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RESUMO 

O presente trabalho refere-se a um estudo de caso em um empreendimento de 
extração mineral de saibro, no município de Sentinela do Sul (RS). O estudo traz 
informações sobre os impactos ambientais provenientes da mineração, respaldo 
legislativo, medidas mitigadoras, técnicas que podem ser utilizadas para 
recuperação, conversão e melhorias de áreas degradadas, no que se refere ao 
solo, fauna e flora, métodos de plantio, escolha de mudas, modelo de talude com 
inclinação e monitoramento. A metodologia empregada abrangeu vistoria de campo 
para o levantamento de dados e pesquisas bibliográficas para proposição da 
recuperação da área degradada. Os resultados nos permitem destacar a 
importância dos processos de restauração, principalmente causados por 
empreendimentos com atividades de extração mineral, trazendo técnicas para um 
possível planejamento de execução de recuperação desta área degradada com as 
temáticas propostas. Com o planejamento e execução das técnicas gera o 
desencadeamento da restauração da área com mais agilidade no aumento da 
fertilidade do solo e crescimento das plantas, más o processo é longo e necessita 
de cuidados iniciais e o monitoramento em todas as etapas a serem desenvolvidas 
para adquirir o sucesso da ação e resultar na área recuperada. 
  
Palavras chave: Impactos ambientais, áreas degradadas, restauração. 
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ABSTRACT 

The present work refers to a case study in a gravel extraction enterprise in the 
municipality of Sentinela do Sul (RS). The study brings information about the 
environmental impacts from mining, legislative support, mitigating measures, 
techniques that can be used for recovery, conversion and improvement of degraded 
areas, regarding soil, fauna and flora, planting methods, choice of seedlings, slope 
model with inclination and monitoring. The methodology used included field 
inspections for data collection and bibliographic research for proposing the recovery 
of the degraded area. The results allow us to highlight the importance of restoration 
processes, mainly caused by enterprises with mineral extraction activities, bringing 
techniques for a possible planning execution of the recovery of this degraded area 
with the proposed themes. With the planning and execution of techniques generates 
the triggering of the restoration of the area with more agility in increasing soil fertility 
and plant growth, but the process is long and requires initial care and monitoring at 
all stages to be developed to acquire the success of the action and result in the 
recovered area. 
  
Key words: Environmental impacts, degraded areas, restoration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As áreas de exploração são aquelas que contêm algum tipo de material 

concentrado com algum valor de uso para a sociedade, os quais são extraídos do 

solo através de maquinário pesado ou com uso de componentes químicos para 

explosões. Estes locais também são conhecidos como minas, jazidas, pedreiras e 

lavras. 

A maior problemática das áreas de exploração de bens minerais é a 

superexploração sem que seja realizada a regeneração do local posterior ao uso, 

deixando o solo totalmente exposto, degradado e sem cobertura vegetal alguma. 

Como consequência podem ocorrer desabamentos, voçorocas, erosões, entre 

outros.  

Neste contexto é imprescindível realizar um plano de recuperação da área 

degradada, como está previsto no artigo 225 da Constituição Brasileira de 

1988(BRASIL, 1988), o qual coloca que os empreendedores devem reparar seus 

danos no meio ambiente, assim como no Decreto de Lei nº 97.632/89 (BRASIL, 

1989, que determinou a elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e o plano de recuperação como 

ferramentas de prevenção ou reparação de impactos ambientais. 

Este estudo de caso foi realizado no município de Sentinela do Sul, em uma 

jazida de saibro, onde a não recuperação da área já explorada, ocasionou um 

passivo ambiental, com a possibilidade de suspensão da licença de operação (LO). 

A escolha deste tema para o trabalho de conclusão de curso foi motivada 

frente à grandeza da arte de transformação, com todo o processo de 

desenvolvimento da regeneração, revitalização e conversão das áreas encontradas 

em estado caótico, causados pelos impactos de explorações. Ressaltando a 

importância de realizar a restauração do local que já foi explorado. Além disso, é 

uma grande oportunidade para colocar em prática o conteúdo multidisciplinar visto 

ao longo do curso.  
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1.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Sentinela do Sul está situado no Estado do Rio Grande do 

Sul, distante 91 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre (RS). A cidade 

possui uma área territorial de 282,130 km² e população de 5.635 habitantes, 

segundo as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2021). 

O município de Sentinela do Sul está enquadrado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) no bioma pampa, e faz parte da bacia hidrográfica do Camaquã. 

A vegetação da região é classificada, em sua maioria, como Floresta Estacional 

Semidecidual (BRASIL, 2007). O solo típico desta floresta são os argissolos e 

latossolos (ARAUJO FILHO, 2009). 

A área de estudo (Fig. 01) está localizada na parte urbana do município, 

conhecido como Rincão e Cerro do Quilombo, a jazida está situada em uma 

propriedade com uma área total de 112.931,31 m², que vem sendo explorada a 

mais de 80 anos. Atualmente a área de exploração da jazida encontra-se 

arrendada. 

 

Figura 01- Mapa de localização da Saibreira no Município de Sentinela do Sul. 
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Fonte: Autora (2021). 

 

O entorno da jazida, como pode ser visualizado na imagem de satélite da 

(Fig. 02), é composto por vegetação nativa e alguns pontos com monocultura de 

pinus e acácia, além disso, está em áreas de cultivo de arroz, nas porções menos 

elevadas do terreno, e cultivo de batata-doce, milho e mandioca, nas áreas altas do 

cerro. Nas áreas de vegetação nativa são encontradas nascentes e várias espécies 

da fauna. 

Figura 02 - Imagem de satélite da jazida e seu entorno. 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste presente estudo de caso, foram subdivido em objetivo 
geral e os objetivos específicos. 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

Elaborar um plano de manejo do solo para a área degradada pela mineração 

de saibro em uma jazida no município de Sentinela do Sul (RS). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Analisar os impactos ambientais da mineração do cascalho na área de estudo; 
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b) Avaliar métodos de recuperação do solo neste local; 

c) Identificar as espécies de flora nativa adequadas para a recuperação e como 

implantá-las; 

d) Ressaltar a importância da recuperação de áreas degradadas;  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O referencial teórico a seguir apresenta um compilado de trabalhos, que 

deram o embasamento acerca do assunto abordado neste estudo. 

 

2.1 LEGISLAÇÃO 

 

A legislação brasileira referente ao meio ambiente é considerada a mais 

elaborada do mundo, segundo o Instituto Brasileiro de Florestas (IBF), devido a sua 

abrangência e, tem como propósito a proteção e fiscalização, minimização dos 

impactos de modo geral (IBF, 2019). 

A exigência cresceu no quesito de recuperação de áreas degradadas, sendo 

notadas no Decreto de Lei nº 6.938 de 1981(BRASIL, 1981), e sendo 

regulamentado novamente pelo Decreto nº 97.632 em 1989 (BRASIL, 1989), no 

qual foi determinada a entrega do planejamento de recuperação da área do 

empreendimento que causou degradação ambiental.  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) através de suas normas 

gerais e um conjunto de regulamentação em nível Estadual e Municipal determinou 

que os municípios possuíssem seus próprios procedimentos de regulamentações e 

leis para as atividades que geram impactos e, o Estado possui atribuições em 

relação à exploração mineral e o meio ambiente, bem como licenciar, controlar e 

fiscalizar (BRASIL, 2021). 

A Lei Federal nº 6567/78 (BRASIL, 1978), que corresponde à abertura de 

empreendimentos com atividades de extração mineral, possui regimentos e 

normativas que devem ser cumpridas, relatando que o aproveitamento das 

substâncias minerais enquadradas na Classe II, como ardósia, areia, cascalho, 

argilas, quartzitos e saibros, estabelece um limite de 50 hectares para a área objeto 

de licenciamento, e ela fica sendo a cargo da administração local (prefeituras), 

sendo que a concessão de licença tem validade somente após seu registro na 

Agência Nacional de Mineração (ANM) (BRASIL, 1978). 

Esta lei relata que o licenciamento é facultado exclusivamente ao 

proprietário do solo ou a quem estiver expressa autorização do proprietário para o 

uso desta área. Mesmo assim, com o compromisso de seguir as regulamentações 
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dispostas pelo município e legislações sobre o determinado empreendimento 

(BRASIL, 1978). 

