finalidade de obter rápido recobrimento 
do solo e acelerar o processos de regeneração natural. 

PA EV/E/ED 

Quadro 5.24  - Avaliação da eficácia das práticas de revegetação da mina 2. 
 

A preparação das atividades relacionadas à revegetação consiste na: 

implantação desenvolvida em um viveiro denominado Fazenda Intermontes, 

propriedade da empresa, na qual se cultiva sementes, plântulas, epífitas e outras, 

para posterior plantio nas áreas degradadas. Parte das sementes é proveniente de 
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Piracicaba e parte é resgatada da região da mina. As sementes são jogadas 

diretamente no solo e, quando possível, as áreas são recuperadas por regeneração 

natural (Fotos 5.65, 5.66, 5,67 e 5.68). 

 

  
Foto 5.65  - Viveiro das plântulas resgatadas na 
área da mina – Fazenda Intermontes. 

Foto 5.66  Área recuperada naturalmente sobre 
solo superficial proveniente da área da mina - 
Fazenda Intermontes. 

 

  
Foto 5.67 - Experimentos com sementes resgatadas 
antes da instalação da mina e de Piracicaba - 
Fazenda Intermontes. 

Foto 5.68  - Cercas de madeira e arame farpado 
usadas para isolar os experimentos de 
recomposição vegetal - Fazenda Intermontes. 

 

O talude do DE Leiteria está sendo recuperado com mudas de espécies 

nativas, conforme se observa na Foto 5.69. Nota-se que a área se encontra 

cercada. Nas bancadas da mina estão sendo plantadas espécies de gramíneas ou 

leguminosas, como se vê na Foto 5.70 . 
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Foto 5.69 -  Recomposição vegetal dos taludes 
inferiores da pilha de estéril. Notar ausência de 
gramíneas e leguminosas e cerca. 
 

Foto 5.70 - Área a montante da mina sendo 
recuperada com plantio de gramíneas 
 

 

As práticas de vegetação implantadas ante a formação de um novo solo, para 

controle da erosão são parcialmente eficazes, isto porque a ausência de gramíneas 

ou leguminosas pode intensificar os processos erosivos e a ausência de cercamento 

pode permitir a ação de predadores. 
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5.3.3.6 Gestão do processo de RAD 
 
 
Referências de boas práticas de gestão do processo de RAD Av. da 

eficácia 
Forma de 
avaliação 

Normatização de Procedimentos   
1. A empresa deve ter procedimentos de recuperação ambiental 
normatizados como: remoção do solo, preparo do solo, tratos culturais, 
revegetação, monitoramento ambiental dentre outros. 

TA E 

Recursos humanos   
2. A equipe que implementa e gerencia as práticas ambientais deve ser 
composta por técnicos qualificados. 

TA ED 

Programa de qualidade   
3. Os laboratórios contratados devem comprovar a sua qualidade 
ambiental por meio de certificação ou normatização de procedimentos. 

TA E 

Monitoramento   
4. O PRAD deve incluir um plano de monitoramento (3). TA E 
5. A empresa de mineração deve ter um programa de monitoramento 
dos resultados da RAD, com o emprego de indicadores apropriados. 

TA E 

6. Deve-se implantar um monitoramento de qualidade de águas 
superficiais com indicadores pré definidos. 

TA E 

7. Deve-se implantar um plano de monitoramento das águas 
subterrâneas por meio de indicadores de qualidade pré-definidos. 

TA E 

8. Deve-se implantar um plano de monitoramento da área revegetada 
por meio de indicadores pré-estabelecidos. 

TA E 

9. Deve-se monitorar os processos de dinâmica superficial através de 
indicadores geológico-geotécnicos. 

TA E 

10. Em caso de rebaixamento do lençol freático, deve-se monitorar o N.A. 
subterrâneo. 

TA E 

11. Devem-se documentar e demonstrar os resultados do monitoramento. TA E 
12. Devem-se tratar-se os dados do monitoramento verificando sua 
significância, definindo a distribuição das amostragens e freqüência das 
coletas. 

TA E 

Manutenção operacional   
13. A empresa deve limpar (desobstruir) os sistemas de drenagem 
periodicamente ou sempre que necessário. 

TA EV/E 

14. As tubulações para condução de água devem ser verificadas 
periodicamente quanto à possibilidade de vazamentos. 

TA E 

15. A capacidade das bacias de decantação deve ser controlada 
periodicamente, as bacias devem ser desassoreadas quando necessário. 

TA EV/E 

16. A área revegetada deve ser capinada e limpa das plantas herbáceas 
(gramíneas invasoras) periodicamente (6) 

TA E/EV 

17. Deve-se verificar a necessidade de adubação (9). TA E 
18. Devem-se controlar pragas e enfermidades (em especial as formigas) 
(9). 

TA E 

19. Devem-se repor mudas mortas nas áreas revegetadas (9). TA E 
Auditoria ambiental   
20. Devem-ser aplicadas auditorias ambientais periódicas com o intuito de 
assegurar a eficácia e a eficiência do plano de monitoramento e da 
RAD(7). 

TA E 

21. Devem-se desenvolver protocolos de auditoria específicos para 
avaliar a gestão do processo de RAD (4).. 

TA E 

Quadro 5.25  - Avaliação da eficácia das práticas de gestão do processo do RAD da mina 2. 
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Normatização de procedimentos 

 

Segundo informações verbais obtidas a empresa tem normatizado alguns 

procedimentos de recuperação ambiental, principalmente os relacionados ao meio 

biótico, fato este resultado da parceria de técnicos especializados em vegetação da 

Esalq- USP com a empresa. 

 

Recursos humanos 

 

A equipe que gerencia as práticas ambientais é composta por técnicos 

qualificados, principalmente profissionais ligados ao meio biótico. Fato este 

justificado pela parceria da empresa com a Esalq-USP, como foi mencionado. 

 

Programa de qualidade 

 

A empresa só contrata laboratórios com a qualidade ambiental comprovada 

por meio de certificação ou normatização de procedimentos. A empresa tem 

certificação ISO 9000. 

 

 Monitoramento 

 

O Prad apresenta planos de monitoramento com indicadores apropriados 

referentes a: 

a) águas subterrâneas: piezômetros, análise química 

b) águas superficiais análise liminológica e química (trimestral)  

c) substrato rochoso: processos de dinâmica superficial erosivos por 

topografia detalhada, inspeção visual dos taludes e instalação de piezômetros e 

tassômetros nas bases dos corpos dos depósitos de estéreis (mensal) 

d) cobertura vegetal: alterações da comunidade vegetal, fragmentação de 

maciços vegetais, remoção de cobertura vegetal.  

Salienta-se que não foram verificadas evidências documentais a respeito 

deste documento de monitoramento, porque o técnico que acompanhou a visita não 

tinha conhecimento de tal documento. 
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Manutenção operacional 

 

As práticas de manutenção operacional aplicadas são: a) desobstrução dos 

sistemas de drenagem quando necessário, b) vistoria periódica das tubulações com 

o objetivo de controlar possíveis vazamentos, c) a área revegetada é capinada, 

limpa, adubada e há controle de pragas e formigas periodicamente, além do que são 

repostas muda, quando necessário. 

 

Auditoria ambiental 

 

Segundo informações verbais, são aplicadas no local auditorias ambientais 

periódicas com o intuito de assegurar a eficácia e a eficiência do plano de 

monitoramento e da RAD. Salienta-se que não se teve acesso a nenhuma evidência 

documental, nem mesmo aos protocolos de auditoria específicos, para avaliar a 

gestão do processo de RAD. 

 

 A eficácia das medidas de gestão ambiental são eficazes segundo se obteve 

da entrevista com o gerente da mina. 
COMPONENTES 

AMBIENTAIS 
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5.4 Mina 3 

 

 

Esta seção apresenta a caracterização da situação atual da mina 3 e foi 

elaborado a partir Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad), documento 

finalizado no ano de 2006. 

 

 

5.4.1 Caracterização da mina 3 

 

 

A extração do calcário é conduzida em bancadas, com escavação mecânica 

dos materiais (minério ou estéril) consolidados ou alterados e com perfuração  e 

desmonte com explosivos dos materiais rochosos. No método em questão, a jazida 

é lavrada por meio da abertura de bancadas com 15 metros de altura, inclinação de 

face de 15° com a vertical, que, no final da cava s erão reunidas duas a duas, 

resultando em bancadas finais de 30 metros. 

Na configuração final de lavra, as bermas de desenvolvimento terão largura 

mínima de 8 metros, possibilitando o tráfego e manobras de veículos e 

equipamentos pesados e o acesso de equipamentos para manutenção e a 

drenagem. O piso da berma terá inclinação de, no mínimo, 2% no sentido do pé do 

talude para condução e escoamento de águas pluviais e do lençol freático, 

cuidando-se assim para que não escoe água pela saia da bancada, que pode 

arrastar fragmentos e assim instabilizar o talude. 

O ângulo médio dos taludes finais ficará em torno de 55 a 60° com a 

horizontal, ângulo este julgado seguro para a garantia da estabilidade do talude. Os 

taludes em solo ou capeamento argiloso terão ângulo de corte de 45°. Tais ângulos 

são comprovadamente seguros, baseados na vasta experiência e considerando-se 

as várias minas que operam na região. 

As rampas de acesso terão largura de 15 metros, declividade média de 8 a 

10%, sem patamares para acesso aos bancos intermediários e raio de curvatura de, 

no mínimo, 20 metros. As praças, inclusive o fundo da mina em sua configuração 

final, deverão ter piso com inclinação de no mínimo 1%, propiciando escoamento 

natural das águas pluviais e de infiltrações. As frentes de operação têm 
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comprimentos diversos, de cerca de 50 metros, e praça mínima de 20 metros para 

manobra dos equipamentos de lavra, de modo a permitir boas condições de 

produtividade e segurança operacional. Tanto a remoção do estéril como a produção 

de minério são realizadas em bancadas, sendo os materiais escavados e/ou 

detonados diretamente carregados em caminhões fora-de-estrada de grande 

capacidade, para transporte do minério ao britador ou aos depósitos intermediários e 

o estéril para o depósito de estéril. As bancadas de produção têm 15 metros de 

altura, ângulo de face de 75° em rocha, 60° em roch a alterada e 45° em solo. A 

subfuração é de 1,0 metro, resultando em um comprimento médio de 17,70 metros. 

Atualmente o estéril é depositado no bota-fora da mina 3, no passado depositou-se o 

estéril no bota-fora Titanic, que está sendo recuperado, e no do Lago. 

 
Foto 5.71  - Mina 3 e respectivos bota-foras. Sem data. Fonte: arquivo da empresa  

 

BOTA-FORA 
MINA 3 

BOTA-FORA 
DO LAGO 

BOTA-FORA 
TITANIC 

MINA 3 
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5.4.2 Breve contextualização ambiental 

 

  

A lente calcária da mina 3 tem direção N 50 E a N 60 E com mergulhos 

variando de 40 a 60°NW, estando a SE em contato dir eto com granitos por meio de 

falha e sobreposta por um pacote carbonático a NW que varia de calcários impuros 

a rochas calcossilicatadas. 

A área da mina 3 ocupa as porções média e baixa de um morro com 

amplitude da ordem de 130 m. O topo situado na cota 780 é achatado e extenso, 

com vertentes retilíneas e convexas, e declividades predominantes superiores a 15 

%. A drenagem é de média densidade em padrão subparalelo. As encostas são 

sulcadas por drenagens formando vales fechados, com planícies aluviais restritas. A 

cava da mineração, as áreas de apoio englobando os depósitos de rejeitos e 

elementos de infra-estrutura, modificaram radicalmente a topografia natural do 

terreno. A cava apresenta forma retangular e estreita na sua porção SW tornando-se 

mais aberta e ovalar na sua porção NE. Os taludes das bancadas apresentam 

alturas e inclinações elevadas, tanto em solo como em rocha. 

Ao norte da mina 3 desenvolve-se relevo de colinas médias com amplitudes 

inferiores a 100 m e declividades de encostas predominantes de até 15%. Os topos 

são aplainados, com vertentes apresentam perfis retilíneos a convexos, recortadas 

por drenagens com padrão sub-retangular e de média a baixa densidade, 

encaixadas em vales abertos a fechados com planícies aluviais restritas.  

