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RESUMO  
 

A atividade de extração mineral produz significativa degradação ao meio ambiente tais como, 

poluição do ar através de particulados, geração de ruídos, poluição das águas, danos a fauna e 

flora e destruição da paisagem local. Este trabalho tem como objetivo fazer uma proposta para 

a recuperação de uma área degradada pela extração da pedreira de basalto localizada no 

município de Erechim – RS, de forma a reintegrar a paisagem dominante da região. Para a 

realização do mesmo foram realizadas pesquisas bibliográficas, trabalho de campo, 

levantamento fotográfico, análise superficial do solo e uma proposta de reflorestamento com 

espécies nativas. O resultado esperado e eficiente durante o processo de recuperação é obtido 

através da estabilização dos taludes, drenagem das águas, escolha de espécies que são 

adaptadas para o local a ser recuperado, e principalmente conter medidas mitigadoras para 

evitar futuros impactos. De modo geral a recuperação de uma área afetada pelo processo de 

extração mineral ao mesmo tempo em que promove a melhoria no ambiente degradado irá 

contribuir para a reintegração da paisagem e permanência de espécies neste habitat, assim 

como cooperar para a construção do sujeito ético capaz de interatuar de forma 

ambientalmente correta com as questões socioambientais. 

 

Palavras-chaves: Recuperação de área , área degradada, Mineração, Impactos ambientais 



ABSTRACT  
 

 

Mining activity produces significant environmental degradation, particulate matter air 

pollution, noise, water pollution, damage to the fauna and flora and local landscape 

destruction. The objective of the present work is a proposal to recover a basalt mining 

degraded area in Erechim-RS, reintegrating the dominant landscape.   Fieldwork, topsoil 

analysis, photographic survey,reforestation with native species proposal, and bibliographic 

research were made to accomplish the study. Recovery is achieved through embankment 

stabilization, water drainage and selection of species adapted to the habitat. Measures to avoid 

future impacts are of utmost importance. Complete recovery of an area affected by mining 

more than promoting environmental and landscape improvement, animal species fixation in 

the habitat, also contributes to the formation of an ethical person, capable of ambientaly 

correct interaction with social and environmental issues.  

  

 Key words: environmental impact, mining, degraded area recovery 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

A degradação ambiental provocada pelas atividades antrópicas, é um problema que vem 

crescendo ao longo da história da humanidade acompanhando o desenvolvimento da civilização, 

como conseqüência direta da necessidade de obtenção de matérias primas, bem como de 

melhoramentos gerais das condições de vida da população. Com o avanço das ciências e 

conseqüentemente dos processos tecnológicos, a deterioração das condições do meio ambiente 

aumentou vertiginosamente em função da explosão demográfica, atingindo níveis preocupantes a 

ponto de passar a colocar em risco o ritmo de desenvolvimento e até mesmo, a própria vida no 

planeta. A degradação ambiental afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas na Terra. Com 

a destruição gradativa dos biomas terrestres, o homem causa um grande impacto no equilíbrio do 

planeta. Essas alterações, que se acumulam há séculos e aumentam a cada ano, trazem 

conseqüências devastadoras. 

A exploração de pedreiras causa alterações ambientais, tais como alteração da 

paisagem, alteração do meio atmosférico (aumento da quantidade de poeira em suspensão no 

ar), alteração dos recursos hídricos (assoreamento e entulhamento dos cursos d’água), 

alteração dos processos geológicos (erosão, voçorocas, hidrogeologia), alteração de feições 

geomorfológicas e das encostas (instabilidade de taludes), e alteração de fauna e flora. 

(BACCI, et al, 2006). 

 A recuperação de determinada área degradada por algum empreendimento, neste caso 

a mineração, pode ser definida como o conjunto de ações necessárias para que a área volte a 

estar apta para uso produtivo em condições de equilíbrio ambiental. Para que seja possível 

obter-se novo uso da área, é necessário que ela apresente condições de estabilidade física 

(processos erosivos, movimentos de terrenos) e estabilidade química (a área não deve estar 

sujeita a reações químicas que possam gerar compostos nocivos à saúde humana e ao 

ecossistema, drenagens ácidas de pilhas de estéril ou rejeitos contendo sulfetos).  Dependendo 

do uso pós-mineração, pode-se adicionar os requisitos de estabilidade geológica (áreas 

utilizadas com a finalidade de conservação ambiental). No caso do empreendimento mineiro, 

a participação do homem deve iniciar ao se planejar a mina e finalizar quando as relações 

fauna, flora e solo estiverem em equilíbrio e em condições de sustentabilidade. (BRUM, 

2000). 

  

 

 



Nos dias de hoje já não se admite mais a execução de empreendimentos, seja qual for o 

objetivo dos mesmos, sem os devidos cuidados com os problemas que poderão ser gerados ao 

meio circundante. Pelo contrário, torna-se imprescindível na medida das possibilidades, 

conjuminar esforços de forma que seja possível utilizar regiões já impactadas, seja para 

aproveitamento como local de edificação, seja como área fonte de matéria prima, tendo como 

preocupação adequar o local da melhor maneira possível ao meio.   

 A imagem um tanto negativa desta atividade junto a sociedade em geral, sobretudo dos 

indivíduos nas últimas décadas, deve-se aos profundos impactos que ela pode ter no ambiente 

(sobretudo os negativos) e que têm sido a causa de numerosos acidentes ao longo dos tempos 

(ZUSMAN, 1977). 

 Alguns dos principais problemas constatados na exploração mineral são: assoreamento 

dos leitos dos rios por material de capeamento (solo vegetal e solo residual) e por rejeitos da 

mineração. Utilização de monitores hidráulicos para efetuar desmonte da cobertura do solo, 

carreando volumes enormes de lama para cursos de água, causando turbidez elevada a juzante 

das trabalhosas matas ciliares não protegidas dentro do que determina a legislação, e não raro 

utilizam estas áreas como bota-fora dos rejeitos ou estéreis. Desprezo da terra fértil, quando 

da limpeza de uma nova frente de trabalho. Águas perenes e pluviais espraiando-se pelo pátio 

de obras. Falta de um lugar definido como local de bota-fora dos rejeitos (NASCIMENTO, et 

al., 2008). 

 A constituição Federal do Brasil de 1988, em seu Art. 225, Parágrafo 2°, diz que 

“Aquele que explorar recurso minerais fica obrigado a recuperar o ambiente degradado, de 

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

 Segundo Hartmam (1992), pode-se dizer que, sem a mineração, a civilização atual, tal 

como se conhece, pura e simplesmente, não existiria, fato do qual a maioria da população nem 

sequer percebe. 

 A mineração é sem dúvida, um fator determinante no desenvolvimento do país, não 

somente como gerador de riquezas, mas também como mecanismo de progresso e 

desenvolvimento de diversas regiões brasileiras. A história da mineração, no país, se confunde 

com a própria história do Brasil, tendo visto que o mesmo foi desbravado pela constante 

busca de ouro e pedras preciosas (CAMPOS, FERNANDES, 2006). 