O empreendedor necessita adquirir primeiramente um alvará de localização 

e funcionamento que é fornecido pela prefeitura municipal da cidade e 

posteriormente, dar seguimento nas licenças ambientais para a construção de sua 

empresa, as quais podem ser obtidas através dos órgãos ambientais competentes, 

sejam eles municipais ou estaduais.  

Na Licença Prévia (LP), deve ser realizado todo o planejamento da atividade 

a ser implantada, tendo como objetivo aprovar a localização e provar a viabilidade 

ambiental do empreendimento (PORTO NACIONAL, 2019). 

A Licença de Instalação (LI) é a aquela que autoriza a construção do 

empreendimento, tendo como objetivo informar que os pré-requisitos e 

condicionantes já relatados na LP foram concluídos, e que a proposta do mesmo 

será aprovada ou necessita de ajustes (PORTO NACIONAL, 2019). E para finalizar 

esta etapa temos a Licença de Operação (LO), onde é realizado o pedido, após o 

término da construção da empresa e a verificação das medidas de controle 

ambiental e mitigação dos impactos negativos, através de uma vistoria realizada no 

local pelo órgão licenciador responsável pela autorização da mesma.  

Posteriormente a atividade já poderá ser iniciada e deve ter a continuidade ao 

cumprimento das condicionantes estabelecidas na concessão destas licenças 

(PORTO NACIONAL, 2019).  

A Lei Complementar 140/2011, define no seu artigo 14 que “os órgãos 

licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos 

processos de licenciamento” (BRASIL, 2011b). 

Segundo a Lei 9605/98 (BRASIL, 1998) que trata sobre a conduta de 

atividades lesivas ao meio ambiente, caso o empreendedor explore ilegalmente, 

conforme o artigo 60, disposto nesta lei, ele será penalizado da seguinte maneira:  

 Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer 
funcionar, em qualquer parte do território nacional, 

estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente 
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 
competentes, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de um a seis 

meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

 

Segundo a Resolução do CONAMA 01/86 (BRASIL, 1986): 
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Artigo1º. Considera-se impacto ambiental qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Esta resolução descreve no seu 2º artigo a inclusão da realização do Estudo 

de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) das 

atividades que serão realizadas, a serem submetidos ao órgão ambiental 

correspondente e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), para 

aprovação do empreendimento em que as atividades se enquadrem na classe II do 

código da mineração (BRASIL, 1986). 

Conforme o capítulo VI do meio ambiente da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, nos remete no artigo 225º, e §2, é definido que 

“Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, 

na forma da lei” (BRASIL, 1988). 

Esta Constituição nos relata também que todos têm o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações.  

Todo empreendimento que exerça uma atividade gerando algum modo de 

impacto ao meio ambiente, é obrigatório fazer a reparação do mesmo com ações 

mitigadoras, podendo ser com o auxílio de profissionais qualificados de uma 

empresa terceirizada, para cumprir e realizar a demanda de acordo com as 

orientações e regulamentos já estabelecidos pelo órgão licenciador. 

No Estado do Rio Grande do Sul temos a Portaria FEPAM nº 27/2020, que 

dispõe as definições e critérios técnicos ambientais para os empreendimentos de 

licenciamento ambiental referente às atividades de lavras de areia e/ou cascalho 

(RIO GRANDE DO SUL, 2008). 

 

2.2 IMPACTOS DA MINERAÇÃO 
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As áreas de exploração de minérios como o cascalho ou saibro, acabam 

provocando grandes modificações no terreno, como o desnivelamento de solo, 

descaracterização ambiental, perda de ecossistemas, habitats, desmatamento, 

perda de fauna e flora, devido à necessidade de retirada da vegetação e a primeira 

camada do solo, para chegar até o material a ser explorado que está concentrado 

na parte inferior.  

A exploração de minerais como a areia e/ou cascalho é notável em nosso 

cotidiano, quais são utilizados para novas construções civis, aterramentos de áreas 

baixas e são utilizadas por algumas empresas para a melhoria da circulação nas 

estradas de via pública ou privadas.  

Segundo Bernardes (2019), o Código Brasileiro de Mineração define que a 

lavra é formada por um conjunto de operações coordenadas, possui por objetivo o 

máximo aproveitamento da exploração na jazida, o beneficiamento e classifica-se 

como lavra subterrânea ou lavra a céu aberto, onde ambos têm formas distintas de 

exploração do minério, denominado método de lavra. 

É compreendido que toda ação tem suas consequências, sejam elas 

positivas ou negativas, desta forma sendo pejorativa é necessário intervir com o 

processo de reversão com as ações mitigadoras. 

Analisando o ponto positivo temos a geração de renda e empregos, novos 

empreendimentos que serão construídos na cidade, beneficiando a população 

residente em ambos os aspectos, as pessoas que necessitam fazer compra deste 

minério têm a opção local, em vez de trazer de uma localidade mais distante assim 

gerando menos impacto no transporte. 

Quando o empreendedor segue a legislação e os regimentos que foi definido 

de acordo com o seu empreendimento de forma rigorosa e correta os impactos são 

menores, pois está fazendo a recuperação do local como foi estabelecida. 

Os principais pontos negativos no quesito em que a vegetação da área do 

empreendimento é desmatada, alterando todo o ecossistema presente ali. As 

interrupções do fluxo gênico afetam a flora e a fauna, os animais que fazia sua 

trajetória ali já não têm mais a proteção do solo que tinha antes quando estava com 

a área coberta, agora ficando expostos aos perigos. 
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A área da jazida é ajustada conforme a necessidade do empreendedor para 

seguir com as suas explorações, em cada local que ele queira mexer, necessita a 

retirada da vegetação sendo ela nativa ou não, sendo classificada como espécie 

protegida, legalmente necessitando de um novo licenciamento para a retirada ou 

transferência de local, tendo um lado positivo que irá contemplar quantidades 

maiores de mudas a serem plantadas por retida de cada espécie nativa. 

Com a retirada da vegetação e da camada de solo orgânico, a camada 

inferior fica exposta, ficando sensíveis às mudanças climáticas, ou seja, na 

presença de períodos chuvosos este solo vai se perder devido à perda de sua 

proteção interna, sendo as raízes que segurava o solo, e a proteção superior era a 

vegetação para não ocorrer perda deste material, com os deslizes e 

desmoronamentos das áreas mais altas, deixando a área sensível às erosões e 

voçorocas, que vão se formando devido à exposição. 

Este solo acaba sofrendo e ficando cada vez mais seco (compactado) e 

degradado por não ter a interceptação de cursos d’água que havia anteriormente 

com a cobertura vegetal. Após a etapa de limpeza inicia-se o processo das cavas, 

ou seja, os buracos que serão formados pela retirada do material a ser 

comercializado. 

Segundo Mesavilla (2019) os impactos que alteram a qualidade do ar são as 

circulações de veículos para fazerem o transporte deste material e a operação dos 

equipamentos movidos a combustão, fazendo a emissão de ruídos e o lançamento 

de material particulado na atmosfera.  

Com o uso de equipamentos de combustão fazendo várias vezes a mesma 

trajetória, acontece à contaminação de solo através dos derramamentos de óleos 

por motivos de rompimentos de mangueiras do mesmo.  Para reparar este dano os 

caminhões e equipamentos que são utilizados devem ter uma vistoria programada 

para evitar problemas de mecânica.  

Estes empreendimentos possuem riscos aos trabalhadores e a sociedade, 

devido à hipótese de acontecer desmoronamento deste material, soterrando o que 

tem na parte inferior, por este fato é uma regra de programar os taludes de acordo 

com a legislação vigente e estabelecida pelo órgão licenciador para trazer 

segurança de quem está nesta área. E já faz a recuperação desta área por lotes 

em que já foram explorados e serão inutilizados (MESAVILLA, 2020). 
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Com o passar dos dias de exploração, vai ocorrendo uma descaracterização 

da área e do relevo, devido às aberturas de cavas realizadas para a retirada do 

material com o maquinário, sucessivamente da paisagem em um todo fica 

irreconhecível (MESAVILLA, 2019). 

Devem-se ter ações mitigadoras para combater os impactos negativos, por 

exemplo, na qualidade do ar realizar periodicamente uma umidificação nas 

estradas e no acesso da lavra para diminuir as partículas presentes no ar, que são 

carregadas pela poeira devido à passagem dos veículos e o vento (MESAVILLA, 

2020). 