Na área da cava predominam solos da classe argissolos vermelho-amarelos 

distróficos, de textura argilosa e média argilosa, fase não rochosa e rochosa em 

relevo forte ondulado associado ao latossolos vermelho-amarelos distróficos, de 

textura argilosa, em relevo forte ondulado, ambos com presença de horizonte A 

moderado. 

Merece ser destacado que, no domínio das rochas calcárias, predominam 

solos argilosos, muito profundos, com espessuras superiores a 2,0 m, de coloração 

avermelhada. Nos filitos apresentam-se mais siltosos, pouco profundos e de 

coloração marrom amarelada, e nos granitos a textura é silto-arenosa, profunda, e 

de coloração marrom amarelada. 
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Sotopostos, ocorrem solos de alteração de rochas carbonáticas 

predominantemente argilosos e de grande espessura, ultrapassando duas dezenas 

de metros. Os solos de alteração de filitos e quartzitos são mais siltosos e arenosos, 

e menos espessos. Os granitos apresentam espessuras variadas, podendo ocorrer 

matacões imersos no solo e/ou na superfície do terreno.  

A Foto 5.72  ilustra espesso manto de solo superficial e de alteração existente 

nas bancadas sul da cava. 

 

  
Foto 5.72  - Solo espesso no talude, atingindo 
mais de duas dezenas de metros (Fonte: arquivo 
da empresa). 
 

Foto 5.73  - Escorregamento em solo de grande 
proporção com mobilização de material até a 
plataforma (Fonte: arquivo da empresa). 
 

 

Na porção NE da cava ocorreu um escorregamento de grandes proporções, 

atingindo algumas bancadas e envolvendo um enorme volume de material terroso 

(Foto 5.73 ).  

Atualmente, o lençol freático na mina 3 encontra-se na cota 565 (fundo da 

cava em operação), resultante do rebaixamento provocado pelo aprofundamento da 

cava. Durante a escavação, os primeiros sinais do lençol freático foram observados 

na cota 572, entretanto, foram notadas várias surgências d’água pontuais nas 

paredes da cava, inclusive no contato solo/rocha (Foto 5.74 ). 

A Foto 5.75  ilustra a diferença do nível freático conforme o rebaixamento da 

cava, sendo o superior, demarcado na rocha, correspondente ao nível freático pré-

existente; e o nível da água do lago, ao nível freático atual. 
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Foto 5.74  - Escoamento d’água no talude, 
provindo do lençol freático no contato 
solo/rocha. 
 

Foto 5.75  - Nível do lençol freático pré-existente, 
demarcado na rocha e atualmente definido pela 
água acumulada no lago. 
 

 

A água acumulada no fundo da cava, mais especificamente na porção do 

rebaixo, é bombeada e lançada no rio Pirapora, no qual é feita a coleta de água à 

jusante para análise de efluentes, possibilitando, desta forma, o avanço da extração 

do minério. 

Está prevista para 2007, a elaboração de um estudo hidrogeológico detalhado 

para a mina 3, abrangendo: tipo de aqüífero, mapa potenciométrico, porosidade, 

capacidade de retenção específica, permeabilidade, entre outros parâmetros. 

Na imagem-satélite a seguir está localizado a área urbana mais próxima e as 

áreas de mineração (Figura 5.8) . 

 
Figura 5.9  – Imagem satélite da região circunvizinha da mina 3. Sem data. (Fonte: arquivo da 
empresa). 
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5.4.3 Avaliação da eficácia das medidas de recupera ção ambiental da 

mina 3 

 

Esta seção refere-se à avaliação sistemática e crítica dos conjuntos de 

práticas de recuperação ambiental empregadas pela mina 3, e foi elaborada com 

base nos documentos citados no item 5.4.2., nas visitas à mina e em entrevistas 

com os responsáveis. Os resultados dos dados de campo são apresentados no item 

Mina 3, APÊNDICE 2. 

 

 

5.4.3.1 Práticas de planejamento do RAD 

 

Referências de boas práticas: 
 

Classifica
ção 

Forma de 
avaliação 

Plano de recuperação e de fechamento   
1. A empresa de mineração deve elaborar um plano de recuperação de 
áreas degradadas (9) 

TA ED 

2. O Plano de Recuperação de áreas degradadas deve seguir as diretrizes 
da NBR 13030 (9). 

NA ED 

3. A mina deve ter um plano de fechamento (9) NA ED 
4. O plano de fechamento (PF) da mina deve contemplar alternativas do uso 
futuro da área. (11). 

NA ED 

5. O PF deve ser elaborado mediante consulta à comunidade local e demais 
partes interessadas. 

NA ED 

6. Deve-se planejar o implementação das medidas de recuperação 
ambiental concomitantemente com as atividades extrativistas (11). 

PA ED 

7. O PF deve ser objeto de revisão e atualização periódicas, em particular 
nos dez anos que antecedem a data prevista de fechamento da mina. 

NA ED 

8. Deve-se fazer provisão de recursos financeiros para a recuperação e o 
fechamento 

NA ED 

Planejamento da retirada de solo superficial   
9.  Deve ser feita uma programação para retirada do solo superficial, visando 
não danificá-lo. (3). 

NS ED 

10.  O solo superficial deve ser devidamente caracterizado quanto à umidade 
para a definição da melhor época a ser retirado (3). 

NS ED 

11.  Deve ser feita identificação da espessura de solo superficial a ser 
aproveitado (3, 6). 

NS ED 

Planejamento da implementação das vias de acessos   
12. Devem-se realizar estudos geológico-geotécnico para a definição de 
volume de corte/aterro (projeto de terraplenagem)  

NA ED 

13. O projeto de drenagem deve ser dimensionado de acordo com o volume 
de água resultante das precipitações máximas prováveis com base nos dados 
pluviométricos da região (1, 6) 

NA ED 

continua 
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continua 

Referências de boas práticas: 
 

Classifica- 
ção 

Forma de 
avaliação 

Planejamento da implementação de bancadas   
14. O projeto de drenagem deve ser dimensionado de acordo com o volume 
de água resultante das precipitações máximas prováveis com base nos dados 
pluviométricos da região (1, 6) 

NA ED 

15. O ângulo das bancadas deve ser calculado de acordo com as 
características geológico-geotécnicas da rocha visando a configuração final 
da cava. 
 

NA ED 

Planejamento da implementação de pilhas de estéreis   
16. Deve ser feito um estudo geológico-geotécnico para o local onde se 
pretendem implantar as pilhas de estéreis. (1, 8). 

NA ED 

17. Deve ser feito um estudo hidrometereológico para o dimensionamento dos 
dispositivos de drenagem interna e superficial da pilha. (1, 8). 

NA ED 

18. Deve-se fazer um estudo locacional da pilha de estéril visando o 
desencadeamento do menor impacto possível. 

NA ED 

19. Não se deve dispor a pilha de estéril em vales com talvegues de 
inclinação superior a 18o (8). 

NA ED 

20. Não se deve dispor a pilha de estéril em drenagens, cursos d’água e 
nascentes (8). 

NA ED 

21. Não se deve dispor a pilha de estéril em terrenos instáveis, alagadiços ou 
sujeitos à inundação (8). 

NA ED 

22. Não se deve dispor a pilha de estéril em áreas com vegetação significante 
e áreas com solos férteis (8). 

NA ED 

23. Deve ser feito um estudo geológico-geotécnico no local onde se pretende 
implantar as pilhas de estéreis. (1, 8). 

NA ED 

Planejamento da implementação de um plano de minimização de impactos 
visuais 

  

24. Deve ser elaborado um plano de minimização do impacto visual 
considerando-se as características ambientais locais, a localização dos 
mirantes e a qualidade dos recursos visuais (2, 3, 4, 13, 14) 

TA ED 

25. A empresa de mineração deve discutir com a população local, qual a 
melhor forma de minimizar o impacto visual (13, 14). 

NA ED 

Planejamento da implementação do projeto de drenagem para proteção dos 
recursos hídricos 

  

26. O projeto de drenagem deve ser dimensionado de acordo com o volume 
de água resultante das precipitações máximas prováveis com base nos dados 
pluviométricos da região (1, 6) 

NA ED 

Planejamento de estudos hidrogeológicos para implementação da cava   
27. Antes da abertura da mina ou antes dos projetos de expansão deve ser 
feito estudo hidrogeológico da área. 

NA ED 

28. O estudo hidrológico do sistema cárstico deve conter: estudos geológicos, 
estudos geomorfológicos, fotogeologia, hidroclimatologia, hidrogeologia de 
superfície (12). 

NA ED 

29. Caso a mina alcance o aqüífero, deve-se fazer um estudo quanto do 
rebaixamento do nível d’água (dimensão do cone de rebaixamento). 

NA ED 

Planejamento para retirada da vegetação   
30. A retirada da vegetação deve estar dentro de um plano desenvolvimento 
da lavra com cronograma (6). 
 

NS ED 

Planejamento para revegetação   
31. Deve-se planejar a escolha de sementes e/ou mudas adequadas com as 
características do local (10). 

NA ED 

Quadro 5.26  - Avaliação da adequabilidade das práticas de planejamento do RAD da mina 3. 
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Planejamento do Prad 

 

A empresa elaborou um Prad, porém este não segue as diretrizes da NBR 

13030 como projeto de recuperação das pilhas de estéreis, além de não apresentar 

um plano de fechamento. 

 
Planejamento da retirada do solo superficial 

 

Não se aplica, porque não haverá mais decapeamento 

 

Planejamento da implementação das vias de acesso 

 

O Prad não apresentou o planejamento da implementação das vias de 

acesso. 

 

Planejamento da implementação de pilhas de estéreis 

 

O Prad não mencionou nada a respeito das pilhas de estéril. 

 

Planejamento da implementação de um plano de minimização de impactos 

visuais 

 

O Prad apresenta apenas a indicação de barreiras vegetais com eucaliptos. 

 

Planejamento da implementação do projeto de drenagem para proteção dos 

recursos hídricos 

 

O Prad não apresentou o planejamento da implementação do projeto de 

drenagem para proteção dos recursos hídricos. 
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Planejamento de estudos hidrogeológicos para implementação da cava 

 

O Prad não apresentou o planejamento dos estudos hidrogeológicos para 

implementação da cava 

 

Planejamento para retirada da vegetação 

 

Este planejamento não se aplica no caso da mina 3, porque não haverá mais 

retirada de vegetação. 

 

Planejamento da revegetação 

 

O Prad não apresentou o planejamento da revegetação. 

 

A maioria das práticas referentes ao planejamento não foi aplicada. 
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5.4.3.2 Práticas de caráter edáfico 

 

 

O conjunto das práticas referentes ao caráter edáfico é representado pelo 

manejo do solo superficial e controle dos processos de dinâmica superficial (nas vias 

de acesso e áreas de apoio). 

 

Manejo do solo superficial 
 

Referências de boas práticas de manejo de solo superficial Av. da 
eficácia 

Forma de 
avaliação 

Retirada e separação do solo superficial   

1. Equipes de operação devem receber orientações para melhor 
aproveitamento e conservação do solo superficial (6). 

NS E 

2. A retirada do solo superficial deve ser executada logo após a retirada da 
vegetação (1). 

NS E 

3. Deve ser feita uma discriminação “in situ” entre solo superficial e outros 
materiais (solo de alteração de rocha, cascalhos e outros) (2, 3, 6) 

NS E 

4. Devem-se evitar a contaminação da superfície ainda não removida por 
lavagens e serviços de manutenção de campo em maquinários (trocas de 
óleo) e por trânsito sobre a área. (6) 

NS E 

5. Os maquinários de retirada do solo superficial devem ser fiscalizados 
periodicamente quanto a possíveis vazamentos de óleo, gasolina e outros 
(2). 

NS E 

6. O solo superficial deve ser manuseado no máximo 2 vezes (3). NS E 
Formas de disposição do solo superficial   
Retorno imediato do solo superficial  E 
7. O solo superficial deve ser disposto em áreas em que não haja tráfego 
(pedestres ou veículos) (2). 