 Tal justificativa se faz necessário devido à crescente industrialização e 

conseqüentemente a necessidade da extração do basalto para então concretizá-la, e com isto se 

originam as áreas degradadas e a importância de recuperação não somente pela unidade que 

faz a extração, mas também pelas exigências mediante tal impacto. 



  Para promover a recuperação de áreas afetadas pela devastação mineralógica em uma 

paisagem estável, alguns fatores devem ocorrer, como: a poluição do ar e da água deve ser 

minimizada, o solo voltar a ser auto-suficiente e produtiva, o habitat da fauna ser 

restabelecido, e uma paisagem esteticamente agradável é estabelecida. A ação de recuperação, 

cuja intensidade depende do grau de interferência ocorrida  na área, pode ser realizada através 

de métodos edáficos (medidas de sistematização de terreno) e vegetativa (restabelecimento da 

cobertura vegetal). A crescente procura por mudas de espécies arbóreas nativas, principalmente na 

região Centro-Sul do Brasil, deve-se ao seu uso cada vez mais intenso em programas de recuperação 

ambiental (FIGLIOLIA et al.,1989 apud SILVA, 1996). Para CORRÊA & MELO FILHO 1998, 

identificar espécies nativas capazes de se desenvolver nestes locais é um importante passo 

para se manejar áreas degradadas pela atividade de mineração, sob critérios ecológicos e 

econômicos. Em essência, é imprescindível que o processo de revegetação receba o mesmo 

nível de importância dado à obtenção do bem mineral. 

A exploração mineral é uma das atividades antrópicas que causam profundas 

degradações ambientais. O Brasil é um país rico em recursos minerais e a exploração dos 

diferentes minérios se caracteriza como uma importante atividade econômica no país. Dentre 

os fatores que favorecem essa riqueza está a variedade de terrenos de diferentes idades e 

estruturas geológicas, além do tamanho do território (RAMOS, 2009). 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 O objetivo geral é propor a recuperação de uma área degradada pela extração de 

basalto, de forma a reintegrar a paisagem dominante da região. 

 

 

 

 

 

 



1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

  

a) Fazer o histórico e Caracterizar a área de estudo; 

b) Propor uma forma de recuperação ambiental; 

c) Calcular o volume de solo necessário para a remediação; 

d) Propor programas de Sensibilização ambiental e importância para o entorno; 

e) Elaborar medidas mitigatórias para atender a legislação ambiental. 

 



2 DESENVOLVIMENTO 
 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

 

2.1.1 Mineração no Brasil 

 

 

A História do Brasil tem íntima relação com a busca e o aproveitamento dos seus 

recursos minerais, que sempre contribuíram com importantes insumos para a economia 

nacional, fazendo parte da ocupação territorial e da história nacional. 

Segundo WAGNER et. al, (2002), o setor mineral, em 2000, representou 8,5% do PIB, 

ou seja US$ 50,5 bilhões de dólares, gerou 500.000 empregos diretos e um saldo na balança 

comercial de US$ 7,7 bilhões de dólares, além de ter tido um crescimento médio anual de 

8,2% no período 1995/2000. 

O subsolo brasileiro possui importantes depósitos minerais. Parte dessas reservas são 

consideradas expressivas quando relacionadas mundialmente. O Brasil produz cerca de 70 

substâncias, sendo 21 dos grupo de minerais metálicos, 45 dos não-metálicos e quatro dos 

energéticos. Em termos de participação no mercado mundial em 2000, ressalta-se a posição 

do nióbio (92%), minério de ferro (20%, segundo maior produtor mundial), tantalita 

(22%),manganês (19%), alumínio e amianto (11%), grafita (19%), magnesita (9%),caulim 

(8%) e, ainda, rochas ornamentais, talco e vermiculita, com cerca de 5%(Barreto, 2001). 

O perfil do setor mineral brasileiro é composto por 95% de pequenas e médias 

minerações. Segundo a Revista Minérios & Minerales, 1999, os dados obtidos nas concessões 

de lavra demonstram que as minas no Brasil estão distribuídas regionalmente com 4% no 

norte, 8% no centro-oeste, 13% no nordeste, 21% no sul e 54% no sudeste. Estima-se que em 

1992 existiam em torno de 16.528 pequenas empresas, com produção mineral de US$ 1,98 

bilhões, em geral atuando em regiões metropolitanas na extração de material para construção 

civil. (Barreto, op. cit.). 

Segundo Gehlen (2008) a mineração é conceituada como sendo a ação de descobrir, 

avaliar e extrair as substâncias minerais úteis existentes no interior ou na superfície do nosso 

solo. 

Os minerais são elementos ou compostos químicos formados, em geral, por processos 

inorgânicos, os quais têm uma composição química definida e ocorrem naturalmente na crosta 

terrestre. A partir da exploração, os minerais deixam de ser apenas simples minerais, 



transformando-se em produtos de alta importância para a sociedade, através de processos 

industriais; o que torna a exploração mineral, uma atividade indispensável (RESENDE, 

MORAIS E PACHECO, 2008). 

As primeiras pedreiras no Brasil surgiram no século XIX, o método de extração de 

basalto era efetuado de forma lenta e rudimentar, pois, faltavam tecnologias que atendessem a 

extração das rochas empregadas na construção civil, a fim de atender aos artífices trazidos 

pelos colonizadores. Os diversos materiais de construção eram retirados dos aluviões e 

quando de afloramentos rochosos, eram desagregados com cunhas, e muitas vezes perfurados 

e detonados com pólvoras caseiras (GERMANI, 2002). 

Segundo estudos do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, (2008), 

Brasil é um dos países com maior potencial mineral do mundo, juntamente com a Federação 

Russa, Estados Unidos, Canadá, China e Austrália. 

A mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo de forma 

decisiva para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações, 

sendo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime, desde que seja 

operada com responsabilidade social e, principalmente ambiental, estando sempre presentes 

os preceitos de desenvolvimento sustentável (FARIAS, 2002). 

Continuando, a história do Brasil tem intima relação com a busca e o aproveitamento 

dos seus minerais, que sempre contribuíram com importantes insumos para a economia 

nacional, fazendo parte da ocupação territorial e da história nacional (FARIAS, 2002). 

 

 

2.2 Impactos ambientais da mineração 

 

 

 

Na definição de Tommasi (1993), impacto ambiental é entendido como qualquer 

alteração física ou funcional em qualquer dos componentes ambientais. Essa alteração pode 

ser qualificada e, muitas vezes, quantificada. Pode ser favorável ao ecossistema ou à 

sociedade humana. 

Para Sánchez, a degradação ambiental pode ser avaliada como qualquer alteração 

adversa dos processos, funções ou componentes ambientais (SÁNCHEZ,2006). 

Segundo Bitar (1997), as principais alterações ambientais causadas pela mineração 

podem ser resumidas em: supressão de áreas de vegetação, reconfiguração de superfícies 



topográficas, impacto visual, aceleração de processos erosivos, aumento da turbidez e 

assoreamento de corpos d’água, emissão de gases e partículas no ar, ruídos, além da 

propagação de vibrações no solo. 