O profissional que possui uma visão adequada deste ambiente é o geólogo, 

pois tem um papel importante tanto no quesito de conhecimento do material a ser 

explorado com na prevenção de acidentes naturais e antrópicos, ele age com os 

estudos de uso e ocupação no meio físico e na remediação de agentes 

contaminantes caso possua (BOM, 2019). 

De acordo com Sanchez (2002) quando fazemos uma interferência com 

extração em um ecossistema, os impactos causados pela mineração se agrupam 

em quatro categorias como: a destruição de habitats, a fragmentação, a alteração 

de suas características e os impactos diretos sobre a fauna, todos tendo como 

origem a supressão da vegetação, o lançamento de cargas nocivas na água ou no 

ar e o desencadeamento de processos erosivos.  

Para Kopezinski (2000) o bem mineral extraído não retorna mais ao local, 

fica em circulação, servindo ao homem e às suas necessidades. 

 

2.3 PLANOS DE RECUPERAÇÃO 

 

Segundo a Instrução Normativa nº 04/2011 do IBAMA (BRASIL, 2011a), em 

seu artigo 1º e §2 diz que:  

O PRAD deverá reunir informações, diagnósticos, 
levantamentos e estudos que permitam a avaliação da 

degradação ou alteração e a conseqüente definição de 
medidas adequadas à recuperação da área, em conformidade 
com as especificações dos Termos de Referência constantes 
nos Anexos desta Instrução Normativa. 

 

Esta instrução do IBAMA define que as áreas degradadas são aquelas que 

estão impossibilitadas de retornar a sua trajetória de ecossistema natural 
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anteriormente.  E as áreas alteradas são relatadas de que após o impacto ainda 

consegue ter seus meios de regeneração biótica, ou seja, possui a capacidade de 

regeneração natural (BRASIL, 2011). 

A Lei nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000) do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), define que o manejo é todo ou qualquer 

processo que visa garantir a conservação da diversidade biológica e do 

ecossistema presente no local; A recuperação é determinada como uma restituição 

de um ecossistema ou população silvestre que já esteja em estado degradado a 

uma condição melhor podendo ser diferente a original; A restauração é interpretada 

como uma restituição do mesmo para o mais próximo de sua condição original. 

A restauração destas áreas degradadas é de fato muito relevante para a 

biodiversidade e seu entorno, assim sucessivamente voltando aos poucos à biota 

local e a ter os seus serviços ecossistêmicos normalizados. 

Segundo Sanchez (2019), recuperação ambiental é uma aplicação de 

técnicas de manejo visando tornar um ambiente degradado apto para um novo uso 

produtivo, desde que de forma sustentável. 

A restauração florestal possui processos de recuperação com metas de 

curto, médio e longo prazo que varia de acordo com a área e o nível de 

degradação em que se encontra. As metas de curto período são baseadas na 

erosão e na melhoria da fertilidade do solo, estabilizando o ciclo hidrológico e 

fazendo que tenha um aumento na produção vegetal. A de médio prazo visa o 

enriquecimento e aumento da complexidade estrutural do habitat sucessivamente 

crescendo a biodiversidade. No longo prazo é estimada a sustentabilidade do 

ecossistema permanente, incluindo as questões de monitoramento, reavaliações, 

redirecionamentos e novas definições de metas e inovações nas ações desta 

restauração neste ambiente World Wide Fund for Nature – WWF (WWF, 2014). 

O artigo 1º do Decreto nº 97.632/89 (BRASIL, 1989), que regulamenta o art. 

2º, VIII, da Lei n° 6.938/81, prevendo a inserção do dever de recuperar no processo 

de estudo da viabilidade ambiental da atividade mineraria, estabelecendo que os 

“empreendimentos que se destinem à exploração de recursos minerais deverão, 

quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente 

um plano de recuperação de área degradada” 
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A legislação do CONAMA nº 01/86 (BRASIL, 1986), entra reforça o 

estabelecimento dos critérios básicos e diretrizes gerais para o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Sendo realizados os 

diagnósticos e o planejamento das ações de minimização de impactos e mitigação 

de prováveis danos ambientais. No artigo 6º relata as informações necessárias 

para contemplar o RIMA, e no artigo 9º relatando sobre as reflexões do EIA. 

A Lei Federal 7.347/85 (BRASIL, 1985), criou os instrumentos para viabilizar 

a recuperação de áreas degradadas, através de um fundo específico e de licitação 

para contratação de empresa para recuperação de áreas degradadas 

Para fazer a recuperação do local é necessário ter uma equipe qualificada, 

que irá realizar um estudo específico e de acordo com a legislação vigente, desta 

área para ter noção do nível de degradação em que se encontra, incluindo uma 

série de análises e levantamento de dados de toda a área explorada. 

Após o levantamento de dados, é preciso montar o Plano de Recuperação 

de Áreas Degradadas (PRAD), onde é armazenado todas as informações do local, 

e deve-se decidir as técnicas para o processo de restauro ambiental de acordo com 

o bioma em que se está dotado e a vegetação do entorno, a ser executado no local 

seguido o cronograma confeccionado. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no desenvolvimento deste estudo foi dividida por 

etapas, para melhor compreensão do desenvolvimento da proposta de possível 

recuperação da área degradada. 

A elaboração de um possível plano de manejo do solo para as áreas 

degradadas, é devido às características deste solo, serem consideradas 

naturalmente com baixa fertilidade natural (ARAUJO FILHO, 2009). Então por este 

fato, inicia-se pelo manejo do solo, para auxiliar na melhoria de sua fertilidade e no 

desenvolvimento futuro das plantas a serem incorporadas no mesmo. 

Os impactos ambientais, a avaliação e preposição de métodos e técnicas 

para a recuperação de áreas degradadas a serem analisados no presente estudo 

de caso na área da jazida, foi a partir das fotografias coletadas durante a vistoria e 

pela bibliografia consultada. 

As técnicas e métodos a serem propostos para a recuperação da área, 

serão adaptados ao terreno e a sua necessidade, sendo estipulado o uso de mais 

de uma técnica para o aceleramento do processo.  

A identificação das espécies do entorno da área da jazida, foi apenas pelas 

espécies que estão presentes na encosta da certa, devido ser uma vegetação 

densa e fechada. Foram relatadas as espécies presentes nas áreas próximas da 

jazida, parte alta e baixa do serro e com os respectivos cultivos presentes.  

A partir da identificação de algumas espécies da flora nativa do entorno, 

podem-se escolher as mudas que serão adequadas ao local, que são respectivas 

da área e assim chegando à fase adulta com sucesso. As técnicas de plantio das 

mudas serão referentes às propostas dos métodos e técnicas a serem utilizadas no 

mesmo espaço. 

A importância da recuperação das áreas degradadas foi embasada no 

respaldo legislativo e na bibliografia consultada. Ressaltando que estás áreas 

estariam protegidas dos processos erosivos com a cobertura vegetal. 

 

3.1 VISTORIA NA ÁREA DE ESTUDO 
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A vistoria técnica na área de estudo foi realizada na primeira semana do 

mês de novembro do presente ano, sendo feita uma breve caminhada no local, 

com duração média de 90 minutos.  

Esta vistoria no local da jazida teve como objetivo a aquisição de 

informações como a coleta de coordenadas geográficas com o uso do Sistema de 

Posicionamento Global - GPS e capturas de imagens com a câmera fotográfica. 

Os registros realizados são referentes à situação em que se encontra a 

jazida como um todo, ou seja, a identificação de áreas de exploração, áreas com 

processos erosivos, degradação, cobertura vegetal, áreas vegetativas do entorno, 

pontos de recuperação ambiental, e pensar em possíveis estratégias de melhorias. 

Ressaltando que devido ao momento em que estamos de pandemia do 

COVID-19, as visitas foram realizadas de forma restritiva e o trabalho teve que ser 

adaptado conforme as condições vigentes, ou seja, o levantamento de dados para 

o presente estudo foi uma visita ao local de forma presencial e o restante do estudo 

foi realizado de maneira remota. 

 

3.2 ANÁLISE E PROPOSIÇÃO DE MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO 

 

A partir da visita realizada ao local do empreendimento na área de 

exploração de saibro, foi analisada a situação em que a mesma se encontrava, 

estudos de casos anteriores, pesquisas de métodos e planos de recuperação em 

distintos locais e experiências prévias. 