NS E 

8. O solo superficial deve ser usado imediatamente após a sua retirada (3). NS E 
9. Não deve se compactar o solo superficial (6). NS E 
Estoque de solo superficial  E 
10. O prazo de estocagem não deve exceder a 2 anos (6). NS E 
11. O solo superficial deve ser armazenado próximo a escavação e em 
lugares nos quais não deverá ocorrer a ampliação da mina ou qualquer 
outra atividade; e a sua disposição, caso possível, deve acompanhar a 
topografia local (3). 

NS E 

12. Os locais de pilhas devem ser previamente preparados com obras de 
drenagem ou colocados em locais naturalmente bem drenados (2, 6). 

NS E 

13. As pilhas de solo superficial devem ser revegetadas (gramíneas 
/leguminosas) e/ou cobertas por serrapilheira da mata (2, 3, 6). 

NS E 

14. A pilha de estocagem não deve exceder a 1,5 metros de altura (6). NS E 
15. Devem-se revolver as pilhas de estocagem do solo superficial 
periodicamente (6). 

NS E 

Tratos da superfície final   
16. Caso não haja solo superficial suficiente para os tratos da superfície 
final, deve-se tratar o solo de alteração, rejeitos ou material similar 
excedentes para posterior utilização em áreas de recuperação (3, 6). 

NS E 

17. Devem-se avaliar e definir níveis de correção da fertilidade desejada 
(pH, macronutrientes, micronutrientes e matéria orgânica) (6). 

NS E 

continua
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Referências de boas práticas de manejo de solo superficial Av. da 
eficácia 

Forma de 
avaliação 

18. A aplicação do corretivo de pH deverá ser feita com o maior tempo 
possível (3 a 6 meses) de antecedência do plantio (6). 

NS E 

19. Deve-se adubar o solo conforme a necessidade (exemplo: adubação 
verde ou aplicação de “mulch” (colchão de matéria vegetal triturada) (3, 6). 

NS E 

Recolocação da camada superficial do solo   
20. Deve se definir a espessura necessária da camada de solo superficial 
para cada área, de acordo com o volume disponível nesta área (6). 

NS E 

21. A camada deve ser regular, obedecendo à conformação topográfica (6). NS E 
22. Deve-se recobrir toda a superfície da área a ser revegetada com o solo 
superficial (6). 

NS E 

23. Deve se minimizar a movimentação de equipamentos sobre as áreas 
que já tenham recebido a camada fértil do solo (6). 

NS E 

24. Quando o solo estiver estocado, o cronograma da operação de 
recolocação deve estar ajustado com o cronograma de recuperação (6). 

NS E 

Redução do grau de compactação do solo   
25. Deve-se identificar a profundidade da camada adensada a ser 
descompactada (6). 

NS  

26. O solo superficial deve ser descompactado por meio de práticas 
culturais (ex:“adubação verde”) ou práticas de manejo (subsolagem)(6). 

NS ED 

Quadro 5.27  - Avaliação da eficácia das práticas de manejo de solo superficial da mina 3. 
 

Segundo informações verbais obtidas, a cava não será expandida 

lateralmente. Portanto estas práticas não se aplicam na mina 3. 
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Controle dos processos de dinâmica superficial (nas vias de acesso e áreas de 

apoio). 
 
Referências de boas práticas de controle dos processos de dinâmica 
superficial 

Av. da 
eficácia 

Forma de 
avaliação 

1. Em áreas de trabalho da mina as drenagens devem assemelhar-se 
com os padrões de drenagens naturais e aproveitar linhas de drenagens 
já existentes com vegetação conservada (2). 

PA EV 

2. Nos caminhos e/ou acessos devem ser implantado um sistema de 
drenagem que discipline o escoamento superficial e reduza a energia da 
mesma com dispositivos tais como: canaletas, drenos, “riprap”, escadas 
hidráulicas entre outros (2). 

TA EV 

3. As valetas/ canaletas à céu-aberto em solos erodíveis devem ser 
protegidas com revestimento de concreto, sacos solo-cimento, pedra de 
mão com argamassa, geotêxtil revegetadas, enrocamento, gabiões, etc 
(2) 

NA EV 

4. A água proveniente dos caminhos/acessos deve se aduzida para 
bacias de decantação antes de ser liberada ao meio externo. 

TA EV 

5. Devem-se evitar acessos longos perpendiculares à curva de nível (7) TA EV 
6. Devem-se implantar vias principais paralelas à curva de nível (7). TA EV 
7. Não se deve lançar água pluvial sobre os taludes sem vegetação. TA EV 
Quadro 5.28  - Avaliação da eficácia das práticas de controle dos processos de dinâmica superficial 
(nas vias de acesso e áreas de apoio) da mina 3. 
 

Os acessos da mina e da pilhas de estéril foram implantados de acordo com a 

drenagem natural do terreno e acompanhando a curva de nível. Parte do 

escoamento superficial proveniente dos acessos da mina é conduzido para o sump 

da cava, bombeado e lançado no córrego a jusante da mina; e a outra parte do 

escoamento superficial derivado das vias de acesso da cava e dos bota-foras Titanic 

e Lago é conduzido, por canaletas escavadas, para duas bacias de decantação 

(Foto 5.76 ). implantadas estão no extremo NE da cava a céu aberto Não há bacia 

de decantação à jusante do bota-fora mina 3. Nas vias de acessos foi implantado 

sistema de drenagem composto por canaletas e bacias de decantação escavadas 

(Foto 5.77 ). 
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Foto 5.76  - Bacias de decantação no extremo 
NE da cava a céu-aberto e recebem os sólidos 
carreados pelas águas pluvias de todo o entorno 
da mina, ou seja da área do bota-fora da Lagoa, 
do Titanic, dos acessos à mina, etc. 

Foto 5.77  - Bacias de decantação nas vias de 
acesso 

 

Conclui-se que as práticas aplicadas ante ao controle dos processos de 

dinâmica superficial nas vias de acessos e áreas de apoio são parcialmente 

eficazes, porque o escoamento superficial proveniente das vias de acesso do bota-

fora mina 3 não é retido em bacias de decantação. 
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5.4.3.3 Práticas de caráter topográfico e geotécnic o 

 

 

O conjunto das práticas referentes ao caráter topográfico e geotécnico é 

representado por práticas relacionadas à estabilidade de bancadas da cava e das 

pilhas de estéril (bota-foras) Titanic, do Lago e Mina 3.  

  
Estabilidade de bancadas 

Referências de boas práticas de estabilidade de bancadas 
 

Av. da 
eficácia 

 Forma de 
avaliação 

1. Deve-se implantar um sistema de drenagem canaletas (bermas), 
além de caixa e escadas hidráulicas (2). 

NA EV 

2. Nas frentes de lavra que já se encontram em processo de 
reintegração ambiental devem-se limpar e remover os blocos 
desmontados ou rolados nos bermas. (2). 

NA EV 

3. Os blocos rochosos em equilíbrio instável e placas rochosas soltas 
deverão ser removidos inicialmente com alavancas sempre partindo 
das bancadas superiores (2). 

NA EV 

4. Em placas ou taludes negativos deve–se fazer sua remoção ou 
preencher sua frente com blocos de desmonte. (2). 

NA EV 

5. Os blocos e placas parcialmente descalçados, ou mesmo aqueles 
somente superpostos a planos de fratura com inclinação direcionada 
para o interior da cava, deverão ser removidos (2). 

PA EV 

6. As bermas devem ter inclinação longitudinal para conduzir as águas 
pluviais para o sistema de drenagem (4) 

PA EV 

7. As bancadas localizadas acima da mina devem ser reabilitadas 
primeiro (2). 

PA EV 

8. A configuração topográfica das bancadas deve assemelhar-se, 
dentro do possível, à paisagem da região e deve obedecer às normas 
de drenagens (4) 

TA EV 

Quadro 5.29  - Avaliação da eficácia das práticas de estabilidade de bancadas da mina 3. 
 

Uma pequena área na porção superior da cava se encontra recuperada 

topograficamente e revegetada com pinheiros. Segundo informações verbais 

obtidas, a área foi recuperada porque ocorreu um escorregamento, ou seja a área foi 

estabilizada visando à inibição dos processos de dinâmica superficial. Para tanto, a 

área foi limpa, retaludada e revegetada, conforme observa-se na Foto 5.78. Os 

bermas possuem inclinação longitudinal para conduzir as águas pluviais para o 

sistema de drenagem. Observa-se que, em outra porção da área, ocorreu um 

escorregamento e que, segundo informações verbais, será recuperado com 

reconformação topográfica e revegetação (Foto 5.79). 
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Foto 5.78  – Bancadas em recuperação, devido 
ao desencadeamento de escorregamentos.  

 Foto 5.79  -Escorregamento de grandes 
dimensões na cava 

 

Conclui-se que as práticas aplicadas não são eficazes para manter a 

estabilidade geotécnica das bancadas (taludes), porque estas não estão sendo 

recuperadas concomitantemente a extração. 
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Estabilidade de pilhas de estéril e bota-foras  (Titanic) 

 

Referências de boas práticas estabilidade de pilhas de estéril e bota-foras   
 

Av. da 
eficácia 

Forma de  
avaliação 

1. Deve-se executar a pilha oubota-fora de forma ascendente (8).  NA E 
2. Caso o corpo intercepte linhas de fluxo natural do escoamento 
superficial, deve ser implantada uma drenagem interna, de maneira a 
captar e aduzir a água. (1) 

NS E 

3. Deve-se implantar cobertura vegetal nos taludes e bermas (1, 8). PA E,EV 
4. A água proveniente dos corpos dobota-fora deve se aduzida para 
bacias de decantação antes de ser liberada ao meio externo (1, 8). 

TA E,EV 

5. A altura máxima dos bancos dos taludes deve ser de 10 metros (8). TA EV 
6. A altura máxima das pilhas deve ser de 200 metros (8). TA EV 
7. A largura mínima dos bermas deve ser de 6 metros (8). TA EV 
8. Deve ser implantado acesso para manutenção das pilhas de estéreis 
(8). 

NS EV 

9. Os bermas devem ter declividade longitudinal e transversal mínima de 
1% e 5%, respectivamente (8). 

TA EV 

10. Devem-se recuperar os taludes concomitantemente à formação da 
pilhas de estéril. 

NS EV 

Outras atividades de planejamento eventualmente adotadas pela empresa   
11. O bota-fora está em recuperação para área de jardinagem. 
 

TA EV 

Quadro 5.30  - Avaliação da eficácia das práticas de estabilidade do bota-fora Titanic da mina 3. 
 

A pilha de estéril Titanic atualmente se encontra estabilizada e em fase inicial 

de implantação de revegetação visando à criação de um jardim. Esta não foi 

executada de forma ascendente, nem foram feitos estudos geotécnicos para 

definição da sua geometria, porém ela apresenta valores de altura e largura das 

bermas inferiores aos limites propostos pela norma ABNT (Fotos 5.80 e 5.81) . A 

água proveniente do bota-fora Titanic é conduzida para bacias de decantação antes 

de ser lançada ao meio externo. 

  
Foto 5.80  - Taludes do bota-fora sendo 
recuperados com gramíneas 

Foto 5.81  - Taludes em recuperação para área 
de jardinagem. 

Conclui-se que as práticas aplicadas ante a estabililização dos taludes do DE 

Titanic não são eficazes.  



 
201 

Estabilidade de pilhas de estéril e bota-foras (Mina 3) 

 
Referências de boas práticas de estabilidade de pilhas de estéril e 
bota-foras 
 

Av. da 
eficacia 

Forma de 
avaliação 

1. Deve-se executar a pilha ou bota-fora de forma ascendente (8).  NA E 
2. Caso o corpo intercepte linhas de fluxo natural do escoamento 
superficial, deve ser implantada uma drenagem interna, de maneira a 
captar e aduzir a água. (1) 

NS E 

3. Deve-se implantar cobertura vegetal nos taludes e bermas (1, 8). NA E 
4. A água proveniente dos corpos dobota-fora deve se aduzida para 
bacias de decantação antes de ser liberada ao meio externo (1, 8). 

NS E 

5. A altura máxima dos bancos dos taludes deve ser de 10 metros (8). TA EV 
6. A altura máxima das pilhas deve ser de 200 metros (8). TA EV 
7. A largura mínima dos bermas deve ser de 6 metros (8). TA EV 
8. Deve ser implantado acesso para manutenção das pilhas de 
estéreis (8). 