Os impactos causados pela mineração, associados à competição pelo uso e ocupação do 

solo, geram conflitos sócio-ambientais pela falta de metodologias de intervenção, que 

reconheçam a pluralidade dos interesses envolvidos. As confusões geradas pela mineração, 

inclusive em varias regiões metropolitanas no Brasil, devido à exploração desordenada e sem 

controle dos loteamentos nas áreas limítrofes, exigem uma constante evolução na condução 

dessa atividade para evitar situações de impasse (FARIAS, 2002). 

A exploração de pedreiras causa alterações ambientais tais como alteração da paisagem, 

alteração do meio atmosférico (aumento da quantidade de poeira em suspensão no ar), 

alteração dos recursos hídricos (assoreamento e entulhamento dos cursos d’água), alteração 

dos processos geológicos (erosão, voçorocas, hidrogeologia), alteração de feições 

geomorfológicas e das encostas (instabilidade de taludes), e alteração de fauna e flora. 

(BACCI, D. de La C. et al, 2006). 

Segundo Taveira (2004) os impactos ambientais gerados na mineração podem ser 

relacionados em: focos de erosão devido o processo de desgastes das rochas ou solo que se 

manifesta na decorrência da topografia, vegetação, tipo de rocha, clima ou intervenção 

humana, poluição visual é o principal e mais característico impacto causado pela atividade 

minerária no que se refere à degradação visual da paisagem com a retirada da cobertura 

vegetal, presenças imensas de cavações e depósitos de rejeitos. 

 
 

2.3 Impactos Significativos na Exploração de Pedreiras 

 

 

2.3.1 Degradação da paisagem 

 

 

 O dano ambiental mais importante e característico observado na área é a degradação 

visual da paisagem.A degradação oriunda de uma pedreira é de fonte pontual ou seja afeta a 

área somente do empreendimento, e pode-se dizer que é temporária pois após a extração do 

bem mineral é a área será totalmente recuperada e reintegrada ao meio. 

 O processo de extração de basalto proporciona modificações na topografia e uma 

completa alteração na sua paisagem, devido à remoção da cobertura vegetal, a disposição 



irregular de matacões, acúmulo de solo em montes proveniente do decapeamento, fragmentos 

rocha e formação de taludes diferentes daqueles naturais do terreno.( DRASZEVSKI, 2008). 

 Silva (2007), “às interferências da extração mineral sobre o ecossistema e a 

degradação da paisagem causam a destruição de habitats, a sua fragmentação, a alteração 

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

supressão da vegetação”.  

 

 

2.3.2 Danos ambientais na flora e fauna 

 

 

 Por ocasião do desmate da área de decapeamento, ocorre à eliminação de espécies 

florestais nativas, conseqüentemente a eliminação de ninhos e abrigos da avifauna e de 

pequenos outros animais, com o desmatamento, os animais foram espantados da área. No que 

diz respeito aos impactos sobre a fauna, Silva (2007) esclarece que os mesmos podem ocorrer 

em dois níveis: com a própria destruição de indivíduos ou sua evasão do local, afetando 

principalmente espécies de baixa mobilidade. O decapeamento consiste na retirada da 

vegetação, solo e rocha para expor o minério à lavra. 

 Estudos realizados em áreas minerais por Peixoto e Lima (2004), o desmatamento, o 

decapeamento e a abertura das frentes de lavra destroem ou alteram a diversidade da mata 

ciliar e interferem na fauna local. Além disso, o decapeamento e a abertura de frentes de lavra 

elevam os impactos negativos na drenagem das águas pluviais. 

 A figura 1 demonstra o decapeamento do solo afetando diretamente a fauna e flora, 

assim como nos estudos de Peixoto e Lima (2004) e Silva (2007). 

 



 

Figura 1:Decapeamento do solo;; 

Fonte: Autor 

 

 

2.3.3  Impacto pela poluição das águas 

 

 

 Os recursos hídricos são tomados por partículas sólidas vindas do processo de 

pesquisa, beneficiamento e de infra-estrutura; óleos, graxas e elementos químicos são 

deixados no solo, podendo alterar águas subterrâneas, poluindo a matéria prima indispensável 

para a atividade humana (MODESTO, 2008). 

 

 

2.3.4 Impacto pela poluição do ar 

 

 

 A qualidade do ar é alterada, provocada por veículos pesados e leves que circulam na 

empresa e no desmonte de rocha, onde partículas sólidas finas desprendem-se formando uma 

nuvem de poeira, alastrando a uma grande distância (MODESTO, 2008). 

Um dos maiores transtornos sofridos pelos habitantes próximos e/ou os que trabalham 

diretamente em mineração, relaciona-se com a poeira. Esta pode ter origem tanto nos 

trabalhos de perfuração da rocha como nas etapas de beneficiamento e de transporte da 

produção. Estes resíduos podem ser solúveis, ou particulares que ficam em suspensão como 



lama e poeira. A contribuição da mineração para a poluição do ar é principalmente por poeira 

conforme pode-se observar na figura 2.  

 O uso de explosivos além de provocar a geração de material particulado em suspensão, 

provoca a emanação de gases decorrentes das reações químicas ocorridas durante as 

detonações.  

 

 

Figura 2: - Poeira resultante do processo de britagem; 

Fonte: Google Imagens,2011 

 

 

 

2.3.5  Impacto Relativo ao Ruído 

 

 

  A emissão de ruídos mais importante no que diz respeito às perturbações causadas à 

população do entorno, dar-se-á durante as detonações das cargas destinadas ao desmonte de 

rocha, portanto os impactos sonoros mais expressivos ficarão restritos a estas etapas.

 Conseqüente das denotações efetuadas no corpo mineral visando a sua fragmentação, 

além de ruídos provindos de compressores, caminhões, perfuratriz, etc. 

As figuras 3 e 4 evidenciam os ruídos provenientes dos maquinários utilizados durante 

extração e transporte. 

 



 

Figura 3:- Geração de ruídos durante a extração; 

Fonte: Google Imagens, 2011 

 

 

 
  

Figura 4: Ruído proveniente da perfuratriz. 

Fonte: Google Imagens, 2011 



 

2.3.6 Impacto Relativo às Vibrações 

 

 

 As vibrações correspondem a um fenômeno físico decorrente do desmonte realizado 

através da detonação de carga de explosivos, os quais geram ondas sísmicas que ao se 

propagarem através do maciço rochoso, acarretam além da sensação desagradável a 

possibilidade de provocar danos nas edificações localizadas nas vizinhanças. 

  As principais fontes de Vibrações são as detonações para desmonte de rocha 

conforme figura 5: 

 

 

Figura 5: Vibrações provenientes do desmonte de rocha; 

Fonte: Google Imagens, 2011 

 

 

 

 

 



2.4 A Mineração e a degradação do meio ambiente 

 

 

Em empreendimentos de extração mineral, no caso de extração de basalto em pedreiras, 

por menor que seja o empreendimento, sempre haverá o potencial de degradação do meio 

ambiente. (GEHLEN, 2007). 