As técnicas para compor o manejo de solo que será proposto, podem ser 

utilizadas e adicionadas juntamente neste processo, sendo elas a técnica de 

preparo de solo convencional, adubação verde, adição de adubo orgânico 

provenientes da composteira ou de fezes de animais, adição de solo de limpezas 

de canais de dreno de lavouras de arroz. 

As outras técnicas e métodos que compõem o processo de recuperação da 

área, que podem ser utilizadas no local são as respectivas do plantio de espécies 

em forma de chuva de sementes, transposição de mudas com estacas, 

direcionadas pela técnica de nucleação ou em pontos lineares e de zig-zag, 

intercalando as espécies, podendo adicionar o sistema agroflorestal com a 

utilização das espécies frutíferas e de regeneração natural. 
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As técnicas de transposição de serapilheira, o uso de cobertura morta é 

correspondente para o encobrimento do solo, uso de poleiros e galharia são 

utilizados para o atrativo, pouso e abrigo para a fauna. 

Para melhor compreensão das técnicas e métodos que foram citados acima, 

será esclarecida no decorrer do estudo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 VISTORIA NA ÁREA DE ESTUDO 

 

No dia em que foi realizada a vistoria na área da jazida e seu entorno, foram 

capturadas fotografias da área para fazer um relato sobre as seguintes situações 

encontradas na área. 

Na figura 03, destacamos a entrada principal para a jazida (3A) e para a 

área de exploração (3B). Atualmente existe uma única entrada principal devido o 

desmanche de uma entrada secundária que fornecia acesso a saibreira e seguia 

em direção ao serro. 

 

Figura 03 - Entrada principal para a jazida (3A) e para a área de exploração (3B). 

 

Fonte: Autora (2021). 

  

  Na figura 3B acima pode-se visualizar a área de exploração, onde o material 

de saibro foi retirado, observa-se aparentemente que a exploração na área não 
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possui um roteiro a ser seguido. Os taludes não foram feitos em toda extensão, ou 

se sim acabaram se desestabilizando e desmoronando. 

Em alguns pontos não houve extração, o motivo não foi identificado, e por 

este fato possui pouca vegetação no mesmo. Uma hipótese seria um depósito de 

sedimentos mais antigo ou que será explorado com o passar do tempo.  

Na figura 04, sobre as áreas de exploração de saibro, pode-se identificar 

que aparentemente que este processo foi realizado sem uma linha a ser seguida. E 

os taludes que servem como escadas para explorar, encontram-se desmoronados 

em determinadas áreas. 

 

Figura 04 - Áreas de exploração da jazida. 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Na figura 04 A, B, C e D estão ilustradas as respectivas das áreas de 

exploração, com alguns pontos de vegetação de gramíneas e arbustos de pequeno 

porte, porém é notável os impactos como os processos erosivos, voçorocas, 

desmoronamentos devido às áreas desestabilizadas. 
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Na figura 05 A e B, notamos um dos impactos da mineração que são os 

processos erosivos na área de exploração, onde havia taludes ou escavações 

aleatórias, causados devido ao período chuvoso ou de uma trajetória temporal de 

água, onde a exposição do solo deixando sulcos e fissuras. 

 

Figura 05 - Processos erosivos. 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Na figura 06, podem ser identificados os possíveis taludes da área, os quais 

se encontram desestabilizados, devido aos processos erosivos e voçorocas que 

desencadearam o desmoronamento. Na imagem 6A nota-se que os taludes não 

possuem um padrão de tamanho, e na figura 6B e 6F, identificamos um caso de 

desmoronamento, já nas imagens 6C, 6D e 6E percebe-se processos erosivos e 

rupturas do solo, que podem ocasionar futuros desabamentos.  
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     Figura 06 - Taludes da jazida.

 Fonte: Autora, 2021. 

 

  Na jazida existem três áreas em processo de restauração. As áreas 

numeradas de 1 a 3 na figura 07 estão dentro da área da jazida, a área 4 fica ao 

lado da porteira da entrada da mesma, não pode ser realizada a identificação das 

mudas assim como as técnicas utilizadas, devido a não interação do empreendedor 

que tem um pedido de restrição do local. 

 

    Figura 07 - Áreas em processo de restauração. 
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Fonte: Autora (2021). 

 

Considerando que estas áreas em processo de restauração, já deveriam ter 

sido totalmente exploradas, e por não haver manchas do material suficiente para 

aprofundar a cava (saibro), o empreendedor decidiu restaurá-la. 

A Figura 08 ilustra as áreas em processo de restauração, identificando a 

situação das áreas correspondentes, com a dedução de possíveis técnicas 

utilizadas pelo responsável da ação de restauração através da visita e da coleta de 

fotografias. 

Foi identificada na vistoria que nestas áreas de restauração foi utilizada a 

técnica de plantio em linhas, com espécies plantadas de forma intercalada e 

amarrada em uma estaca como apoio. Não foi identificado se houve um preparo do 

solo antes do recebimento das mudas e se houve um cuidado com as mesmas. 

A figura 08 mostra as 3 áreas divididas pelas vogais A, B, C, D, E e F, sendo 

demonstradas anteriormente na Figura 07, em diversos ângulos, com processos de 

restauração, para melhor visualização da situação do local. 

 

Figura 08 - Amostragem das áreas 1, 2 e 3 em processo de restauração. 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Destacam-se as áreas em processo de restauração, onde as duas estão de 

frente uma para a outra, porém a área está em um solo mais alto em forma de 

inclinação e na encosta da vegetação do entorno, correspondente imagens 8C e 

8D. 

A área que está no plano e possui uma extensão maior que as demais, 8A e 

8B, nota-se em um extremo a passagem de água e o outro não, constata-se que 

por pegar mais iluminação solar que no outro, acarretou em um lado tem mais 

cobertura vegetal que em outro. Já as imagens 8E e 8F, encontram-se no outro 

lado na encosta de uma estrada para o talude, visualmente com mais cobertura 

vegetal que as demais. 

A Figura 09 retrata um mosaico da paisagem da área de restauração de 

uma área degradada com o fundo da área de exploração da jazida, ressaltando os 

impactos causados pela mineração existente. 

 

    Figura 09 - Mosaico da paisagem da jazida. 

Fonte: Autora, 2021. 
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A vegetação do entorno da área de exploração foi considerada densa, ou 

seja, fechada e abrange as espécies nativas e exóticas, não sendo possível a 

realização de um estudo de identificação das espécies, devido ao acesso restrito, 

como pode ser observado na Figura 10, sendo assim, apenas a identificação das 

espécies que estavam presentes na encosta da cerca e nas áreas próximas da 

jazida com as áreas de cultivo. 

A área de vegetação do entorno correspondente a floresta estacional 

semidecidual, caracterizada assim devido a sua adaptação climática, resistentes a 

temperaturas altas e secas no período de verão, e baixas e úmidas no inverno, 

considera-se de porte médio atingindo em média 20 metros. Uma característica 

importante é que algumas espécies de plantas deste tipo de floresta perdem suas 

folhas no período seco (ARAUJO FILHO, 2009). 

Segundo Araujo Filho (2009), os respectivos solos como argissolos e 

latossolos de coloração amarelada e vermelho-amarelado, e alguns argissolos 

vermelhos, são os tipos de solos que são relacionados com as adaptações das 

florestas estacionais semideciduais, devido a sua baixa fertilidade natural. 

 

Figura 10 - Vegetação predominante da área do entorno da jazida. 
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Fonte: Autora (2021). 

 

As espécies exóticas acabam se adaptando com o passar do tempo aos 

locais em que se inserem, muitas vezes sendo chamadas de pragas, devido a 

invasão e a predominância sobre a vegetação nativa do local. 

Segundo Moraes (2021), o Plano de Recuperação de Área Degradada - 

PRAD, deve ser elaborado e executado apenas por profissionais que sejam 

habilitados pelo conselho de classe, para a realização da emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART).  

Sendo assim, após ter os resultados das análises feitas no empreendimento 

devemos fazer um cronograma para incorporar a realização das atividades de 

restauração. Identificando as espécies de vegetação nativas, métodos e técnicas 

de acordo com cada área, demarcando todos os segmentos a serem feitos.  