NS EV 

9. Os bermas devem ter declividade longitudinal e transversal mínima 
de 1% e 5%, respectivamente (8). 

TA EV 

10. Deve-se recuperar os taludes concomitantemente à formação das 
pilhas de estéril. 
 

 EV 

Outras atividades de planejamento eventualmente adotadas pela 
empresa 

  

Não há outras práticas aplicadas pela empresa   
Quadro 5.31  - Avaliação da eficácia das práticas para estabilidade de pilhas de estéril e “bota-foras” 
da mina 3. 
 

O bota-fora Mina 3 era uma antiga cava e se encontra ativo, não é disposto 

de forma ascendente e não intercepta linhas de fluxo natural. A água proveniente do 

bota-fora não é conduzida para bacias de decantação. As dimensões da altura e da 

largura das bermas não ultrapassam as recomendações da ABNT apesar de não ter 

sido feito estudos geotécnicos para destas. Em alguns pontos está ocorrendo 

regeneração natural (Foto 5.82 ). 

 
Foto 5.82  - Bota-fora Mina 3: ao fundo. Fonte: 
arquivo da empresa. 

 
Conclui-se, portanto, que as práticas aplicadas no bota-fora mina 3 não são 

eficazes quanto à estabilização geotécnica e topográfica. 
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Estabilidade de pilhas de estéril e bota-fora do Lago 
 

Referências de boas práticas 
 

Av. da 
eficácia 

Forma 
de  
avaliação 

1. Deve-se executar a pilha ou bota-fora de forma ascendente (8).  NA E 

2. Caso o corpo intercepte linhas de fluxo natural do escoamento superficial, 
deve ser implantada uma drenagem interna, de maneira a captar e aduzir a 
água. (1) 

NA E 

3. Deve-se implantar cobertura vegetal nos taludes e bermas (1, 8). NA E 

4. A água proveniente dos corpos dobota-fora deve se aduzida para bacias 
de decantação antes de ser liberada ao meio externo (1, 8). 

PA E,EV 

5. A altura máxima dos bancos dos taludes deve ser de 10 metros (8). NA E,EV 

6. A altura máxima das pilhas deve ser de 200 metros (8). TA E,EV 

7. A largura mínima dos bermas deve ser de 6 metros (8). NA E,EV 

8. Deve ser implantado acesso para manutenção das pilhas de estéreis (8). NA E,EV 

9. Os bermas devem ter declividade longitudinal e transversal mínima de 1% 
e 5%, respectivamente (8). 

NA E,EV 

10. Devem-se recuperar os taludes concomitantemente à formação das pilhas 
estéril. 
 

NA E,EV 

Outras atividades de planejamento eventualmente adotadas pela empresa   

Não há outras práticas aplicadas pela empresa 
 

  

Quadro 5.32  - Avaliação da eficácia das práticas para estabilidade de pilhas de estéril e bota-foras 
(do Lago) da mina 3. 
 

O bota-fora do Lago foi implantado sobre uma cabeceira de drenagem e e 

atualmente se encontra paralisado. Não foi implantada vegetação sobre ele e não há 

canaletas sob as bermas, tampouco escadas hidráulicas. Contudo, uma parte do 

escoamento superficial é conduzida para o centro do bota-fora, onde atualmente se 

encontra um lago, e outra parte é conduzida para as bacias de decantação situadas 

na direção NE. A altura dos taludes e bermas é superior às recomendadas pela 

norma ABNT, porém a altura do bota-fora não é superior a 200 m. Ressalta-se que 

não foi feito um estudo regenerando naturalmente (Fotos 5.83 e 5.84) . 
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Foto 5.83 -  Porção superior do bota-fora do 
Lago. Observa-se regeneração natural de 
gramíneas. 

Foto 5.84  - Lago artificial no centro do bota-fora 
do Lago. 

 

Conclui-se que as práticas aplicadas não são eficazes quanto à estabilização 

geotécnica e topográfica do bota-fora do Lago. 
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5.4.3.4 Práticas de caráter hídrico 

 
O conjunto das práticas referentes ao caráter hídrico é representado por 

práticas relacionadas à proteção hídrica superficial e subterrânea. 

 

Proteção dos recursos hídricos superficiais 

Referências de boas práticas de práticas de caráter hídrico 
 

Av. da 
eficácia 

Forma de 
avaliaçao 
 

1. Devem-se remover os sedimentos carreados pelo escoamento 
superficial (com a implantação de bacias de decantação, filtros de 
agregados, áreas de espera (lagoas com plantas de brejo apropriadas) 
antes de a água ser lançada em cursos d´águas e nas áreas externas 
da propriedade (3) 

PA EV, E 

2. A água da bacia de decantação deve ser lançada em linhas de 
drenagens revegetadas, (2). 

TA EV, E 

3. Os sedimentos devem ser retirados das bacias de decantação 
sempre que o limite da capacidade for alcançado (2). 

TA EV, E 

4. Deve se revegetar os entornos do cursos d’água permanente e 
intermitentes (nascentes, cabeceiras, córregos, rios) 

NA E 

5. Deve-se evitar o lançamento de água no curso d’água por meio do 
reuso da água (3). 

PA EV, E 

6. O lançamento de efluentes deve ser livre de óleo e graxas (2).  EV, E 
7. Caso a qualidade de água a ser lançada seja incompatível com a 
classificação do curso d’água receptor, deve-se trata-la de forma 
adequada. 

 EV, E 

8. O tratamento de água deve ser físico (bacia de sedimentação) e 
químico quando necessário. 

PA EV, E 

9. Devem ser implantadas obras de drenagem com o objetivo de 
desviar as águas superficiais das áreas nas quais serão desenvolvidas 
atividades da mineração (drenagem perimetral) (6). 

TA EV, E 

Outras atividades de planejamento eventualmente adotadas pela 
empresa 

  

A empresa não aplicou outras práticas. 
 

  

Quadro 5.33  - Avaliação da eficácia das práticas de proteção dos recursos hídricos superficiais da 
mina 3. 

 

A principal prática aplicada referente à proteção hídrica superficial foi a 

implantação de sistema de drenagem. As duas bacias de decantação implantadas 

estão no extremo NE da cava e recebem os sólidos carreados pelas águas pluvias 

de todo o entorno da mina ou seja da área do bota-fora da Lagoa, do Titanic, dos 

acessos à mina, etc. No bota fora mina 3 não há bacia de decantação. Segundo 

informações verbais, o bota-fora do Lago está sob uma nascente que não foi 

drenada (Fotos 5.85, 5.86, 5.87 ). 
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Foto 5.85  - Bacia de decantação na via de 
acesso (à jusante do bota-fora do Lago). 

Foto 5.86 -  Canaletas escavadas nas margens 
da via de acesso à jusante do bota-fora do Lago. 

 

 

 

  
Foto 5.87  - Vista das bacias de decantação 
localizadas no extremo NE da cava. 

Foto 5.88  - Água do fundo da cava utilizada para 
umectação das vias de acesso. 

 

A água proveniente dos acessos e área de apoio da mina é conduzida para o 

sump da cava, onde grande parte é bombeada e lançada no córrego a jusante desta 

e outra parte é utilizada para umectar a área (Foto 5.89) .  

O controle da qualidade das águas superficiais é realizado em sete pontos 

posicionados a montante e a jusante da mina e também nas águas bombeadas do 

interior dela, sendo realizadas análises físico-químicas de acordo com o proposto no 

Artigo 18 do Decreto 8468 de 08/09/76 e artigo 34 da resolução Conama 357, que 

estabelecem os parâmetros de qualidade para lançamento de efluentes em rios de 

classe II. Os efluentes (águas bombeadas do interior da mina) são despejados no rio 

Pirapora, classificado como classe II.  
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O monitoramento da qualidade da águas superficiais existentes na área de 

estudo é realizado mensalmente e os parâmetros analisados são: pH, temperatura, 

sólidos sedimentáveis, óleos e graxas, arsênio, bário, boro, cádmio, chumbo, 

cianeto, cobre, cromo hexavalente, cromo total, estanho, fenol, ferro solúvel, 

fluoretos, manganês solúvel, mercúrio, níquel, prata, selênio, zinco, DQO, DBO e 

dureza. 

 

 
Foto 5.89 – Pontos de monitoramento da qualidade das águas superficiais, mina 3. 

 

As práticas aplicadas para a proteção hídrica superficial são parcialmente 

eficazes, isto porque foi implantado um DE sobre uma nascente e o sistema de 

drenagem (bacias de decantação) é deficiente ante às atividades do bota-fora Mina 

3. Ademais, as práticas aplicadas para monitorar a qualidade das água superficiais 

são eficazes. 
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Proteção dos recursos hídricos subterrâneos 

 
Referências de boas práticas de caráter hídrico 
 

Av. da 
eficácia 

Forma de 
avaliação 

1. Deve-se consultar periodicamente os vizinhos quanto à possível 
redução de vazão nos poços de cacimbas e/ou tubulares profundos e 
nascentes. 

NA E 

2. Caso ocorra a redução de vazão nas fontes hídricas dos vizinhos, a 
empresa deve fornece lhes água para os mesmos até regularizar a 
situação. 

TA 
 

E 

Outras atividades de planejamento eventualmente adotadas pela empresa   
A empresa não aplicou outras práticas   
Quadro 5.34  - Avaliação da eficácia das práticas de proteção dos recursos hídricos subterrâneos da 
mina 3. 

 

Quando os vizinhos queixam-se da redução da vazão nas fontes hídricas, a 

empresa fornece água em caminhão pipa. Ressalta-se que está prática não é 

necessariamente eficaz, porque nem sempre o bombeamento do lençol freático da 

cava é responsável por tal alteração e a empresa pode estar arcando 

financeiramente com custos que não são de sua propriedade. 

Conclui-se que as práticas relacionadas a proteção dos recursos hídricos 

subterrâneos não são eficazes. 
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5.2.3.5 Práticas de caráter vegetativo 

 

O conjunto das práticas referentes ao caráter vegetativo é representado por 

práticas relacionadas à minimização dos impactos visuais, retirada da vegetação e 

revegetação. 

 

 
Minimização de impactos visuais 

 

Referências de boas práticas para minimização de impactos visuais Av. da 
eficácia 

Forma de 
avaliação 

1. A vegetação natural deve ser reaproveitada como barreiras 
visuais (2). 

NS EV 

2. Deve-se usar o replantio como complemento para barreiras 
visuais (2). 

TA EV 

3. A vegetação deve ser retirada, somente na quantidade mínima, 
para a eficiência das operações (2). 

NS EV 

4. As características topográficas da região devem ser usadas como 
barreiras e o paisagismo deve estar harmonizado com a região (2, 4). 

PA EV 

5. A frente de lavra deve ser orientada em direção oposta de vistas 
de vizinhos, mirantes e rodovias (2). 

TA EV 

6. A recuperação das bancadas da mina deve ser feita 
concomitantemente à extração do minério (2, 4, 14). 

PA EV 

7.  Deve ser evitada a implantação de acessos retilíneos (2). TA EV 
8. Para as barreiras vegetais devem se escolher plantas que 
tenham crescimento rápido e bom fechamento (13, 14). 

TA EV 

Outras atividades de planejamento eventualmente adotadas pela 
empresa 

  

A empresa não aplicou outras práticas   
Quadro 5.35 - Avaliação da eficácia das práticas de minimização de impacto visual da mina 3. 

 

A cava está situada em uma posição privilegida do qual não se tem visão de 

rodovias e mirantes, observa-se, entretanto que foram plantados eucaliptos em seus 

limites com o intuito de minimizar ainda mais o impacto visual. Como forma de 

reduzir os impactos visuais do bota-fora Titanic, foram plantadas barreiras vegetais 

de eucaliptos (Fotos 5.90 e 5.91) . 
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Foto 5.90  - Limite da cava: cortina vegetal de 
eucaliptos 

Foto 5.91 - Cortina vegetal no bota-fora Titanic 

 

Conclui-se que as práticas adotadas para minimizar o impacto visual são 

eficazes. 
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Retirada da vegetação  

 

Boas práticas esperadas para a retirada de vegetação Av. da 
eficácia 

Formas de 
Avaliação 

1. A retirada da vegetação deve estar dentro de um plano de 
desenvolvimento da lavra com cronograma (6). 

NS E 

2. Deve-se minimizar a área decapeada, removendo-se apenas a 
vegetação necessária (6). 

NS E 

3. Quando se tratar de pastagem natural ou forrageiras cultivadas, sua 
remoção será feita juntamente com a camada fértil do solo (inclusão 
como cobertura morta) (6). 