A Constituição Federal, no mesmo artigo 225, no § 2o, determina 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, ou seja, a 

extração mineral degrada o meio ambiente, sendo possível sua realização mediante a posterior 

recuperação do meio ambiente (CARVALHO, 2001). 

Segundo Carvalho (2001), no caso da extração de basalto, considerando tratar-se de 

atividade degradadora do meio ambiente (conforme previsto na Constituição), a princípio esta 

simplificação não caberia. Por outro lado, no caso do licenciamento federal, tal simplificação, 

se coubesse, deveria ser previamente aprovada pelo CONAMA, como prevê a resolução 

237/9. 

 O processo de extração de basalto proporciona uma desfiguração do terreno e uma 

completa alteração da paisagem. Essas alterações da superfície manifestam-se mais 

obviamente no aspecto estético, pelos elementos visuais da linha, forma, textura, escala, 

complexidade e cor que compõe a paisagem. Conseqüentemente, causam impactos 

topográficos, edáficos, vegetativos e hídricos na área de influência direta do empreendimento. 

As recomposições topográficas das áreas, a drenagem e o plantio de espécies vegetais 

constituem medidas que minimizam esses impactos (GEHLEN, 2007). 

 

 

2.5 O Processo de recuperação das áreas degrada pela mineração 

 

 

 Atualmente as empresas de extração de basalto são obrigadas a cumprir normas 

ambientais, de encerramento e de funcionamento bastante estritas, de forma a assegurar que a 

área afetada pela exploração do basalto regressa à sua condição inicial, ou próxima da inicial 

e em alguns casos até melhor que a inicial (MORRISON, 1992). 

 Uma das soluções encontradas para tentar diminuir o desequilíbrio ecológico é a 

recuperação das áreas degradadas. O processo de recuperação de áreas degradadas consiste em 

criar condições para que a natureza possa se restabelecer em um menor período de tempo do que 



se a área degradada fosse simplesmente abandonada. Em outras palavras, a recuperação de áreas 

degradadas busca fornecer suporte à natureza para que o local explorado possa retornar ao 

equilíbrio da melhor e mais rápida forma o possível (AGUIAR, 2009). 

 Em relação aos impactos causados pela mineração ao meio ambiente, o setor produtivo 

lembra que a atividade já está sujeita a regras e controles de órgãos competentes, tais como, o 

licenciamento ambiental e a recuperação de áreas degradadas, entre outros (SOUZA, 2001). 

Portanto, deve haver sempre o equilíbrio entre a preocupação ambiental e o desenvolvimento 

da atividade enfatiza a vice-diretora da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP), 

lembrando que o meio ambiente é importante para as futuras gerações quanto ao uso dos 

minerais (CARVALHO, 2001). 

 Para Ribeiro (2005) o termo recuperação engloba todas as atividades que permitam o 

desenvolvimento da vegetação ou qualquer outra utilização racional do local alterado pela 

mineração. Na maioria das vezes, as atividades de recuperação visam a recolocar uma 

cobertura vegetal na área explorada e essas atividades incluem operações que vão, desde a 

estética paisagística, até a revegetação completa da área, procurando manter as espécies 

típicas da região. 

 Segundo Ribeiro (2005), a mineração de superfície é uma atividade que pode provocar 

uma degradação ambiental bastante intensa, tendo um forte efeito perturbador na paisagem 

porque requer a remoção da vegetação, do solo e das rochas que estejam acima dos depósitos 

minerais. Assim, exige-se a preocupação constante de se fazer com que esta exploração esteja 

sempre associada a um programa de recuperação da área minerada. 

 Durante a década de 80, aumentaram significativamente as críticas ambientais à 

mineração no Brasil, especialmente no caso das minas localizadas em regiões biologicamente 

sensíveis ou adjacentes a áreas urbanas. Nos últimos anos, foram criadas leis específicas que 

refletem a preocupação da população com o aspecto ambiental da mineração. Desde 1988 

existe a exigência legislativa (artigo 225 da Constituição brasileira) de que as áreas 

degradadas pela mineração no País sejam recuperadas (RIBEIRO, 2005). 

 Para Ribeiro (2005), as estratégias de recuperação de áreas degradadas executadas 

pelas empresas de mineração, de maneira geral, são baseadas no plantio de espécies adaptadas 

a condições adversas e na recuperação do substrato (solo), com o plantio de espécies menos 

adaptadas a condições adversas. 

 Quando se fala em recuperar solos degradados, consideram-se, áreas em que o mau 

uso e/ou o uso destas como áreas de empréstimo as colocou em um estado de degradação tal 

que, a fixação da vegetação é muito lenta ou muitas vezes impedida. Dentre os vários tipos de 



áreas degradadas maior atenção deve ser dada àquelas originadas pela retirada da cobertura 

florestal (ALVARENGA & SOUZA, 1995). A reabilitação de terras degradadas é uma forma 

especial de sucessão caracterizada pela intervenção humana e com gastos de energia. A 

reabilitação de ecossistemas degradados envolve, muitas vezes, ações dispendiosas (BROW 

& LUGO, 1994). 

 A maioria das tentativas brasileiras de recuperação de áreas mineradas tem sido 

caracterizada até o momento, por um clima de imediatismo; BARTH (1988) comenta que os 

objetivos em curto prazo, em algumas minas brasileiras, estiveram associados à necessidade 

de uma resposta visual imediata que refletisse um efeito paisagístico agradável no menor 

espaço de tempo possível. O uso de um tapete verde (vegetação uniforme com rápido 

crescimento) que cobre rapidamente toda a área degradada tem sido utilizado em algumas 

situações. 

 Em relação à recuperação das áreas degradadas pela mineração, cabe apresentar alguns 

conceitos básicos para um melhor entendimento dos termos, especificações e terminologia 

usada nos estudos e avaliação do impacto ambiental (GEHLEN, 2008). 

Segundo Bitar (1995), apud Souza (2001), o primeiro conceito a ser considerado é o 

de degradação, que no contexto de alterações do meio físico, remete ao sentido de degradação 

do solo. 

Pela legislação ambiental brasileira (Decreto n° 97.632/89), são considerados como 

degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se 

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

recursos ambientais. 

Especificamente, a degradação do solo é expressa como sendo a alteração adversa das 

características do solo com relação a seus diversos usos possíveis, tanto a estabelecida no 

planejamento como os potenciais (NBR 10.703 da ABNT, 1989).No termo acima citado de 

alteração adversa se aproxima de impacto ambiental negativo. 

Sobre o termo recuperação, a literatura técnica é relativamente vasta e podem ser 

encontradas referências em distintas áreas do conhecimento que, de algum modo, contribuem 

para a questão da recuperação de áreas degradadas (SOUZA, 2001). 

Portanto, o minerador tem a obrigação de implantar o plano de recuperação de área 

degrada pela atividade de mineração aprovada pelo órgão ambiental competente, que 

contempla o uso futuro da área de influência da mina, após o fechamento da mesma. 

(SOUZA, 2000, apud FARIAS, 2002). 