Após a realização de todos os processos da restauração florestal é 

necessário ter o acompanhamento do desenvolvimento desta área por tempo 

determinado pelo responsável da ação de restauro sendo estipulado no 

cronograma de acordo com as instruções fornecidas pela legislação. 

 

4.2 PROPOSIÇÕES DE TÉCNICAS DE MANEJO DO SOLO 

 

Segundo Alcântara e Madeira (2008) o manejo de solo se dá por um 

conjunto de técnicas e práticas aplicadas em um determinado solo, onde visa a 

produção agrícola, incluindo operações de cultivo, práticas culturais e de correção 

e fertilização do mesmo.  

As técnicas para a realização do plano de recuperação de áreas degradadas 

(PRAD) devem estar de acordo com as características da área e seu entorno, e 

planejadas com cautela para que seja realizada com sucesso. 

O uso das técnicas para o manejo de solo é importante devido a situação 

em que o mesmo se encontra, solo degradado, sem nutrientes e infértil não possui 

estrutura para o recebimento de mudas que necessitam se desenvolver, de onde 

elas supririam suas necessidades desta forma, elas não iriam resistir e pereceriam. 

Por este fato é de suma importância que o solo esteja fértil e estruturado antes do 

recebimento das plantas. 
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De acordo com a Fragmaq (2014), um bom manejo do solo é aquele que irá 

proporcionar uma boa produtividade, sendo que ao mesmo tempo acaba gerando a 

manutenção da fertilidade do solo.  

Uma opção é a técnica de preparo de solo convencional, ou seja, é utilizado 

uma máquina agrícola com o uso de um arado que age como um inversor, que 

envolve a segunda camada do solo com a inicial e a corrige, mas neste caso seria 

necessária uma adição de solo com nutrientes ou adição de fertilizante e depois a 

inversão para que haja a incorporação eficaz e em um todo (ROSSETTO; 

SANTIAGO, 2020). 

A utilização da técnica de adubação verde é essencial no processo, onde as 

espécies vegetativas protegem e nutrem o solo deixando o em perfeitas condições 

para o crescimento de outras plantas, acelerando a regeneração natural e 

diminuindo a perda do solo. Estas espécies são geralmente as herbáceas anuais 

como a família das leguminosas, onde fazem a fixação do nitrogênio no solo, 

associadas com as bactérias de suas raízes e gramíneas que possuem alto teor de 

carbono, neste caso mantendo a proporção Carbono/nitrogênio (CASTRO, 2012)  

A técnica de adubação verde corresponde ao uso de um grupo de espécies 

como as leguminosas, gramíneas, crucíferas e cereais, onde elas tornam o solo 

mais fértil devido à realização de associativista ou simbióticas devido às bactérias 

chamadas de rizóbio, que fica alojado em suas longas raízes, e pela produção de 

húmus. Estas bactérias captam o nitrogênio da atmosfera e fixa no solo, desta 

forma melhorando a qualidade e a fertilidade do solo (IBF, 2020). 

Nesta técnica podem ser introduzidos as espécies como as leguminosas 

Crotalária (C. juncea, C. spectabilis e C. ochroleuca) e o Feijão guandú 

(Cajanuscajan), a gramínea (Brachiariaruziziensis), e os cereais como o Sorgo 

volumoso (Sorgo BRS 716), o Milheto (BRS 15 01) e a Crucíferas como o Nabo 

forrageiro (IPR 116). Este método possui duas formas de plantio, como o 

consorciado que é juntamente com as mudas principais ou pelo plantio direto e 

posteriormente a incorporação das mudas principais, quando o solo já está mais 

fértil (IBF, 2020). 

A técnica de aplicação e incorporação de solo, o adubo orgânico proveniente 

de uma composteira ou adubo de origem animal (dejetos), estes componentes 
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possuem um baixo teor de nutrientes, pois auxiliam no aumento da fertilidade e 

impedem o esgotamento do solo (PENA, 2021). 

Uma técnica interessante é a incorporação de um material orgânico 

proveniente de limpeza de valos, ou seja, campos de drenagem derivados de 

lavouras de arroz, que pode ser misturado no solo para posteriormente o 

recebimento do plantio das espécies, onde fornecerá um suporte inicial no seu 

desenvolvimento na etapa primária, diminuindo a probabilidade de morte da planta. 

Algumas outras técnicas que podem ser utilizadas para a recuperação e 

melhoria do solo que serão descritas no item 4.4.  

 

4.3 TALUDES 

 

A iniciação do processo de recuperação de uma área degradada necessita 

de uma avaliação do solo realizada pelo geólogo, verificando a condição atual da 

jazida em que se encontra, a estabilidade do terreno e possíveis reajustes 

conforme os métodos propostos. 

Em área de mineração onde há uma profundidade excessiva, necessita 

fazer as bancadas ou taludes, que irão dar estabilidade para o solo, assim evitando 

o desmoronamento e posteriormente a exploração na hora de restaurar a área, 

fazer o manejo de solo e a incorporação das espécies arbóreas nativas que fará a 

recomposição desta área. 

O desmoronamento, rupturas e escorregamentos dos taludes são 

provenientes de uma ampliação de peso no talude e a perda de resistência ao 

cisalhamento do solo, estes acontecimentos podem ser de forma interna ou 

externa, de acordo com Caputo (1988). 

Uma técnica de proteção superficial para os taludes e possui um papel 

extremamente importante para a sua estabilidade, é o impedimento de processos 

erosivos que são causados pela infiltração de água no solo exposto e desprotegido 

(NASCIMENTO, 2019). 

A partir da abordagem acima, pode-se dizer de criar um escoamento 

superficial nos taludes assim irá impedir a penetração da água, outra possibilidade 

é adicionar uma camada vegetativa nos taludes como uma espécie de gramínea, 

assim não deixaria o solo extremamente exposto e evitaria processos erosivos.  
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Os taludes servem como estabilizadores do solo em forma de degraus, 

prevenindo erosões e desmoronamentos destas partículas por estarem totalmente 

expostas. Há inúmeras possibilidades de realização do mesmo, o modelo de 

estabilidade do solo, como o da figura 11, foi proposto que as bancadas seriam 

levemente inclinadas, ou seja, para que haja uma drenagem de forma proposital no 

nível menor, assim não passando de uma bancada para outra. 

A altura e o comprimento não devem ser muito extensos, quanto menor 

melhor será a estabilidade desta área. É recomendada esta leve inclinação devido 

à água que pode ficar alocada na superfície da berma, onde irá ocasionar alguma 

ruptura ou erosão, deixando o mesmo instável em determinado período 

(TASMÂNIA, 1999). 

De acordo com Tasmânia (1999), a altura dos taludes e as dimensões que 

são estimadas para os garimpos de pedras preciosas a céu aberto, são de 5 

metros de altura por 3 metros de largura da Berma. Podendo ser usada em 

qualquer tipo de mineração aberta.  

Os taludes podem ser confeccionados por um tamanho acordado entre o 

empreendedor e seu geólogo ou pela equipe do técnico responsável pela 

recuperação. Porém deve ser calculado com cautela para evitar desastres futuros. 

O modelo de talude proposto neste estudo (figura 11) possui uma leve 

inclinação de ambos os fatores, para que a água seja drenada de forma mais 

segura para o talude, sem riscos futuros, após uma implantação de solo para cobrir 

os bermas para o plantio de gramíneas, desta forma criará uma cobertura vegetal 

mais rápida, deixando o solo menos exposto as ações do clima e intemperismo. 

Para a definição do ângulo de inclinação do talude, é necessário definir a 

altura e o comprimento da berma, e não sendo aconselhado ultrapassar a 

inclinação de 45º, devido a não garantia de estabilidade do mesmo (SANTOS, 

2016). 
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Figura 11 - Modelo de Talude Inclinado. 
 

 
Fonte: Autora, 2021. 

 

Este modelo foi apresentado para a melhor compreensão de como ficariam 

os taludes planejados desta maneira, com o caimento para a drenagem da água, 

ilustrado pelo ponto cinza na figura 11, evitando o acúmulo de água que poderia 

ser infiltrado e acabar desestabilizando os taludes. 