NS E 

4. Evitar a queimada da área, encontrando um destino para a madeira 
e enleiranto raízes, tocos, galhos para posterior disposição dentro do 
corte ou da cava da lavra (6). 

NS E 

5. Epífitas devem ser retiradas seletivamente de forma manual 
(salvamento) e replantadas em local seguro. 

NS E 

6. Identificar e aproveitar madeiras nobres para uso próprio. NS E 
7. Identificar e transplantar espécies vegetais de valor paisagístico 
significante. 

NS E 

Outras atividades de planejamento eventualmente adotadas pela 
empresa 

  

A empresa não aplicou outras atividades.   
Quadro 5.36  - Avaliação da eficácia das práticas de retirada de vegetação da mina 3. 

 

Segundo informações verbais obtidas, não haverá mais retirada da vegetação 

para a ampliação da cava. Conclui-se que estas práticas não se aplicam à mina 3. 
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Revegetação 
 

Referências de boas práticas de revegetação 
 

Av. da 
eficácia 

Forma de 
avaliação 

1. Áreas menores entre 1 e 2 há vizinhas de matas naturais, podem ser 
recuperadas naturalmente através de sucessão natural (2, 6) 

NA E 

2. As sementes devem ser selecionadas perto da área da mina (2). NA E 
3. Caso sejam usadas mudas pequenas seu plantio deve ser feito em tubo 
de PVC diretamente na área (2). 

NA E 

4. Devem-se proteger as mudas com plásticos e hastes (ventos e 
predadores) (2). 

NA E 

5. Devem-se espalhar as sementes dos arbustos sob o solo (2). NA E 
6. Deve se cercar a área com arame farpado, madeira ou similares para 
impedir a entrada de predadores (ex: vaca). 

NA E 

7. Sementes nativas devem ser plantadas 2-3 quilogramas por hectare em 
área degradada (2) 

NA E 

8. Quando o solo orgânico for perdido deve-se colocar maior quantidade que 
o item 07 especificou (2). 

NA E 

9. Nos taludes devem-se plantar espécies de rápido crescimento (ex: 
herbáceas). 

NA E 

10. Em taludes muito íngremes e áreas inacessíveis, deve-se usar a prática 
de hidrossemeadura. 

NA E 

11. Para barreiras vegetais devem-se plantar espécies de boa altura dispostas 
em fileiras (ex: eucaliptos) (1) 

PA E 

12. Na bacia de sedimentação devem-se plantar espécies resistentes ou 
tolerantes às condições do substrato  

NA E 

13. Devem-se usar plantios mistos em matas ciliares e APPs (modelo de 
plantio ao acaso ou modelo sucessional e semeadura)  

NA E 

Matas ciliares   
14. Deve-se isolar a área a ser revegetada (10). NA E 
15. Devem-se escolher mudas e sementes adequadas com as características 
do local (10). 

NA E 

16. Devem-se eliminar as espécies competidoras (gramíneas, trepadeiras ou 
bambus) da área a ser revegetada (10). 

NA E 

17. Devem-se adensar as espécies com o uso de mudas ou sementes (10). NA E 
18. Devem-se induzir e conduzir propágulos autóctones, caso a degradação 
esteja inserida em um matriz florestal ou degradação pontual (10). 
19.  

NA E 

20. Deve-se revegetar os entornos do cursos d’água permanente e 
intermitentes (nascentes, cabeceiras, córregos, rios) 

NA E 

21. Áreas de matas ciliares e APPs devem ser revegetadas com espécies 
nativas. 

NA E 

Quadro 5.37-  Avaliação da eficácia das práticas de retirada de revegetação da mina 3. 
 

No depósito de estéril Titanic estão sendo plantadas gramíneas, quaresmeira, 

resedá e flamboyant conforme observa-se na Foto 5.92  Há manutenção periódica 

com serviços de coroamento, sustentação com tutor, combate as pragas e outros 

Como barreira vegetal do DE Titanic, foram plantados eucaliptos (Foto 5.93)  



 
212 

  
Foto 5.92  - Cortina vegetal com espécies de 
crecimento rápido (eucaliptos) 

Foto 5.93  -Talude do bota-fora Titânic sendo 
recuperado por gramíneas 

 

Parte da cava está regenerando naturalmente, conforme observa-se na Foto 

5.95, ressalta-se porém que a área não está inserida em mata natural. Na porção 

superior da cava ocorreram escorregamentos e atualmente a área está sendo 

recuperada (Foto  5.94). 

 

  
Foto 5.94  - Ärea sendo recuperada devido ao 
desencadeamento dos processos de dinâmica 
superficial à montante da mina 

Foto 5.95 - Regeneração natural da cava 

 

Diante das práticas de vegetação aplicadas pela empresa, conclui-se que 

essas não são eficazes ante a formação de um novo solo, controle de erosão e 

proteção da qualidade dos cursos d’água. 
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5.2.3.6 Gestão do processo de RAD 

 

Referências de boas práticas de gestão do processo de RAD 
 

Av. da 
eficacia 

Forma de 
avaliação 

Normatização de Procedimentos   
1. A empresa deve ter procedimentos de recuperação ambiental 
normatizados como: remoção do solo, preparo do solo, tratos 
culturais, revegetação, monitoramento ambiental dentre outros. 

NA E 

Recursos humanos   
2. A equipe que implementa e gerencia as práticas ambientais deve 
ser composta por técnicos qualificados. 

NA E 

Programa de qualidade   
3. Os laboratórios contratados devem comprovar a sua qualidade 
ambiental por meio de certificação ou normatização de 
procedimentos. 

NA E 

Monitoramento   
4. O PRAD deve incluir um plano de monitoramento (9). NA E 
5. A empresa de mineração deve ter um programa de 
monitoramento dos resultados da RAD, com o emprego de 
indicadores apropriados. 

NA E 

6. Deve-se implantar um monitoramento de qualidade de águas 
superficiais com indicadores pré-definidos. 

NA E 

7. Deve-se implantar um plano de monitoramento das águas 
subterrâneas por meio de indicadores de qualidade pré-definidos. 

NA E 

8. Deve-se implantar um plano de monitoramento da área 
revegetada através de indicadores pré-estabelecidos. 

NA E 

9. Devem-se monitorar os processos de dinâmica superficial por 
meio de indicadores geológico-geotécnicos. 

NA E 

10. Em caso de rebaixamento do lençol freático, deve-se monitorar o 
N.A. subterrâneo. 

NA E 

11. Devem-se documentar e demonstrar os resultados do 
monitoramento. 

NA E 

12. Devem-se tratar-se os dados do monitoramento verificando sua 
significância, definindo a distribuição das amostragens e freqüência 
das coletas. 

NA E 

Manutenção operacional   
13. A empresa deve limpar (desobstruir) os sistemas de drenagem 
periodicamente ou sempre que necessário. 

PA E 

14. As tubulações para condução de água devem ser verificadas 
periodicamente quanto “a possibilidade de vazamentos”. 

PA E 

15. A capacidade das bacias de decantação deve ser controlada 
periodicamente, as bacias devem ser desassoreadas quando 
necessário. 

TA E 

16. A área revegetada deve ser capinada e limpa das plantas 
herbáceas (gramíneas invasoras) periodicamente (6) 

TA E 

17. Deve-se verificar a necessidade de adubação (6). NA E 
18. Devem-se controlar pragas e enfermidades (em especial as 
formigas) (6). 

NA E 

19. Devem-se repor mudas mortas nas áreas revegetadas (6). 
20.  

NA E 

Auditoria ambiental   
21. Devem-ser aplicadas auditorias ambientais periódicas com o 
intuito de assegurar a eficácia e a eficiência do plano de 
monitoramento e da RAD(5). 

NA E 

22. Devem-se desenvolver protocolos de auditoria específicos para 
avaliar a gestão do processo de RAD (NBR ISO 19011). 

NA E 

Quadro 5.38 - Avaliação da eficácia das práticas de Gestão do processo de RAD da mina 3. 
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Práticas de gestão ambiental são raramente aplicadas, com exceção 

referentes a manutenção operacional (limpeza de sistemas de drenagens e 

manutenção periódica da revegetação do DE Titanic com serviços de coroamento, 

sustentação com tutor, combate as pragas). 
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5.5 Análise das três minas e comparação entre elas 

 

 

Neste item são analisadas e comparadas as três minas frente as práticas 

empregadas e recomendadas pela pesquisadora. 

 

5.5.1 Planejamento da RAD 

 

As três minas apresentaram um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

conforme a legislação exige (Decreto Federal 97 632/89). Contudo, o conteúdo do 

Prad variou muito de mina para mina. A mina 1 elaborou documentos, não apenas o 

Prad, com a finalidade de aprofundar tecnicamente assuntos de grande importância 

relativos às questões ambientais desta mina. Entre elas, destaca-se o estudo 

hidrológico que contém um relatório plano de controle ambiental para mitigar 

possíveis impactos ambientais hídricos relativos ao rebaixamento das águas 

subterrâneas da mina. Ademais, apesar da profundidade técnica de certos assuntos 

abordados, o EIA - Prad não apresentou um Plano de Fechamento com opções de 

usos futuros, custos relativos às medidas de recuperação ambiental e 

monitoramento destas visando a diferentes formas de uso. Porém, o EIA/Prad 

mostrou uma inter-relação. Perante estas deficiências, os estudos relativos a 

recuperação de áreas degradadas são parcialmente adequados. O EIA/Prad da 

mina 2 tratou com profundidade todos os assuntos importantes relativos ao 

planejamento de medidas de recuperação ambiental concomitantemente ao plano 

de lavra. O Plano de Fechamento apresentou como pós-uso da mina um parque 

multifuncional e um monitoramento periódico durante a fase de implantação e 

operação da mina 2. O Prad relativo a mina 3 se mostrou superficial ante a 

profundidade dos assuntos abordados. Entre estes, destacam-se: estudos 

hidrológicos do rebaixamento da água subterrânea da cava, alternativas de uso pós 

mina, plano de fechamento entre outros. Além destas deficiências, temas como 

recuperação das pilhas de depósitos de estéreis não foram tratados. Ademais, o 

Prad da mina 3 mostrou uma interação parcial entre as equipes de planejamento de 

lavra e ambiental. 
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Ante ao cenário apresentado, conclui-se que o EIA/ Prad mais adequado foi o 

apresentado pela mina 2, seguido pelo EIA/ Prad/PCA-RCA da mina 1 e finalizando 

o Prad referente a mina 3. Com base nos resultados apresentados, recomenda-se 

que a mina 1 elabore alternativas de pós-usos para os depósitos de estéreis e a 

cava, associadas a custos relativos à implantação de medidas de recuperação 

ambiental e ao plano de fechamento e monitoramento do projeto ante a vida útil da 

mina. Apesar da mina 2 atender totalmente todas as práticas sugeridas, recomenda-

se que seja apresentado como complemento o custo referente ao Plano de 

Fechamento (parque multifuncional). A mina 3, deve rever o Prad, visando a 

apresentar estudos básicos mais completos (e.g. hidrológico, levantamento de 

feições cársticas entre outros) e posteriormente, com base nestes estudos, devem-

se propor medidas de recuperação ambiental concomitantemente ao 

desenvolvimento do Plano de Lavra. Por fim, sugere-se que a mina 3 apresente um 

Plano de Fechamento que contemple os depósitos de estéreis e a cava, com 

alternativas de pós-uso, custos relativos à implantação do PF, monitoramento que 

permita verificar a evolução do projeto e a tomada de medidas preventivas e 

corretivas, se necessário para garantir o resultado a que se propõe este plano de 

recuperação. 
 