É preciso ter bem em mente qual é o objetivo inicial da recuperação, pois as áreas 

degradadas podem tanto ser “restauradas” como “reabilitadas” segundo Cairns (1988) e Viana 

(1990) apud Lott, Bessa, Vilela (2004). 

A restauração refere-se à série de tratamentos que busca recuperar a forma original do 

ecossistema, isto é, sua estrutura original, dinâmica e interações biológicas. Ela é geralmente 

recomendada para ecossistemas raros e ameaçados, geralmente demanda mais tempo e resulta 

em maiores custos. A reabilitação refere-se à série de tratamentos que buscam a recuperação 

de uma ou mais funções do ecossistema. Essas funções podem ser produção econômica e/ou 

ambiental (LOTT; BESSA; VILELA, 2004). 

 Espécies nativas têm sido cada vez mais estudadas em função do seu grande potencial 

em reflorestar áreas degradadas. O estudo de espécies de árvores nativas tem merecido 

destaque especial nesta última década, principalmente nos programas de recuperação de áreas 

florestais degradadas e de áreas de preservação permanente (MORAES NETO et al., 2000). 

 Para fins ambientais são estabelecidos grupos em que as espécies são reunidas por 

características da altura do dossel, índice de luminosidade e condições edafoclimáticas. A 

utilização das diversas espécies para cada etapa da sucessão da floresta deve seguir as 

condicionantes do respectivo grupo ecológico (MEUNIER et al., 2004). Neste modelo, 

denominam-se as categorias sucessionais em pioneiro, secundário e clímax. Rodrigues (1989) 

apud Gonçalves e Poggiani (1996), comentam que as espécies pioneiras têm função 

cicatrizadora de ambientes perturbados. No outro extremo das pioneiras têm-se as espécies 

clímax, que são as espécies finais na substituição seqüencial da sucessão. Entre os dois 

extremos, existe um grande número de espécies com características ou adaptações ecológicas 

intermediárias, chamadas de espécies secundárias. 

Geralmente, as principais justificativas para os reflorestamentos de proteção ambiental 

envolvem a recuperação imediata, tanto quanto possível, dos benefícios ambientais. Essa 

questão muitas vezes não é analisada coerentemente, e a restauração da forma (composição e 

diversidade de espécies, estrutura trófica, fisionomia, dinâmica, entre outras torna- se 

prioritária frente à recuperação dos serviços do ecossistema, ou seja, sua função ambiental 

(VIANA, 1990, apud LOTT; BESSA ; VILELA, 2004). 

 Nas espécies arbóreas nativas são encontradas várias vantagens como: alto valor 

ecológico, possuem maior porte e maior volume de biomassa e isso pode ter maior eficiência 

na reabilitação de ecossistemas degradados, apresentam grande potencial em reflorestar áreas 

perturbadas e ocorrem em florestas nativas da região (MORAES NETO et al., 2000). 



As estratégias de recuperação de áreas degradadas executadas pelas empresas de 

mineração, de maneira geral, são baseadas na colocação de um dossel de espécies adaptadas 

às condições adversas, para a recuperação do substrato degradados (solo) de maneira a 

auxiliar no desenvolvimento de espécies nativas, que compunham a vegetação local antes do 

processo de exploração (SOUZA, 1997, apud RIBEIRO, 2005). 

 

 

2.6 Legislação aplicada a Exploração Mineral  

 

 

 Na exploração das pedreiras de basalto há de ser destacada a questão de adequação aos 

aspectos ambientais, considerando-se que é possível explorar as áreas de extração de basalto e 

ao mesmo tempo recuperá-las de forma ordenada para as atuais e futuras gerações (GEHLEN, 

2008). 

 O DNPM é o órgão regulador de setor mineral no Brasil, ou seja, tem a 

responsabilidade de preparar as autorizações para a exploração dos minerais e de fiscalizar a 

mineração, sendo que em cada Estado brasileiro existe um órgão responsável pelo 

licenciamento ambiental das atividades com potencial impactante ao meio ambiente 

(RESENDE, MORAIS e PACHECO, 2008).No Rio Grande do Sul o órgão responsável é a 

FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler). 

 O art. 225, § 2º da Constituição Federal de 1988, impõe àquele que explorar recursos 

minerais a responsabilidade de recuperar os danos ambientais causados pela atividade de 

mineração, consistente na obrigação de "recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 

com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma de lei” 

(BRASIL,1998). 

 O Decreto n.º 97.632, de 10 de abril de 1981 – Dispõe sobre a regulamentação do 

Artigo 2º, Inciso VIII, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981: “Artigo 2° - Os 

empreendimentos que se destinam 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, plano de recuperação de área 

degradada.” 

 Na legislação federal, o licenciamento aparece como um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, em seu Artigo 9º, Inciso IV, “Artigo 9º - São instrumentos da 



Política Nacional do Meio Ambiente: IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva 

ou potencialmente poluidoras (...)” 

(BRASIL, 2006). 

 Sánchez (2006) destaca que as funções do licenciamento ambiental são: disciplinar e 

regulamentar o acesso à utilização dos recursos ambientais, e prevenir danos ambientais. 

 O licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA 237/97, Artigo 1º, 

Inciso I: “é procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso” (CONAMA, 

2006). As figuras  6 e 7 explicitam as etapas do Licenciamento de uma Pedreira juntamente 

com a documentação necessária para então licenciá-la junto aos órgão ambientais. 

 

 

Figura 6: Etapas para o Licenciamento Ambiental de uma Pedreira 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Relação dos Documentos necessários para Licença de uma Pedreira 

Autorização da prefeitura (1) Autorização da prefeitura (1) 

(2) 
 Formulário padronizado de pré- requerimento 

eletrônico; 

 Número de registro da sociedade no órgão de 

registro do comércio; 

 CNPJ 

 Autorização da prefeitura; 

 Autorização do proprietário para lavrar 

substância mineral; 

 Planta de situação da área; 

 Memorial descritivo da área; 

 Anotação de responsabilidade técnica ART de 

Eng. de Minas; 

 PAE Plano de Aproveitamento Econômico; 

 Prova de recolhimento dos emolumentos; 

(3) 
 Ofício por parte do requerente, 

solicitando a Licença; 

 Licença da Prefeitura Municipal da área 

em questão; 

 Relatório de Controle Ambiental –RCA; 

 Comprovante de pagamento da Taxa de 

Licenciamento da FEPAM; 

(4) 
 Ofício, por parte do requerente, solicitando 

a Licença; 

 Licença da Prefeitura Municipal em vigor; 

 Cópia do Requerimento de Registro junto 

ao DNPM; 

 Plano de Controle Ambiental - PCA; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica –

ART de elaboração do PCA; 

 Comprovante de pagamento da Taxa de 

Licenciamento da FEPAM; 

(5) 
 Ofício, por parte do requerente, solicitando a 

Licença; 

 Licença da Prefeitura Municipal em vigor; 

 Documento comprobatório de regularização 

junto ao DNPM; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica –ART 

da implantação e acompanhamento das 

medidas mitigadoras e compensatórias 

aprovadas pela FEPAM; 