 

4.4 SOLO  

 

De acordo com Cunha e Petrere (2010):  

O manejo, a proteção e uso do solo devem-se basear, 
primeiramente, no seu potencial produtivo. Sendo que para 
um manejo adequado do solo é necessário considerar suas 

propriedades físicas (aeração, retenção de água, 
compactação, estruturação), químicas (reação do solo, 
disponibilidade de nutrientes, interações entre estes) e 
biológicas (teor de matéria orgânica, respiração, biomassa de 

carbono, biomassa de nitrogênio, taxa de colonização e 
espécies de microrganismos). 

 

O solo da área de mineração da jazida possui baixa fertilidade por ser solo 

argissolo e latossolo, e necessita de um auxilio par a melhoria da sua fertilidade 

para o desenvolvimento de vida vegetal, conforme foi analisado na visita de 

vistoria. Desta forma deve-se fazer um reajuste na correção no mesmo, 

incorporando um solo de melhor qualidade para que ele seja fértil e tenha 
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condições de auxiliar no desenvolvimento da planta que será alocada 

posteriormente, com a utilização das técnicas de manejo de solo. 

Como o solo de mineração de cascalho é pobre em nutrientes, e nesta 

condição em que se encontram as espécies nativas arbóreas não conseguiriam se 

desenvolver, assim não cumprindo o objetivo que é a recuperação do mesmo, por 

este fator há a uma necessidade de utilizar o método de transferência de material, 

ou seja, nas covas colocar um material rico em nutrientes que dará um suporte 

melhor para a planta no primeiro momento, até ela se firmar. 

Este material a ser transferido e adicionado, pode ser, por exemplo, 

reaproveitado de limpezas de canais de dreno de lavouras de arroz, que possui no 

entorno desta saibreira, por ele ser mais úmido pode-se incorporar um solo mais 

seco, ou até mesmo um esterco. Outra possibilidade é o solo denominado como 

terra preta, que fica na superfície onde fazem as escavações para a venda do 

saibro, ele já é fértil e possui nutrientes que auxiliará no desenvolvimento vegetal. 

Sendo ressaltado por Cunha e Petrere (2010), que um bom manejo de solo 

é considerado o que propicia a produtividade, a manutenção da fertilidade em 

tempo presente, garantindo a produção. 

Segundo Alcântara e Madeira (2008) o uso de matéria orgânica no solo, 

ajuda na fertilidade, no condicionamento físico e atua mantendo a vida do mesmo. 

Estes benefícios podem ser divididos em três categorias, como a de fertilidade do 

solo com os atributos químicos e físico-químicos, ou seja, fortalecimento dos 

nutrientes presentes aumenta a capacidade de troca de cátion do solo e na sua 

capacidade de controlar a toxicidade do solo.  

A segunda categoria é a de condicionamento físico do solo, onde fazem as 

melhorias estruturais com capacidade de agregação de partículas formando 

grumos, ou seja, deixando o solo mais leve e solto, aumentando a porosidade 

assim melhorando a infiltração e armazenamento de água no solo (ALCÂNTARA; 

MADEIRA, 2008). 

A terceira categoria refere-se sobre a biota do solo, onde atua na melhoria 

de fonte de alimentação para os microorganismos decompositores que estão 

presentes na matéria orgânica, assim aumentando a população de minhocas, 

besouros fungos, bactérias e outros organismos que auxiliam na manutenção da 

vida do solo (ALCÂNTARA; MADEIRA, 2008). 
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Assim como outras técnicas citadas Alcântara e Madeira (2008), como por 

exemplo, a adição ou reposição de matéria orgânica usa de estercos e 

compostagem, adubação verde e uso de cobertura morta.  

Salientamos que estas técnicas descritas pelos autores citados acima são 

para plantio de hortaliças, mas as mesmas podem ser usadas para a melhoria do 

solo em qualquer outra situação que necessite. 

  

4.5 MÉTODOS DE PLANTIO 

 

O método de plantio sugestivo na revegetação dos taludes seria acrescentar 

uma camada de solo fértil para que as gramíneas se desenvolvam, com a 

transposição deste solo já adubado e rico em nutrientes. 

O modelo que será utilizado para o plantio das mudas e como será 

realizado, devem ser estipulados juntamente com as técnicas utilizadas, para que 

ambas se adaptem. 

Se houver introdução de mudas nativas a serem plantadas, podem-se 

utilizar os métodos de plantio em ilhas, linha e em zig-zag, intercalando as espécies 

pioneiras e secundárias de maneira aleatória. Após esta etapa pode realizar a 

introdução de cobertura morta ou serapilheira na área, que irá auxiliar na melhoria 

e proteção do solo. 

Segundo o Pensamento Verde (2018), relata que as plantas pioneiras são: 

As chamadas espécies pioneiras são alguns tipos de 
espécies vegetais que podem se desenvolver em locais 

inóspitos, em que as condições são pouco favoráveis. Elas 
são capazes de manter-se perfeitamente desenvolvidas em 
locais com poucos nutrientes ou água. 
Os locais nos quais podem se desenvolver espécies 
pioneiras, são as regiões quentes e secas — como locais 

com características desérticas e áridas — ou até mesmo 
perto de vulcões, locais rochosos e com poucas chances de 
se desenvolver a vida vegetal. As montanhas frias e rochosas 
também são locais em que espécies pioneiras podem se 

desenvolver, não sendo afetadas pelo calor ou frio extremo. 
 

As mudas a serem plantadas devem ser todas nativas perante a legislação, 

e serem mudas já desenvolvidas para obter sucesso no desenvolvimento, estarem 

entre 0,60 centímetros a 1 metro de altura. A mesma deve estar presa em uma 

estaca, para que não quebre ou fique envergada devido ao vento. 
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As espécies que serão escolhidas para o plantio devem-se analisar as suas 

copas, onde elas protegem a superfície da ação dos agentes climáticos (raios 

solares, vento, chuva), minimizando as mudanças bruscas de temperatura e 

umidade. Sendo assim elas retardam a ação do intemperismo e, com a 

interceptação da precipitação, reduzem o volume de água que incide sobre a 

superfície (GERSCOVICH, 2016). 

Os caules também devem ser analisados, pois eles geram caminho 

preferencial de escoamento de água, concentrando a infiltração dos volumes de 

água precipitados (GERSCOVICH, 2016). 

Na parte de implantação das mudas é necessário ter o conhecimento dos 

processos de regeneração natural, entendendo a forma em que as espécies se 

substituem e vão criando condições para as outras irem se estabelecendo. Para a 

melhor compreensão deve-se prestar muita atenção nas etapas de sucessão 

ecológica, observando a primária onde ocorre a introdução dos organismos nos 

ambientes formados recentemente, desde a parte das rochas até as gramíneas 

para que tenha condições de uma floresta futuramente se desenvolver.   

A sucessão secundária é aquela que teve perturbação de forma natural 

como, por exemplo, um deslizamento, queda de alguma espécie de vegetação; e a 

causada de alguma ação antrópicas como desmatamento e exploração de 

minérios. 

O empreendedor pode optar em incluir o sistema agroflorestal na 

restauração juntamente com as mudas de espécies nativas pré-selecionadas, e a 

adição de espécies frutíferas. Fornecendo frutas e possível fonte de renda 

futuramente, possibilitando a utilização desta área como um ponto turístico. 

Há também a Técnica de Nucleação, que possui métodos de plantio e 

estratégias de semeaduras para a utilização e um retorno ecológico mais breve. 

Esta técnica possui um custo de implementação mais baixo, devido aos seus 

métodos simples e a utilização da regeneração natural. 

Segundo Embrapa (2021), os núcleos da técnica de nucleação são: 

Nesses núcleos há incremento das interações 
interespecíficas, envolvendo interações planta-planta, 
plantas-microorganismos, plantas-animais, níveis de 

predação e associações e os processos de reprodução 
vegetal, como a polinização e a dispersão de sementes. 
Assim, a partir desses núcleos, a vegetação secundária se 
expande ao longo do tempo e acelera o processo de 
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sucessão natural. O núcleo pode ser formado por meio de: 

plantio de sementes ou mudas de espécies pioneiras, 
galharia, transposição de solo, de sementes, implantação de 
poleiros, ou "mix" (mais de uma técnica associada). 

 

De acordo com Tatsch (2011), a proposta de nucleação se dá pela criação 

de pequenas ilhas designadas aleatoriamente na extensão de área degradada a 

ser recuperada, chamados de núcleos de habitats. Estes núcleos possuem o papel 

de facilitar o processo de recrutamento de espécies dos fragmentos vizinhos. 