 

5.5.2 Práticas de caráter edáfico 

 

5.5.2.1 Manejo de solo superficial 

 

A mina 1 aplica práticas de manejo de solo eficazes ante a retirada e 

separação, estoque e/ou uso imediato, tratos da superfície final e redução do grau 

de compactação do solo. Na mina 1, o solo superficial é considerado o solo de 

alteração maduro, ou seja argila pouco arenosa vermelha e, portanto não há nele 

presença de matéria orgânica significante. Atualmente o solo superficial está 

disposto em um local sem tráfego de pedestres e automóveis, contudo se encontra 

parcialmente coberto por regeneração natural. 

Em constraste, o solo superficial encontrado na mina 2 é composto por mais 

de 5% de matéria orgânica e em algumas vezes tem sido utilizado apenas como 

base para regeneração natural da vegetação. Ademais, a retirada do solo superficial 
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referente a alguns locais é inexeqüível, isto porque a ampliação da cava está 

localizada em área de alta declividade e difícil acesso. Entretanto, quando é 

possível, o solo superficial é manejado segundo as boas práticas propostas. 

Atualmente, o solo superficial está disposto nas margens da via de acesso ao DE 

Leiteria, acesso no qual transitam caminhões carregados de estéreis.  

As práticas de manejo do solo não se aplicam à mina 3, porque não haverá 

mais expansão lateral desta mina. 

Apesar das minas 1 e 2 aplicarem práticas eficazes com o objetivo de 

conservar as características do solo superficial, recomenda-se que: a mina 1 cubra o 

depósito de solo superficial com serrapilheira e/ou similar e que a mina 2 cerque a 

área em que está disposto o solo superficial com o objetivo de evitar tráfego dos 

caminhões sobre ele. 

 

5.5.2.2 Controle dos processos de dinâmica superfic ial (nas vias de 

acesso e áreas de apoio ) 

 

O controle dos processos de dinâmica superficial nas vias de acessos e áreas 

de apoio referentes à mina 1 tem sido feito por meio da implantação de sistema de 

drenagem composto por bacias de decantação e canaletas. Nas vias de acesso às 

pilhas de estéreis estão dispostas várias bacias de decantação associadas a 

canaletas escavadas As bacias de decantação são desassoreadas periodicamente. 

O escoamento superficial referente às vias de acesso e áreas de apoio situadas na 

cava apresenta uma inclinação longitudinal que disciplina a água pluvial para o sump 

da cava, onde é decantada, bombeada e lançada no córrego Taboca. A outra parte 

(divisor de águas) é conduzida por canaletas para uma área de espera vegetada. 

Perante este cenário, verifica-se que as práticas aplicadas minimizam os processos 

de dinâmica superficial e o transporte de sedimentos para o meio externo da mina 3. 

Grande parte do escoamento superficial nas vias de acesso e áreas de apoio 

referentes à mina 2 são disciplinados por meio de canaletas, Contudo, observa-se 

que à montante da nascente Afluente Sul, onde está sendo ampliada a cava, nas 

áreas de apoio e acesso não foi implantado um sistema de drenagem; em 

conseqüência, observa-se o desencadeamento de feições erosivas e o 

assoreamento do córrego Afluente Sul. Na mina 3, a jusante dos “bota-foras” Titanic 

e do Lago e da cava encontram-se duas bacias de decantação do qual recebem os 
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sólidos carreados pelas águas pluviais do entorno da mina, e dos bota-foras. O 

escoamento superficial é conduzido por canaletas escavadas. Nos acessos do bota-

fora da mina 3 não há sistema de drenagem implantado. 

Conclui-se que a mina 1 aplica práticas eficazes quanto ao controle de 

processos de dinâmica superficial (nas vias de acessos e áreas de apoio), enquanto 

que as minas 2 e 3, devido às deficiências expostas, aplicam práticas parcialmente 

eficazes.  

Recomenda-se, portanto, que se implante na mina 2 um sistema de 

drenagem nas áreas de apoio e vias de acesso da microbacia do Afluente Sul e que 

a mina 3 implante um sistema de drenagem na área do bota-fora da mina 3. 

 

5.5.3 Práticas de caráter geotécnico e topográfico 

 

5.5.3.1 Estabilidade de bancadas 

 

As primeiras bancadas em recuperação estão localizadas na porção superior 

da mina 1. Para tanto, estas estão sendo reconformadas topograficamente de 

acordo com a paisagem local florística (eucaliptos). O sistema de drenagem 

empregado consiste em inclinações suaves das bermas para o pé das bancadas e o 

escoamento superficial é conduzido para o sump da cava, onde é decantado, 

bombeado e lançado no córrego Taboca. Bancadas que não serão exploradas 

brevemente estão em recuperação também. A mina 2 também está recuperando 

bancadas temporiariamente para no futuro, serem exploradas. A recuperação destas 

bancadas consiste em retaludamento, retirada de blocos instáveis e plantio de 

gramíneas; e o sistema de drenagem empregado é similar ao da mina 1. Contudo, 

caso ocorram matacões estáveis nas bancadas da mina 2, os mesmos são mantidos 

visando à não provocação de instabilidades causados por possíveis detonações. A 

mina 3, a príncipio, não está sendo recuperada concomitantemente com a 

exploração, segundo informações verbais obtidas, porém alguns setores da cava 

foram recuperados com o objetivo de estabilizar processos de dinâmica superficial. 

Na porção oeste da cava, está ocorrendo regeneração natural. Diante deste cenário, 

conclui-se que as práticas aplicadas à mina 1 e 2 são eficazes ante a estabilidade 

das bancadas e as práticas empregadas pela mina 3 não são eficazes de acordo 

com as deficiências citadas. 
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Recomenda-se que a mina 1 revegete as bancadas com espécies nativas e 

que a mina 3 recupere, de acordo com as práticas recomendadas, as bancadas do 

setor superior da cava concomitantemente à extração do minério.  

 

5.5.3.2 Estabilidade das pilhas de estéril 

 

As pilhas de estéril (1, 2 e 3) referentes à mina 1 foram e estão sendo 

implantadas de acordo com as boas práticas recomendadas. A pilha 1, composta 

por rocha e solo, foi recuperada com espécies nativas e possui acessos para 

manutenção; a pilha 2 é composta por fragmentos de rochas de tamanhos 

centimétricos e solo; e a pilha 3 é formada de rochas e solos na base e solo argiloso 

no topo, e está em recuperação concomitantemente à implantação com gramíneas e 

por espécies nativas. Todas as pilhas foram e estão sendo implantadas de forma 

ascendente com sistema de drenagem composto por canaletas e bacias de 

decantação. Os parâmetros geométricos das pilhas foram definidos por estudos 

geotécnicos.  

O depósito de estéril (DE) Leiteria referente à mina 2 está sobre uma 

nascente a qual está sendo drenada por enrocamentos. O depósito está sendo 

implantado de forma ascendente; a geometria segue as diretrizes da ABNT, e o 

sistema de drenagem consiste em canaletas revestidas com concreto, escadas 

hidráulicas e áreas de espera associadas a enrocamentos. Os taludes inferiores 

estão sendo recuperados com espécies nativas.  

Os bota-foras referentes à mina 3 não foram implantados de forma 

ascendente; os cursos d’ água não foram desviados ou drenados, e a geometria não 

foi estabelecida com base em estudos geotécnicos. Atualmente, o bota-fora Titanic 

está estabilizado e recuperado com espécies de gramíneas, porém, como não houve 

nenhuma técnica para sua implantação, há um risco de ocorrer o desencadeamento 

de instabilidades como escorregamentos e erosões. Quanto ao bota-fora do Lago, 

este se encontra paralisado, sem sistema de drenagem com regeneração natural 

ainda incipiente. O bota-fora Mina 3 está em atividade, porém não é aplicada 

nenhuma prática recomendada. 

Conclui-se que a mina 1 e 2 aplicam práticas eficazes, e a mina 3 não o faz 

visando a estabilização das pilhas de estéreis. Diante do cenário exposto, 

recomenda-se que a mina 2 revegete todos os taludes da porção inferior do DE 
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Leiteria com gramíneas e/ou leguminosas e espécies nativas, e que adense a área 

já revegetada com espécies gramíneas e/ou leguminosas. Quanto aos bota-foras 

referentes à mina 3, recomenda-se que se faça um estudo geotécnico visando a 

uma reconformação topográfica estável, se implante sistema de drenagem e se 

revegete com espécies nativas e gramíneas e/ou leguminosas. Quanto ao bota-fora 

Titanic, recomenda-se que o mesmo seja monitorado geotecnicamente com vista a 

possíveis instabilizações. 

 

 

5.5.4 Práticas de caráter hídrico 

 

5.5.4.1 Proteção aos recursos superficiais 

 

A mina 1 aplica práticas eficazes visando a proteção dos recursos hídricos 

superficiais, entre as quais se destacam a recuperação da mata ciliar do rio Taboca, 

contenção das margens e implantação de bacias de decantação à jusante das áreas 

nas quais onde há fonte potencial de transporte de sedimentos. O escoamento 

superficial derivado das bancadas e acessos da mina é conduzido para o sump da 

cava, decantado, bombeado e lançado no córrego Taboca, prática empregada 

também pelas minas 2 e 3. Contudo, a mina 2 apresenta um diferencial: a água 

bombeada na cava é conduzida para uma bacia de decantação e uma bacia de 

clarificação antes de ser lançada no córrego à jusante da cava. Como forma de 

minimizar o lançamento de água nos cursos d`água, as minas 1 e 3 utilizam a água 

referente ao bombeamento para umectar as vias de acesso e suas áreas de apoio. 

A mina 1 aproveita a água derivada das lavagens dos maquinários (água+ 

óleo+graxa) para borrifar o calcário antes de ir ao forno com o objetivo de 

coprocessá-la e inibir a dispersão do pó de calcário, viabilizando, assim, a 

minimização do descarte desta em cursos d`’agua. O Afluente Sul da mina 2 está 

parcialmente canalizado e assoreado devido à ampliação da cava (desmatamento e 

movimentação de terra). O bota-fora Titanic relativo a mina 3 aterrou uma cabeceira 

de drenagem associada a uma nascente, e não há bacia de decantação à jusante do 

bota-fora Mina 3. 

Diante do cenário estabelecido, recomenda-se que a mina 2 canalize ou 

desvie o Afluente Sul antes de prosseguir a ampliação da cava e que a mina 3 
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implante um sistema de drenagem composto por canaletas e bacia de decantação à 

jusante dobota-fora mina 3. 

 

5.5.4.2 Proteção aos recurso subterrâneos 

 

As minas 1, 2 e 3 rebaixam as águas subterrâneas da cava por 

bombeamento. O monitoramento referente à redução de vazão das fontes hídricas 

locais da mina 1 e 2 consiste basicamente em leitura de piezômetros, vertedouros e 

níveis d`água. A mina 1 não monitora as fontes hídricas circunvizinhas por consulta 

verbal à população local, tampouco cadastrou o uso da água nas imediação da 

mina, prática do qual a mina 2 não aplica ante a inexistência de uso da água nos 

entornos da mina. Quanto a mina 3, já ocorreu redução de vazão em áreas vizinhas 

e a empresa forneceu água sem questionar a origem deste fenômeno e esta não 

monitora o rebaixamento do nível d’água derivado do bombeamento. 

Recomenda-se que a mina 1 cadastre o uso de água na bacia hidrográfica da 

mina, consulte os vizinhos periódicamente quanto a possíveis reduções de vazões 

nas fontes hídricas e estabeleça um plano de compensação caso ocorram 

alterações hídricas derivadas do rebaixamento das águas subterrâneas da cava. 

Quanto à mina 3, sugere-se que se faça um estudo hidrológico visando a simulações 

da dimensão do cone de rebaixamento ante o bombeamento da água subterrânea 

da cava, sejam implantados piezômetros, medidores do nível d’água, vertedouros 

entre outros, cadastre-se o uso da água da bacia hidrográfica da cava e planeje-se 

um plano de compensação, caso ocorra a redução de vazão das fontes hídricas 

locais. 