 Relatório detalhado das atividades de lavra, 

bem como da execução das medidas 

mitigadoras e compensatórias no período de 

vigência da licença; 

 Cronograma detalhado das atividades de lavra 

a serem realizadas; 

 Comprovante de pagamento da Taxa de 

Licenciamento da FEPAM; 

  



 

 O Plano de Controle Ambiental (PCA) é uma exigência adicional ao EIA/RIMA, o 

qual deve conter os projetos executivos de minimização dos impactos ambientais através do 

EIA/RIMA. O PCA é exigido pela Resolução n.º 009/90 do CONAMA para concessão da 

Licença de Instalação das atividades de extração mineral de todas as classes previstas no 

Decreto nº. 227/67. A figura 8 esquematiza as etapas para aquisição do Plano de Controle 

Ambiental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Organograma do Plano de Controle Ambiental – PCA 
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3 ESTUDO DE CASOS  
 

 

3.1 No mundo 

 

 

3.1.1 Estádio Municipal de Braga 

 

 

 Um bom exemplo de aproveitamento de espaço vinculado à necessidade local é o 

Estádio Municipal de Braga, na cidade de Braga, em Portugal. Para a realização dos jogos da 

Euro 2004 a cidade necessitava de um novo estádio. O terreno escolhido era o de uma antiga 

pedreira desativada, póximo ao centro, na encosta Norte do Monte Castro, no Parque 

Desportivo de Dume. O estádio foi construído em meio à rocha e sua estrutura é apoiada no 

granito em estado bruto. Devido a sua localização e integração com o entorno, ele também é  

Conhecido como “A Pedreira” (Figura). 

 O projeto é do arquiteto Eduardo Souto de Moura, segundo ele, o estádio deveria ser 

uma escultura integrada à paisagem, onde o espetáculo não é apenas o futebol, mas também, a 

paisagem que o rodeia. O projeto foi realizado para ser como um anfiteatro romano, dando ao 

espectador os melhores ângulos de visão da partida e do entorno. O projeto do estádio recebeu 

diversos prêmios, dentre eles, o FAD de Arquitectura 2005 e o Prêmio Secil de Arquitectura 

2004. 

 

 

 
Figura 9:Vista aérea Estádio do Braga 

Fonte: www.stadiumguide.com 

 
 

http://www.stadiumguide.com/


3.1.2 Ópera de Dalhalla 

 

 

 Dalhalla, na Suécia, é uma área de formação geológica rara, há mais de 350 milhões 

de anos foi atingida por um meteorito, resultando em uma depressão onde se encontra o lago 

Siljan. Em 1940 foi implantada uma pedreira de calcário, que teve sua exploração encerrada 

em 1991, deixando uma enorme cratera, sem um uso previsto.  

 No mesmo ano, o local foi visitado por uma cantora de ópera, Margareta Dellefors, 

que procurava um local para realização de concertos ao ar livre na Suécia. A acústica do local 

se mostrou perfeita, com 400m de comprimento por 175m de largura e 60m de profundidade, 

configurava um anfiteatro natural. Em pouco tempo se iniciou as obras e em 1994 foi 

realizado o primeiro concerto. O anfiteatro tem 4.000 assentos, sedia um festival de ópera 

durante o verão, além de ter constantes 

Apresentações teatrais e consertos.  

 A Ópera de Dalhalla é um espaço singular, em meio a um bosque que se abre em uma 

impressionante cratera, com um lago de água verde junto ao palco. O empreendimento trouxe 

vitalidade para indústria turística, atraindo 100.000 visitantes por ano. (Figura.10). 

 

 

Figura 10: Vista ópera de Dalhalla 

Fonte: www.dalhalla.se 

 



3.1.3 Projeto do Eden 

 

 

 O Projeto Eden pode ser descrito como um jardim global e é considerado a maior 

estufa do mundo. Situado em Cornalles, na Inglaterra, foi implantado em uma antiga área de 

exploração de caulim, que funcionou por 170 anos. O encerramento das atividades mineiras e 

A diminuição da indústria primária afetaram a economia local (VIEIRA 2002). 

  O idealizador do projeto foi Tim Smith, que em 1994, teve a idéia de criar um espaço 

onde poderiam ser vistas todas as flores do mundo.. A escolha do terreno da antiga mina, além 

de revitalizar a área, apresentava características importantes para o projeto, como estar 

voltado para o Sul e possuir diferentes visadas para o mar. O terreno, com 50 hectares a 60 

metros de profundidade, apresentava altas declividades que foram suavizadas com grande 

movimentação de terras. O solo estava inapropriado para o plantio, para reverter essa 

situação, foram utilizadas 85.000 toneladas de solo, composto de barro, areia, minerais e 

matéria orgânica  

 Todo o projeto segue os princípios da sustentabilidade, com aproveitamento das águas 

da chuva, produção de energia solar e todo o plantio foi feito a partir de sementes ou mudas 

que procedem de jardins botânicos, sem a retirada de espécies do meio natural. 

 Segundo Vieira 2002, o projeto Edén é uma das maiores atrações da Inglaterra, com 

suas estufas que cobrem uma área aproximada de 23.000m2, abrigando inúmeras espécies 

vegetais provenientes da Amazônia, África, Malásia, USA, do Mediterrâneo, Chile, Himalaia 

e Austrália, distribuídas em dois espaços climatizados, criando respectivamente as atmosferas 

Úmida Tropical - representando um ambiente de floresta tropical e Morno Temperado - 

simulando condições mediterrâneas. A maior das cúpulas tem 100m de diâmetro e 45m de 

altura. O módulo hexagonal é capaz de variações adaptáveis na topografia do terreno( Figura 

11). 

 

 



 

Figura 11: Vista aérea do Projeto do Eden,Inglaterra 

Fonte:www.cornwall-calling.co.uk/eden/ 

 

 

3.2 No Brasil 

 

 

3.2.1 Parque das Mangabeiras  

 

 

 O Parque das Mangabeiras é a maior área verde da cidade de Belo Horizonte, com 337 

hectares de área de preservação ambiental. Porém nem sempre essa área foi protegida, no 

início da década de sessenta instalou-se ali a FERRO BELO HORIZONTE S/A 

(FERROBEL), empresa mineradora municipal, que explorava minério de ferro no Parque. A 

FERROBEL ocupava os espaços onde hoje situam-se o estacionamento Sul, Praça de Eventos 

e Praça das Águas. Ainda hoje existe um britador na Praça de Eventos, construído nesta 

ocasião.  

 Em 1966, foi criado o Parque das Mangabeiras, com finalidade de se preservar a 

reserva florestal e dotá-la de área de recreação para a cidade. O projeto paisagístico do Parque 

foi elaborado por Roberto Burle Marx e sua equipe. O Parque foi inaugurado em maio de 

1982, sendo um local de preservação e pesquisa ambiental aberto ao público. O espaço é 

habitado por mais de uma centena e meia de espécies de aves. A mata é composta por 

diversas amostras da vegetação do cerrado, fazendo parte da Serra do Curral. A paisagem 

verde está localizada a mais de mil metros de altura, em um dos pontos mais altos de Belo 

Horizonte. O local conta com estrutura para lazer e esportes, além de recantos naturais, 

quadras de peteca, tênis e poliesportivas, brinquedos e atividades culturais.(Figura 12). 