Assim sendo criadas as condições para a regeneração natural, chegada de 

espécies vegetativas, fauna e microrganismos formando uma interação entre 

ambos. 

A técnica de transposição de Serapilheira é uma excelente estratégia, onde 

possui nutrientes, matéria orgânica, microorganismos, insetos, fungos e um banco 

de sementes, desta forma auxiliando no aumento da complexibilidade do ambiente 

(CASTRO, 2012). 

A serapilheira é conhecida como uma camada com variedade de material 

orgânico é encontrada na superfície do solo em florestas. Destacam-se as folhas, 

flores, sementes e galhos que caem da floresta, assim como os dejetos da fauna 

presente ou transitória do local. Ela faz o reaproveitamento de todos os nutrientes 

que são decompostos por estes materiais, nutrindo e fortalecendo o dolo, além da 

proteção contra a exposição do mesmo (FRAGMAQ, 2017). 

Na área do recebimento de vegetação, sendo a transposição de mudas, 

chuva de sementes ou qualquer outra técnica a ser utilizada, é recomendado isolar 

a área, ou seja, ter um cercamento no perímetro, para não haver nenhuma 

intervenção alheia.  

Nesta área pode ser incorporada a técnica de poleiros, onde a fauna 

presente por algum instante pousa e acaba deixando ali o que elas possuem como 

as sementes, galhos e dejetos, e a técnica de transposição de galharia, que 

servem como abrigo para a fauna proveniente do acúmulo de galhos, podas e 

lenhas de outras espécies, desta maneira beneficiando a área em seu processo de 

restauração. 

 

4.6 ESPÉCIES PARA RECUPERAÇÃO VEGETAL 

 

https://www.embrapa.br/codigo-florestal/entenda-o-codigo-florestal/glossario
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/entenda-o-codigo-florestal/glossario
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/entenda-o-codigo-florestal/glossario
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/entenda-o-codigo-florestal/glossario
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A escolha das mudas deverá ser realizada de acordo com a vegetação 

existente no perímetro conforme o bioma da região assim sabe que possuem um 

índice mais elevado de atingirem a fase adulta com mais facilidade. 

As espécies de mudas nativas devem ser as mesmas da vegetação do 

entorno, foi identificada as seguintes espécies, por estar próxima a encosta da 

cerca e nas áreas de cultivo próxima da área de exposição. Há a opção de adição 

de outras espécies a serem plantadas como atrativo para a fauna. Desta forma 

destacam-se algumas espécies presentes no entorno que poderiam ser utilizadas 

na recuperação florestal, como demonstrado no Quadro 01. 

A quantidade de mudas será respectiva com a área determinada em ser 

restaurada, sendo definida após a iniciação do processo de formação dos taludes e 

manejo do solo. 

 

Quadro 01 - Espécies nativas presentes no entorno. 

Grupo 

Ecológico 
Família Espécie Nome popular 

Pioneira Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira Vermelha 

Pioneira Celastraceae Maytenus muelleri Espinheira Santa 

Pioneira Erythroxylaceae Erythroxylum argentium Cocão 

Pioneira Fabaceae Bauhinia forficata Pata de Vaca 

Pioneira Fabaceae Erythrina crista-galli Corticeira do Banhado 

Pioneira Fabaceae Inga marginata Ingá feijão 

Pioneira Fabaceae Mimosa bimucronata Maricá 

Pioneira Moraceae Myrsine umbellata Capororoca 

Pioneira Myrtaceae Eugenia myrcianthes Pessegueiro do Mato 

Pioneira Myrtaceae Psidium cattleianum Araçá 

Secundária Malvaceae Luehea divaricata Açoita Cavalo 

Secundária Myrtaceae Campomanesia 

xanthocarpa 

Guabiroba 

Secundária Myrtaceae Eugenia involucrata Cerejeira 

Secundária Myrtaceae Eugenia uniflora Pitanga 

Fonte: Autora (2021). 
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Pode-se acrescentar mudas frutíferas juntamente com as nativas na hora de 

plantar se assim for necessário, chamadas sistema agroflorestal. 

De acordo com Jacintho (2021), o sistema agroflorestal é a produção natural 

da natureza, onde o solo está sempre coberto pela vegetação, diversidade de 

espécies da flora onde uma ajuda a outra, não havendo problemas com as pragas 

e doenças e assim dispensando o uso de veneno. Este sistema encontra a mistura 

de culturas anuais, as árvores perenes, frutíferas, leguminosas, presença de uma 

fauna diversificada e família de agricultores, todos em harmonia na mesma área. 

Na etapa final dos taludes, se forem inutilizados podem haver o plantio de 

espécies de mudas nativas para complementar a restauração, onde o mesmo 

estaria com uma vegetação arbórea, estas mudas devem ser alocadas com todo o 

cuidado possível para não provocar instabilidade nos taludes, por este fato o 

melhor seria deixar que a vegetação do entorno chegue até o local de forma 

natural. 

 

4.7 MONITORAMENTO 

 

Segundo Rodrigues et al (2013), relata a importância do monitoramento no 

processo de recuperação de áreas degradadas. 

O monitoramento envolve diagnosticar, tomar decisões, 

intervir e avaliar os resultados da intervenção. Isso permite 
entender os parâmetros e os processos envolvidos na 
recomposição. Esse processo se repete no tempo, portanto, a 
recomposição deve acontecer em etapas, iniciando com 

áreas relativamente pequenas. Os resultados fornecem 
orientação para novas intervenções, permitindo encontrar 
erros e corrigi-los nos próximos plantios. Ações importantes 
no monitoramento: testar, aprender e corrigir. 
A Estrutura, diversidade e composição da vegetação são 

parâmetros comumente avaliados na restauração ecológica, 
pois são capazes de predizer o sucesso de recomposição da 
vegetação. Parâmetros simples para avaliar sucesso são 
densidade (número de indivíduos/ área) e riqueza (número de 

espécies) de plantas e cobertura do solo por diferentes 
formas de vida (vegetação competidora, solo exposto e 
árvores, arbustos e herbáceas nativas). 

 

O monitoramento é feito pelo técnico responsável e executor do projeto, é 

realizado de forma simples, avaliando o desempenho dos elementos vegetativos 

que foram alocados no local, a biodiversidade das espécies, captação de pontos 
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geográficos, imagens em épocas diferentes para comparação do seu 

desenvolvimento, analisar se possui algum solo exposto ou alguma espécie 

invasora que possa intervir bruscamente na predominância do local. 

Após a análise é possível identificar se necessita de alguma nova técnica a 

ser utilizada para auxiliar no processo de desenvolvimento e fortalecimento do 

local, se as técnicas funcionaram no local, os pontos positivos e negativos, o que 

pode ser melhorado. 

O processo de monitoramento será realizado conforme o cronograma, com 

captura de imagens do local durante o processo de restauração, relatórios 

periódicos sobre o andamento do processo, realizado pelo responsável técnico do 

empreendimento. 

O quadro 2, referente ao cronograma de planejamento, é recomendado a 

ser realizado conforme as etapas da recuperação da área do empreendimento 

acordado com a empresa de consultoria ambiental que foi contratada.  

A coleta de informações será realizada pela empresa contratada, onde as 

informações sobre a área a ser recuperada para elaboração e ajustes deste 

projeto. 

As reuniões com empreendedor e o responsável pelo projeto, deverão 

acontecer periodicamente, para devidos reajustes e esclarecimento de dúvidas 

sobre o processo de recuperação ambiental. 

A implantação dos taludes e o monitoramento devem ser realizados com 

cuidado para evitar desabamento posterior à restauração. 

A aquisição das mudas e o plantio devem ser realizados no mesmo dia para 

melhor conservação das plantas e evitar modificações, o monitoramento e os 

primeiros cuidados com a mesma ficarão sob supervisão do funcionário solicitado 

para a atividade. 

O acompanhamento do responsável pelo projeto deverá ir periodicamente 

nesta área para realizar o monitoramento e detectar possíveis danos. Sabemos 

que acontecerão perdas de algumas mudas, por este fato demarcarmos o 

replantio. 
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Quadro 2 – Cronograma de planejamento das atividades de restauração. 

ATIVIDADES 

Mês/ano 

Mar. 

2022 

Abr. 

2022 

Maio 

2022 

Jun. 