 

 

5.5.5 Práticas de caráter vegetativo 

 

5.5.5.1 Minimização de impactos visuais 

 

A mina 1 aplica práticas referentes a minimização de impactos visuais com 

plantio de eucaliptos e altura limítrofe das pilhas de estéreis. Ressalta porém que 

periodicamente a cava está desprovida de vegetação frente a rodovia circunvizinha, 

isto porque os eucaliptos plantados são extraídos como lenha na fábrica. O impacto 
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visual das minas 2 e 3 são minimizados naturalmente devido a posição das mesmas 

frente a mirantes e rodovias. A mina 2 está inserida em um vale fechado em uma 

região em que prevalece mata e o DE Leiteria está sendo recuperado 

concomitantemente com espécies nativas. A mina 3 não se visualiza da rodovia 

mais próxima, contudo a mesma possui cortinas verdes (eucaliptos) diante do bota-

fora Titanic e na área limítrofe da cava.  

Devido a este cenário, recomenda-se que a mina 1 siga as diretrizes de 

planejamento do EIA/Prad e plante árvores nativas como cortinas vegetais ou não 

extraia eucaliptos nas áreas limítrofes a mirantes e rodovias. Quanto às mina 2 e 3 

sugere-se que sejam revegetados os taludes inferiores com espécies gramíneas 

e/ou leguminosas dos depósitos de estéreis (DE Leiteria) e bota-foras estabilizados 

como o do Lago, e o que o da Mina 3 seja recuperado concomitantemente à 

implantação deste. 

 

5.5.5.2 Retirada de vegetação 

 

A mina 2 retira a vegetação com práticas de comprovada eficácia entre as 

quais se destacam-se: delimitação da área a ser desmatada, resgate de plântulas e 

sementes e ausência de queimadas. Ressalta-se que e o cronograma está atrelado 

ao Plano de Lavra 

As práticas de retirada de vegetação para ampliação da cava e implantação 

de DE não são aplicadas nas minas 1 e 3, pois a mina 1 será ampliada em área 

antrópica (pasto) e a mina 3 não será ampliada lateralmente. 

 

 

5.5.5.3 Revegetação 

 

As áreas degradadas da mina 1 como pilhas de estéreis e cava estão sendo 

revegetadas principalmente com espécies nativas, concomitantemente às suas 

atividades. Para tanto, a empresa mantém um viveiro no qual são cultivadas 

plântulas e sementes da região para posterior plantio nas áreas recuperadas. A 

mata ciliar do córrego Taboca foi revegetada com espécies nativas e os limites da 

Mina são revegetados com eucaliptos. A mina 2 mantém uma fazenda para 

desenvolver experimentos de sementes e plântulas retiradas das áreas da mina e de 
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Piracicaba. A fazenda é mantida por funcionários da mina e pesquisadores da 

Esalq/USP. Taludes superiores da cava e taludes inferiores das pilhas de estéril 

estão sendo recuperados com gramíneas (cava) e espécies nativas (DE Leiteria). A 

mina 3 está revegetando o bota-fora Titanic com gramíneas, flamboyant, 

quaresmeira e resedá, já os outros bota-foras estão se regenerando naturalmente. 

Quanto à cava, não estão sendo implantadas práticas de vegetação 

concomitantemente a extração. Apenas existem pontos localizados que estão sendo 

recuperados com pinheiros devido às instabilizações geotécnicas. 

Recomenda-se que: a mina 1 revegete as pilhas de estéreis, cava e áreas 

limítrofes da mina com espécies nativas, que a mina 2 recupere a mata ciliar à 

montante da bacia de decantação do córrego do Chapéu e revegete os taludes 

inferiores do DE Leiteria com gramíneas e/ou leguminosas; e por fim, que a mina 3 

revegete as porções superiores da cava, o bota-fora ativo (Mina 3) e inativo (do 

Lago) com espécies nativas. 

 

5.5.6 Práticas de gestão do processo de RAD 

 

A mina 1 aplica algumas práticas de gestão da RAD que, contudo, não 

cobrem a totalidade dos aspectos que devem ser gerenciados. Entre as falhas 

encontradas, destaca-se a falta de indicadores para as áreas revegetadas, assim 

como a documentação e demonstração de outros indicadores (e.g. geológico-

geotécnicos). Ademais, constatou-se a não aplicação de auditorias periódicas 

referentes a práticas aplicadas. O EIA/Prad da mina 1 não é usado como referência 

para orientar algumas ações de RAD e seu controle. Segundo informações verbais 

obtidas, a mina 2 aplica todas as práticas recomendadas de gestão do processo do 

RAD. Porém, a pesquisadora não teve acesso a evidências documentais, não sendo 

possível, portanto, comprovar esta assertiva. A mina 3 praticamente não aplica 

práticas de gestão ambiental, com exceção as práticas referentes a manutenção 

operacional (limpeza de sistemas de drenagens e manutenção periódica da 

revegetação do  bota-foraTitanic com serviços de coroamento, sustentação do tutor 

e combate a pragas). O EIA/Prad não fornece referência para orientar algumas 

ações de RAD e seu controle. 

Recomenda-se que as minas 1 e 2 estabeleçam planos de monitoramento 

com indicadores pré-definidos e adequados, documente-os e demonstre-os de forma 
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que se verifique a sua importância, definindo as amostragens e freqüências de 

coletas. Ante a este plano, sugere-se que se apliquem auditorias ambientais 

peridiodicas visando a assegurar a eficácia e eficiência do plano de monitoramento 

da RAD, bem como se desenvolvam protocolos específicos de gestão do processo 

de RAD. Ressalta-se, porém, que a mina 3; antes de elaborar um plano de 

monitoramento, faça estudos ambientais básicos. 

Na segunda parte deste item são apresentas as sínteses das boas práticas 

empregadas em cada mina e recomendações (Quadros 5.39 5.40, 5.41, 5.42 e 5.43 

e 5.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Práticas de planejamento da RAD 
 Recomendações 

MINA 1 
 

 O Prad não trata com profundidade as alternativas, custos e 
revisões periódicas do Plano de Fechamento. O PF também não 
foi discutido com a população local. Contudo mostrou interação 
entre as equipes de planejamento de lavra e ambiental 
 

Elaborar um Plano de fechamento com alternativas pós-uso, 
custos da implantação das mesmas e monitoramento, do plano 
durante a vida útil da mina. Para tanto, devem-se incluir 
discussões com a população local para a definição do Plano de 
Fechamento e atualizações do temporárias do Prad. 

MINA 2  O Prad apresentado é adequado ao plano técnico e econômico, 
além de ter mostrado total interação entre as equipes de 
planejamento de lavra e ambiental. 

Complementar o plano de fechamento com os custos da 
implantação do parque multifuncional proposto (edificações) e 
previsão de atualizações periódicas do Prad. 

MINA  O Prad apresentado não é adequado ao plano técnico, pois não 
tratou com profundidade assuntos importantes (e.g. recuperação 
das pilhas de estéril, alternativas de plano de fechamento, 
estudos hidrológicos). Ademais o Prad mostrou uma interação 
parcial entre as equipes de planejamento de lavra e ambiental. 

Deve-se atualizar o Prad, visando a apresentar estudos básicos 
mais completos (e.g. hidrológico, levantamento de feições 
cársticas entre outros) e posteriormente devem-se propor 
medidas de recuperação ambiental concomitantemente ao 
desenvolvimento do Plano de Lavra. Por fim, deve-se apresentar 
um Plano de Fechamento que contemple os depósitos de 
estéreis e a cava, com alternativas de pós-uso, custos relativos a 
implantação do PF e monitoramento do projeto durante a vida útil 
da mina. 
 

Quadro 5.39 - Síntese e recomendações para práticas de planejamento da RAD das minas 1, 2 e 3. 
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Práticas de caráter edáfico 

 Manejo de solo superficial Controle dos processos dinâmico (nas vias de 
acessos e áreas de apoio) 

Recomendações 

MINA 
1 

 As práticas aplicadas são 
eficazes à conservação das 
características naturais do 
solo superficial, isto porque o 
manejo inclui: retirada e 
separação, estoque e/ou uso 
imediato, tratos da superfície 
final e redução do grau de 
compactação do solo. 

 Práticas eficazes quanto à inibição dos 
processos de dinâmica superficial das vias de 
acesso e apoio. (implantação de sistema de 
drenagem composto por bacias de 
decantação e canaletas escavadas). 

Não há recomendações. 

MINA 
2 

 As práticas eficazes quanto à 
conservação das 
caracterísiticas naturais do 
solo superficial. Contudo nem 
todo o solo orgânico é 
aproveitado devido a 
dificuldade da sua retirada. 

 Não foi implantado sistema de drenagem nas 
áreas de apoio e nas vias de acesso à área 
em que está sendo ampliada a cava. 

Cercar e sinalizar a área em que está disposto 
o solo superficial, com o objetivo de evitar 
tráfego dos caminhões. 
Implantar um sistema de drenagem nas áreas 
de apoio e vias de acesso da microbacia do 
Afluente Sul 

MINA 
3 

 Práticas não aplicadas a 
mina 3, porque não haverá 
expansão lateral da cava. 

 Há sistema de drenagem apenas nas vias de 
acesso da cava, bota-fora Titanic e do Lago 
(incluindo bacais de decantação a jusante) 
Não foi implantado sistema de drenagem na 
área do bota-fora Mina 3. 

Implantar sistema de drenagem (bacia de 
decantação e canaletas) na área do bota-fora 
Mina 3. 
 

Quadro 5.40 - Síntese e recomendações para as práticas de caráter edáfico (manejo de solo superficial e controle dos processos de dinâmica 
superficial) das minas 1, 2 e 3. 

 



 

 

 

 

Práticas de caráter topográfico e geotécnico 

 Estabilidade das bancadas Estabilidade das pilhas de estéreis ou bota-
foras 

Recomendações 

MINA 
1 

 Algumas bancadas da cava 
estão estão sendo 
recuperadas 
temporariamente para serem 
intervindas nos próximos dois 
anos também e outras 
(porção superior) estão em 
recuperação visando ao uso 
final. 

   São e foram aplicadas práticas referentes à 
estabilidade geotécnica nas três pilhas de 
estéries (1, 2 e 3). A pilha 1 já está 
recuperada, a pilha 2 é composta de 
fragmentos de rochas; e a pilha 3 está sendo 
recuperada concomitantemente à formação.  

Revegetar as bancadas com espécies nativas 

MINA 
2 

  Bancadas que não terão 
intervenção nos próximos 
dois anos estão em 
recuperação. 

 A pilha de estéril Leiteria está em 
recuperação de acordo com diretrizes da 
ABNT e concomitantemente a sua formação. 

Na revegetação dos taludes inferiores do DE 
Leiteria, plantar, além de espécie nativas, 
gramíneas e/ou leguminosas para se evitar a 
intensificação dos processos eorivos. 

 Bota-fora Titanic: Está estabilizado e 
revegetado com gramíneas e espécies 
arbóreas para fins de jardinagem. Ressalta-se 
que não foram aplicadas práticas geotécnicas 
e topográficas para a sua implantação. 

 Bota-fora do bago: A nascente da área foi 
suprimida e não foram aplicadas práticas 
geotécnicas para sua implantação.. 

MINA 
3 

  Alguns pontos isolados da 
cava estão em recuperação 
devido a escorregamentos; e 
em outro setor da cava, está 
ocorrendo regeneração 
natural. Contudo, as 
bancadas não estão sendo 
recuperadas 
concomitantemente a 
extração de calcário. 

 Bota-fora da Mina 3: não são aplicadas 
práticas referentes a estabilização geotécnica 
e topográfica. 

Recuperar os Bota-foras do Lago e Mina 3 de 
com base em estudos geotécnicos e, recupera-
los concomitamente à extração do minério. 
Revegetar os bota-foras com espécies nativas e 
gramíneas e/ou leguminosas. Quanto ao bota-
fora Titanic, recomenda-se que este seja 
monitorado geotecnicamente ante a possíveis 
instabilizações. 
 