 

Figura 12: Vista do Parque das Mangabeiras; 

Fonte: http://bh40graus.files.wordpress.com e 

www.pbh.gov.br/mangabeiras/natureza/hidro.htm 

 

 

3.2.2 Parque das Pedreiras 

 

 

 A cidade de Curitiba possui 26 parques, apresentando um total de aproximadamente 

81 milhões de metros quadrados de área verde preservada. São 55 metros quadrados de área 

verde por habitante, três vezes superior ao índice recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde, de 16 metros quadrados. O Parque das Pedreiras se destaca por ter sido uma pedreira, a 

João Grava, que em 1992 foi revertida em parque.  

 O Parque das Pedreiras é também um centro cultural envolvido por lagos, cascatas e 

mata de araucárias. Onde a arte humana encontra-se em harmonia com a arte da natureza, 

formando uma paisagem singular. Lá estão a Ópera de Arame e o Espaço Cultural Paulo 

Leminski.( Figura 13). 



 A Ópera de Arame é um teatro com capacidade para 2.400 espectadores, construído 

em estrutura tubular e teto transparente. A Pedreira Paulo Leminski inclui um palco ao ar 

livre, que pode abrigar grandes apresentações, e o Espaço Cultural Paulo Leminski, apresenta 

as obras, fotos e histórias do poeta e intelectual.(Figura 14). 

 

 

Figura 13: Vista do Parque das Pedreiras 

Fonte: www.pbh.gov.br/mangabeiras/natureza/hidro.htm 

 

 

Figura 14: Vista da Ópera de Arame; 

Fonte: www.pbh.gov.br/mangabeiras/natureza/hidro.htm 



4 METODOLOGIA 
 

 

4.1 Caracterização do município 

 

 

O Município de Erechim está situado no Estado de Rio Grande do Sul, na porção centro 

norte do Estado, na região do alto Uruguai e Macrorregião Sul, possui uma área de 762 km² e 

uma altitude média de 768m. As Coordenadas Geográficas médias do município são: 27º 

37’54’’ de latitude sul e 52º 16’52’’ de longitude oeste. Sua sede dista cerca de 360 Km da 

capital, Porto Alegre e possui como rodovias de acesso as BR 153, RS 135, RS 331, RS 480, 

RS 479, RS 420 e RS 211. 

Tem como limites ao Norte os municípios de Aratiba e Três Arroios, ao Sul Getúlio 

Vargas e Erebango, ao Leste Gaurama e Áurea e ao Oeste os municípios de Paulo Bento e 

Barão de Cotegipe. (Figura 15). 

 
Figura 15: Localização do município de Erechim e Municípios Vizinhos 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Erechim, ,<site>erechim.com. Acesso em: 10. set. 

2011. 

Os acessos à cidade dá-se via aérea, pelo Aeroporto Federal Comandante Kraemer, por 

via Rodoviária, pelas RS 135, RS 331, RS 419, RS 420, RST 480, BR 153 e BR 480, ligando 

os vários municípios da região (todas pavimentadas) e a distância da capital do Estado, Porto 



Alegre, é de 360 km. A Figura 16 representa as principais vias rodoviárias de acesso ao 

município. 

 
Figura 16: Acessos Rodoviários a Erechim 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Erechim,<site>erechim.com. Acesso em: 10. set. 

2011. 

 

 

4.1.1 Aspectos econômicos 

 

 

A economia de Erechim está baseada principalmente na atividade industrial, cuja 

representatividade é hoje de 37,53%. No entanto, a atividade primária que figura em último 

lugar como geradora de receita é de importância fundamental pela diversidade de sua 

produção, caracterizada pelos minifúndios que fornecem matéria prima para a agroindústria 

regional. O Setor de Serviços, tido como grande alternativa de emprego, também tem crescido 

a cada ano em Erechim. Na última década este segmento passou do quarto para o primeiro 

lugar em termos de arrecadação, refletindo uma tendência mundial de crescimento e absorção 

de mão-de-obra. (Prefeitura Municipal de Erechim, 2011). 

Os Serviços de Assistência oferecidos são: Fórum, Brigada Militar, Polícia Civil, 

Unidade RGE, Unidade CORSAN, Posto do SINE, Ministério do Trabalho, Fiscalização de 

ICMS, EMATER, Exatoria Estadual, Agência Regional do INSS, Delegacia do IPERGS, 

Corpo de Bombeiros, Inspetoria Veterinária da Secretaria da Agricultura, Junta Comercial, 

etc. 



Em termos de educação, a cidade de Erechim possui duas universidades de grande nível: 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e também contará a partir do ano de 2010 com o 

campus da Universidade Federal Da Fronteira Sul(UFFS). Além disso, a cidade é modelo em 

educação. Tem ótimas escolas estaduais e municipais, contando com boas notas em exames 

do governo federal. A rede de pequenas universidades vem crescendo nos últimos anos em 

Erechim, ofertando melhores e mais opções aos erechinenses e população regional de  

Erechim possui taxa bruta de freqüência escolar de 86,46%, índice de educação (IDHM-E) de 

0,920, e taxa de alfabetização de adultos igual a 94,78%.(Prefeitura Municipal de Erechim, 

2011). 

O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado por organismos da ONU para medir 

o desenvolvimento humano de países a partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa 

de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O Índice 

varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) à 1 (desenvolvimento humano total). 

Erechim apresentava em 2000 o IDH – M igual a 0,826, estando entre os municípios 

de elevado desenvolvimento humano. Ocupava a 163° posição entre os municípios do país. 

Em relação ao Estado o município em 2000 ocupava a 58º posição com referência ao IDH – 

M. 

 

 

4.1.2 Caracterização topográfica 

 

 

4.1.2.1 Caracterização Geológica 

 

 

 Geologicamente, a área estudada, em escala regional, está assentada sobre a Bacia 

Sedimentar do Paraná, no centro leste da Plataforma Sul-Americana, comportando como uma 

unidade autônoma geotectônica, de idade Fanerozóica, possuindo quase 5.000 m de 

sedimentos e lavas, associado a deformações e movimentos epirogênicos regionais que lhe 

implantaram características que levaram-na a receber diferentes classificações. (Prefeitura 

Municipal de Erechim, 2011). 

 A Bacia Sedimentar do Paraná ocupa uma área de cerca de 1.000.000 km
2
, no Brasil, 

alongando-se, ainda, pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. A sua dimensão norte-sul, no 

território nacional, quase atinge 2.000 km, apresentando uma orientação NNW no seu eixo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Regional_Integrada_do_Alto_Uruguai_e_das_Miss%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_do_Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_do_Rio_Grande_do_Sul


maior. Abrange parte dos estados de Goiás e Minas Gerais e grandes áreas dos estados de São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

(Schobbenhaus,1982). 