2022 

Jul. 

2022 

Ago. 

2022 

Set. 

2022 

Out. 

2022 

Nov. 

2022 

Dez. 

2022 

Monitoramento 

dos taludes 
X X X X X X X X X X 

Aquisição das 

mudas (se 

necessário) 

   X       

Plantio das 

mudas. 
   X       

Acompanhamento 

da recuperação da 

área. 

 X  X  X  X  X 

Replantio das 

mudas 
       X   

Relatório geral 

sobre o processo 

de restauração. 

   X      X 

Fonte: Autora (2021). 

 

Sabemos que o processo de recuperação de área degradada, demanda 

mais tempo do que foi estipulada neste cronograma, por este motivo, a última 

reunião marcada com o empreendedor será para a elaboração de um novo 

cronograma de ações, com períodos mais longos, onde as mudas já não 

necessitam mais dos cuidados especiais como na fase inicial, será com encontros 

e monitoramentos trimestrais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A jazida de saibro analisada neste estudo e as conclusões obtidas estão 

embasadas conforme a legislação e estudos realizados sobre o assunto em artigos 

publicados. Sendo assim, a jazida demonstra alguns passivos ambientais não 

reparados, e aparentemente as áreas em processos de restauração estão sem 

acompanhamento e reparos. Devido ao estado em que se encontram os taludes 

não estão estabilizados, assim suscetivelmente estando em risco ao desabamento, 

colocando pessoas em risco.  

O que é intrigante foi a escolha das áreas que estão em processo de 

recuperação ambiental, sendo aparentemente proposto primeiramente um plantio 

sem preparo e condições de recebimento vegetal, visualizadas na vistoria e através 

das figuras ilustradas no presente estudo, e fica o questionamento do porquê de a 

jazida estar sem as atividades exploratórias no momento, o que não foi revelado 

pelo empreendedor. Este intervalo poderia ser utilizado para a restauração dos 

taludes, beneficiando a estabilidade dos mesmos. 

As áreas dos taludes também poderiam ser confeccionadas juntamente com 

o processo de exploração, onde serviriam como bancadas em níveis (escadas), 

consideradas mais práticas para as cavas. 

Há uma diversidade de possibilidades para o uso das técnicas de 

restauração de áreas degradadas, que foram citadas e descritas neste estudo de 

caso, podendo ser utilizadas em uma variedade de áreas e o mais importante é 

que pode ser mais de uma técnica, assim desencadeando um sucesso maior em 

todo processo de restauração. 

A iniciação pode ser com o preparo do solo, utilizando a incorporação de um 

solo mais fértil, e adicionando posteriormente as técnicas de cobrimento de solo, 

como a adubação verde e a transposição de serapilheira. 

Ressalta-se a importância de iniciar primeiramente na correção do solo 

antes dos processos de plantio, para que o solo esteja fértil e supra as 

necessidades para o desenvolvimento das plantas, devido ao solo ter uma baixa 

fertilidade natural. Neste contexto, algumas técnicas podem ser utilizadas, como: 

preparo convencional no solo com a adição de material orgânico; adubação verde; 

transposição de serapilheira e a técnica de nucleação. 
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Para a recuperação dos taludes é necessário possuir um planejamento e as 

medições corretas realizadas juntamente com o técnico e o geólogo responsável. O 

ideal é que os taludes possuam uma inclinação, para evitar a infiltração e 

posteriormente os processos erosivos causados pelo acúmulo de água, 

desencadeando uma desestruturação, desequilíbrio e desmoronamento do mesmo. 

Destaca-se a relevância de utilização de uma canaleta para a drenagem da água 

que escoa entre os taludes para evitar os impactos causados pela infiltração, os 

deixando suscetível a desestabilidade.  

Após a estabilização dos taludes, recomenda-se o cobrimento do solo, 

podendo ser utilizado uma cobertura vegetativa ou camada de cobertura morta no 

solo para evitar as ações causadas pelo intemperismo, mesmo se ele for utilizado 

como bancada para tráfego. 

Na etapa final após o esgotamento de material explorado, podem ser 

restaurado e adicionado espécies arbóreas nos taludes, porém deve-se ter a noção 

de tamanho e forma das raízes da mesma, onde uma espécie com as raízes 

espalhadas iria desestabilizar os taludes provocando um desmoronamento, o ideal 

para este local seria espécies que possuem raízes mais retas e profundas.  

Nos primeiros taludes de forma decrescente (de cima para baixo) é possível 

o plantio de arbustos, onde as espécies arbóreas correm risco de serem 

arrancadas devido aos ventos na parte superior e não ter uma barreira de proteção 

no imediato que auxiliaria a estes ventos serem mais fracos.  

Dentre a diversidade de escolha dos métodos e técnicas apresentados neste 

estudo para realização do procedimento de plantio, pode ser estipulada conforme a 

superfície do terreno, utilizando várias técnicas, como por exemplo a incorporação 

de mudas nativas e frutíferas em estaca em zig-zag ou linhas, adicionando a 

serapilheira. 

Em outro lote de área a técnica de nucleação com a adição de cobertura 

verde e galharia, que pode servir como um atrativo, abrigo e fonte de alimentação 

para a fauna. Já em outra área o uso do método de chuva de semente e poleiros 

para a fauna. Desta forma realizando um comparativo destes procedimentos e 

identificando qual se desenvolveu mais.  
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É importante que neste processo tenha um acompanhamento e cuidados 

espécies, como a irrigação e controle de pragas, para auxiliar no desenvolvimento 

e sucesso da ação de restauração da área. 

Após a primeira etapa e análise do desenvolvimento do processo de plantio, 

se necessário será realizado uma nova adição de técnicas e novas incorporação de 

mudas ou sementes, para substituir as que pereceram na primeira etapa, este 

processo de pode ser repetido se necessário. 

O processo de desenvolvimento das mudas plantadas é lento devido cada 

espécie ter seu próprio tempo e necessidades a serem supridas em seu processo 

de crescimento, e as condições climáticas é relevante nesta etapa onde interferem 

de maneira positiva ou negativa. 

Salienta-se que todo processo de restauração de áreas degradadas é longo, 

e necessita de acompanhamento e cuidado no primeiro momento, e monitoramento 

ao longo de todas as etapas a serem desenvolvidas até que a área esteja 

recuperada.  

 

5.1 SUGESTÕES FUTURAS  

 

As áreas de exploração mineral são áreas degradadas e não atrativas 

visualmente a sociedade, além dos perigos existentes nestes empreendimentos 

devido as cavas extensas e profundas. 

Há uma variedade destes empreendimentos que possuem impasse 

ambiental, ou seja, problemas com as instituições de órgãos ambientais e judiciais 

acarretadas em multas altas e até impagáveis. 

Uma possibilidade de reversão deste impasse e no valor da multa, é com a 

utilização de um planejamento estratégico de restauração, com a proposta de 

reversão proposta sobre a multa sendo destinada em prol da área, com idéias de 

sustentabilidade com potencial turístico ecológico. 

 A área a ser restaurada pode proporcionar uma arrecadação de fundos para 

auxiliar no pagamento da multa, que foi negociada após a apresentação da 

proposta, com o potencial turístico ecológico na área do empreendimento, o que 

poderá causar uma curiosidade na sociedade, ocasionando em visitas e 

comentários sobre a modificação da paisagem. 



51 

 

 

Desta forma, dando visibilidade e reconhecimento das propostas 

diferenciadas de restauração, que traz uma diversidade de turistas para conhecer. 

Há um modelo na cidade de Rio Pardo - RS, onde uma antiga área de exploração 

de mineração basáltica foi restaurada e hoje em dia é conhecida por Rincão Gaia 

(GAIA, 2021).  

O Rincão Gaia possui 30 hectares de área, é um local que se adaptou para 

o recebimento e hospedagens de turistas, oferecendo cursos e eventos, áreas de 

recreação, passeios pela propriedade, observação de fauna e flora, área de 

mergulho e natação, e a opção de participação nas atividades de rotina do local, 

por exemplo, na lavoura, hortas, cuidados e alimentação de animais e na 

confecção dos produtos coloniais (GAIA, 2021). 

Este exemplo é uma opção a ser considerada em outros locais e sugere-se 

que mais estudos sejam realizados na área de estudo para analisar a viabilidade 

de uma proposta semelhante.  
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