Quadro 5.41 -  Síntese e recomendações das práticas de caráter topográfico e geoténico das minas 1, 2 e 3. 
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Práticas de caráter hídrico 

 Proteção dos recursos 
hídricos 

superficiais 

Proteção dos recursos hídricos 
subterrâneos 

Recomendações 

MINA 
1 

 Mata ciliar do rio Taboca está 
recuperada com espécies 
nativas, e foi implantado 
sistemas de drenagem ante a 
fontes potenciais de perda de 
sedimentos (ex. bacia de 
decantação) 

  Bombeamento da água subterrânea da cava 
e monitoramento por instrumentações como: 
piezômetros, vertedouros e medidores de 
níveis d’água. A água subterrânea é 
armazenada em um reservatório da cava e 
utilizada na fábrica e para umectar as vias de 
acesso 

Cadastrar o uso de água na bacia hidrográfica 
da mina, consultando os vizinhos 
periódicamente quanto a possíveis reduções de 
vazões nas fontes hídricas e estabelecer um 
plano de compensação caso ocorram 
alterações hídricas derivadas do rebaixamento 
das águas subterrâneas da cava. 

MINA 
2 

  Córrego Afluente Sul 
(inserido na cava) está 
parcialmente canalizado e 
assoreado devido a ausência 
de sistema de drenagem a 
montante do mesmo. 

 A água subterrânea da cava é bombeada, 
decantada, clarificada e lançada no córrego a 
jusante da cava. Há monitoramento do 
rebaixamento do nível d’água por 
piezômetros e medidores.. 

Canalizar ou desviar o córrego Afluente Sul 
antes de ampliar a cava. 

MINA 
3 

  Foi suprimida uma nascente 
na área onde foi implantado o 
bota-foral do Lago, além do 
que não há bacias de 
decantação a jusante da 
bota-fora Mina 3. 

 Parte da água subterrânea da cava é 
decantada na própria cava, bombeada e 
lançada no córrego à jusante da cava e outra 
parte é utilizada para umectar vias de acesso 
e áreas de apoio. Não monitoramento do 
rebaixamentto do nível d’água. 

Implantar um sistema de drenagem composto 
por canaletas e bacia de decantação a jusante 
do bota-fora Mina 3. 
Elaborar um estudo hidrológico visando 
simulações da dimensão do cone de 
rebaixamento ante ao bombeamento da água 
subterrânea da cava, implantar um plano de 
monitoramento (piezômetros, medidores do 
nível d’água, vertedouros entre outros), 
cadastrar o uso da água da bacia hidrográfica 
da cava e planejar um plano de compensação 
caso ocorra a redução de vazão das fontes 
hídricas locais. 
 

Quadro 5.42  - Síntese e recomendações das práticas de caráter hídrico para as minas 1, 2 e 3. 



 

 

 

 

Práticas de caráter vegetativo 

 Minimização de impacto 
visual 

Retirada da vegetação Revegetação Recomendações 

MINA 
1 

 As cortinas de 
eucaliptos referentes 
à minimização do 
impacto visual da 
cava são extraídas 
periodicamente  

 As práticas referentes a 
retirada de vegetação não 
se aplicam, pois pretende-
se ampliar a cava no 
sentido nordeste (área de 
pastagem/antropizada) 

  As áreas degradadas da mina 1 
como pilhas de estéreis e cava 
estão sendo revegetadas 
principalmente com espécies 
nativas concomitantemente a 
suas atividades. A mata ciliar 
do córrego Taboca foi 
revegetada com espécies 
nativas se os limites da mina 
com eucaliptos 

Revegetar as pilhas de estéreis, cava e 
áreas limítrofes da mina com espécies 
nativas. Não extrair os eucaliptos na 
área limítrofe entre a cava e as 
rodovias circunvizinhas. 

MINA 
2 

  A cava praticamente 
não é visível de 
nenhuma rodovia 
graças a sua 
localização (vale 
fechado) e a pilha de 
estéril é só vista na 
sua via de acesso. 

 A retirada da vegetação é 
feita sistemáticamente 
visando a remoção 
estritamente necessária e o 
reaproveitamento de 
plântulas, mudas ou 
indivíduos de interesse de 
preservação. 

 A ausência de gramíneas ou 
espécies de rápido crescimento 
nos taludes do DE Leiteria 
estão intensificando os 
processos erosivos. 

Revegetar os taludes inferiores do DE 
Leiteria com gramíneas e/ou 
leguminosas, além das espécies 
nativas. 

MINA 
3 

  A Mina 3 não se 
visualiza da rodovia 
mais próxima, 
contudo a mesma 
possui cortina verde 
(eucaliptos) frente ao 
bota-fora Titanic e na 
área limítrofe da 
cava.  
 

 As práticas referentes a 
retirada da vegetação não se 
aplicam, não ocorrerá 
expansão lateral da cava. 

 O bota-fora Titanic está sendo 
revegetado com gramíneas e 
outras. Os demais “bota-foras” 
estão se regenerando 
naturalmente. Na cava, não 
estão sendo implantadas 
práticas de vegetação 
concomitantemente à extração. 
Apenas existem pontos 
localizados que estão sendo 
recuperados com pinheiros 
devido a instabilizações 
geotécnicas. 

Revegetar as porções superiores da 
cava, o bota-fora ativo (Mina 3) e 
inativo (do Lago) com espécies nativas. 
 

Quadro 5.43 - Síntese e recomendações das práticas de caráter vegetativo das minas 1, 2 e 3. 
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Práticas de gestão do processo de RAD 

   Recomendações 
MINA 1 
 

 
 

A empresa aplica algumas práticas de gestão da RAD que, 
contudo, não cobrem a totalidade dos aspectos que devem 
ser gerenciados Dentre as falhas encontradas, destaca-se a 
falta de indicadores para as áreas revegetadas, assim como 
a documentação e demonstração de outros indicadores 
(e.g. Geológico-geotécnicos). Ademais, constatou-se, a não 
aplicação de auditorias periódicas referentes às práticas 
aplicadas. O EIA/Prad da mina 1 não é usado como 
referência para orientar algumas ações de RAD e seu 
controle 

Estabelecer um plano de monitoramento com indicadores pré-
definidos e adequados, os documente e demonstre-os de forma que 
se verifique a sua importância, definidas as amostragens e 
freqüências de coletas. Perante a este plano, sugere-se que se 
apliquem auditorias ambientais periódicas visando a assegurar a 
eficácia e eficiência do plano de monitoramento da RAD e que se 
desenvolva protocolos específicos de gestão do processo de RAD. 
Usar o EIA/Prad como referência para orientar a implantação das 
medidas de recuperação ambiental e treinar funcionários para 
capacitação da gestão da RAD. E, por fim, atualizar o PRAD 
periodicamente. 

MINA 2  Segundo informações verbais, a empresa aplica todas as 
práticas recomendadas de gestão do processo do RAD. 
Porém, a pesquisadora não teve acesso a evidências 
documentais, não podendo, portanto, comprovar esta 
assertiva. O EIA/Prad da Mina 1 nem sempre é usado como 
referência para orientar algumas ações de RAD e seu 
controle 

Usar o EIA/Prad como referência para orientar a implantação das 
medidas de recuperação ambiental e treinar funcionários para 
capacitação da gestão da RAD. Atualizar o PRAD periodicamente. 

MINA 3  Praticamente não se aplicam práticas de gestão ambiental, 
com exceção daquelas referentes a manutenção 
operacional (limpeza de sistemas de drenagens e 
manutenção periódica da revegetação dobota-foraTitanic 
com serviços de coroamento, sustentação do tutor, 
combate a pragas). O EIA/Prad não fornece referência para 
orientar algumas ações de RAD e seu controle. 
 

Estabeleçer planos de monitoramento com indicadores pré-definidos e 
adequados, os documente e demonstre-os de forma que se verifique 
a sua importância, definido as amostragens e freqüências de coletas. 
Diante a este plano, sugere-se que se aplique auditorias ambientais 
periódicas visando a assegurar a eficácia e eficiência do plano de 
monitoramento da RAD e que se desenvolvam protocolos específicos 
de gestão do processo de RAD. Ressalta-se porém que a mina 3, 
antes de um plano de monitoramento, deve elaborar estudos 
ambientais básicos da área da mina, capacitar funcionários para a 
gestão da RAD e atualizar o PRAD periodicamente. 
 
 
 

Quadro 5.44 - Síntese e recomendações das práticas s de gestão do processo de RAD das minas 1, 2 e 3. 
 



 

 

 

 
CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A gestão de um processo de Recuperação de Áreas Degradadas consiste no 

planejamento das medidas de correção ou prevenção, implementação e gestão da 

RAD. Neste trabalho foi desenvolvido um instrumento que pode ser usado por 

órgãos públicos ou por minerações para auxiliá-los a controlar e ajustar a aplicação 

de práticas de recuperação ambiental, durante a fase de operação da mina, visando 

a minimização de um futuro passivo ambiental e ao alcance do sucesso na 

execução das medidas propostas no plano de recuperação de áreas degradadas. 

Para tanto, foi desenvolvido um roteiro, com base nas boas práticas internacionais e 

nacionais relacionadas à recuperação ambiental na fase de operação. Os grupos de 

práticas levantados nas publicações internacionais e nacionais se referiam ao 

planejamento da RAD, práticas de caráter edáfico, práticas hídricas, práticas 

geotécnicas e topográficas, práticas vegetativas e práticas de gestão do processo de 

RAD. Foi observado que grande parte das práticas sugeridas pela literatura é de 

fácil aplicação e baixo custo. 

Os roteiros foram aplicados em três minas de calcário, nas quais se verificou 

que as evidências (visuais, documentais e entrevistas) coletadas não deveriam ser 

interpretadas de forma individual e independente, porque estas faziam parte de um 

contexto maior que envolvia características ambientais e operacionais particulares. 

Ademais, era imprescindível que a pesquisadora tivesse acesso ao histórico da mina 

e a todas as questões relacionadas às práticas de recuperação ambiental aplicadas. 

Com base nos resultados coletados observou-se também que um conjunto de 

práticas sempre estava atrelado a outro e que além das práticas, todo o conjunto 

deveria ser avaliado concomitantemente.  

Diante dos resultados, foi possível identificar um “cenário atual” das práticas 

de recuperação ambiental empregadas em cada mina inspecionada. Foi observado 

que as três minas apresentam perfis bastante distintos. A mina 1 aplica muitas 

práticas ambientais eficazes sem planejamento prévio e gestão, ou seja o EIA/Prad 

não é referência para as práticas empregadas; a mina 2 apresenta um EIA/Prad 

bastante completo, porém como está sendo ampliada nem todas as práticas já foram 



 

aplicadas e, segundo informações verbais obtidas, o processo de gestão do Prad é 

aplicado periodicamente. Já a mina 3 não possui um Prad abrangendo assuntos 

importantes e essenciais relativos à recuperação ambiental e atualmente emprega 

poucas práticas de recuperação ambiental.  

Contudo, o resultado da avaliação da eficácia das medidas de recuperação 

ambiental apresentou quais são as deficiências e as eficiências de cada mina, 

possibilitando apontar ajustes e correções. Ajustes e correções são essenciais para 

minimizar possíveis passivos ambientais e para verificar a evolução do projeto de 

recuperação de áreas degradadas e a tomada de medidas preventivas e corretivas, 

se necessário, e também para garantir o resultado a que se propõe o plano de 

recuperação de áreas degradadas. Assim, caso não sejam aplicadas práticas 

eficazes planejadas, ou seja, que não atinjam o objetivo esperado, o plano de 

recuperação de áreas degradadas dificilmente obterá o sucesso desejado. Contudo, 

recomenda-se que este instrumento seja aplicado periódica e sistematicamente 

depois de incorporar os ajustes e correções recomendados pela primeira avaliação. 

Apesar de o procedimento de avaliação da eficácia de medidas de 

recuperação ambiental ter apresentado a eficácia desejada dentro de um processo 

de gestão de um RAD, para a sua aplicação a outras minas, recomenda-se observar 

que: 

a) a empresa deve estar totalmente comprometida com a avaliação da 

eficácia de medidas de recuperação ambiental, cedendo um 

profissional de grande experiência e conhecedor das práticas 

empregadas na mina para acompanhamento da inspeção técnica; 

além de disponibilizar documentos ambientais relativos ao assunto; 

b) o técnico responsável pela aplicação do roteiro pré-estabelecido 

deve ter experiência profissional no assunto, fator este primordial 

para o julgamento das evidências coletadas. 

Estas observações permitem concluir que o procedimento de avaliação das 

medidas de recuperação ambiental proposto é válido e importante para se alcançar 

o sucesso desejado de RAD. 
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