 A Bacia do Paraná apresentam-se como um extenso planalto alongado no sentido 

NNW-SSE, onde as feições regionais são mascaradas em parte pela profusão de falhamentos 

normais e estruturas locais. As rochas sedimentares são em quase sua totalidade 

horizontalizadas e raras vezes suborizontalizadas, quando mostram um leve caimento para o 

centro da bacia. Northfleet et al (1969), apud Schobbenhaus (1982), coloca que a 

sedimentação na Bacia do Paraná ocorreu num ambiente pouco perturbado por fenômenos 

tectônicos e, em conseqüência, as unidades litoestratigraficas apresentam grande continuidade 

lateral, com pequenas variações faciológicas e são, geralmente, subparalelas as linhas de 

tempo. Tal fato, no entanto, não se verifica com as formações depositadas sob influências 

glaciais ou com as áreas marginais da bacia. Onde nestas áreas marginais, em que a 

subsidência foi muito lenta em relação ao centro da bacia e os processos erosivos nos 

episódios de soerguimento foram mais intensos, existe um registro sedimentar do tempo 

geológico muito incompleto. (Prefeitura Municipal de Erechim, 2011). 

 A Formação Serra Geral é formada, principalmente, por basaltos Toleíticos, que 

recobrem aproximadamente 1.200.000 km
2
. Esta unidade desenvolve-se ao longo das calhas 

de quase todos os principais rios da região. Além de aforar na calha dos rios, também possui 

amplas exposições em quase toda a região sul. 

 Sob o ponto de vista petrográfico, a Formação Serra Geral, apresenta toda uma 

completa suíte de tipos litológicos, desde basaltos até rochas ácidas do extremo riolítico. 

Derrames de natureza basáltica são verificados na base da seqüência vulcânica. Seguindo-se 

as manifestações de natureza intermediária, que mantém uma certa contemporaneidade com 

as primeiras lavas ácidas. Estas representam o fecho do ciclo, embora possam ser observadas 

lado a lado com derrames de natureza intermediária, seja por condicionamento tectônico, seja 

por paleorelevo. O pacote vulcânico mesozóico apresenta-se suportado pelas camadas da 

Formação Botucatu, sendo freqüentes lentes intertrapianas de arenitos correspondentes a esta 

unidade nos primeiros espasmos basálticos. Nas porções de topo, verificam-se, mais 

comumente, brechas arenosas intercaladas. Em algumas regiões, os basaltos aparecem 

recobertos por arenitos da Formação Tupanciretã (São Borja, Santo Ângelo e o Alto rio 

Uruguai, no planalto das Missões). 

  Os basaltos da Formação Serra Geral se faz representar por lavas de natureza 

Toleítica, com aspecto maciço, uniforme, amigdaloidal e vesicular, contendo fraturas 



irregulares a subconchoidais, formando espessuras variáveis de derrames, com intercalações 

lenticulares e diques de arenitos. Entretanto, nos estados como Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, observa-se derrame mais ácido como conseqüência do processo de 

diferenciação do magmatismo toleítico. 

 Litologicamente, as exposições dos derrames basálticos são constituídas por rochas de cores 

escuras a cinza-escuro, localmente vítreas, granulação fina a média, afanítica, ocasionalmente 

porfiritica; quando alterado superficialmente adquirem coloração amarelada, apresentando 

esfoliação esferoidal. Freqüentemente observa-se a amídala preenchida por quartzo, calcita ou 

nontronita (argilomineral esverdeado). Mineralogicamente, apresenta plagioclásio, piroxênio 

e opacos. A disjunção colunar, estrutura típica de derrames espessos, ocorre também em 

corpos intrusivos, ocupando uma posição aproximadamente média a alta na sucessão dos 

derrames, quando costumam por vezes mostrar diaclasamentos em formas poligonais. Em 

algumas porções da região, ocorrem corpos intrusivos de sills e diques de diabásio associados 

 Os arenitos interderrames são caracterizados por níveis lenticulares, apresentando 

colorações bastante variáveis, vermelhas, róseas e amareladas. Os níveis são geralmente 

uniforme, regularmente classificado, algo laminados, com grãos quartzosos arredondados, 

contendo intercalações síltico-argilosa. É importante ressaltar que junto aos contatos com os 

derrames, os arenitos apresentam-se geralmente recozidos. 

 Há quase um consenso entre os pesquisadores de que as rochas da Formação Serra 

Geral são provenientes de um vulcanismo fissural de caráter básico, em ambiente continental. 

Tal evento teria se iniciado quando ainda perduravam as condições desérticas de 

sedimentação da Formação Botucatu. 

 

 

4.1.2.2 Caracterização Geomorfológica 

 

 

 A região onde se insere a Área de Estudo é caracterizada por um misto de Floresta 

Estacional Decidual Subtropical do Alto Uruguai e Floresta Ombrófila Mista (Floresta com 

Araucária). A Floresta Subtropical do Alto Uruguai caracteriza- se por seguir os vales do rio 

Uruguai e seus afluentes (SUDESUL, 1978). A mesma floresta inicia em Ijuí, estende-se até 

Passo Fundo e Lagoa Vermelha, ao longo dos afluentes do rio Taquari, chega à fralda da 

Serra e se reduz a um cordão marginal do Rio Pelotas (RAMBO, 1994). 

 Remanescentes da Floresta com Araucária são encontradas em diversos municípios da 

região, ocupando aproximadamente igual extensão da floresta anteriormente descrita. A mata 



com Araucária é uma mata mista alta, difere das demais devido à mistura de Araucária 

(LINDMAN & FERRI, 1974). Caracteriza-se por apresentar um estrato superior dominado 

pela Araucaria angustifolia, com altura aproximada de 35 m (SUDESUL, 1978) estendendo-

se para o Leste e para o Norte até Passo Fundo e Vacaria (LINDMAN & FERRI, 1974). Os 

pinhais encontram-se nos vales superiores e nas cachoeiras dos rios Caí, Taquari, das Antas, 

Jacuí e Pelotas, em grupos isolados ou densas sociedades, em capões disseminados por todo o 

planalto, e em mistura com a mata virgem do Alto Uruguai, ao Noroeste de Passo Fundo e 

Lagoa Vermelha (RAMBO, 1994). 

 O município de Erechim situa-se em uma região cujo  domínio Geornorfológico é  do 

“Planalto das Araucárias”, apresentando, localmente, uma geomorfologia que se caracteriza 

por apresentar um relevo bastante modesto, plano ou suavemente ondulado, onde as 

elevações, em geral, são muito brandas, quase imperceptíveis e possuem a forma pouco 

arredondada. As altitudes quase sempre são inferiores a 500 metros, destacando-se encostas 

bastante suavizadas. Fato este conseqüente do predomínio de rochas vulcânicas, imprimindo 

assim, uma morfologia de formas suavizadas, modeladas em amplos interflúvios que separam 

vales pouco profundos que não se destacam na topografia da área. O padrão de drenagem é 

retangular, quase sempre controlado por fraturas e falhas. É comum aparecer nos leitos dos 

principais rios da região, inúmeras cachoeiras e corredeiras. Estas rochas, quando alteradas, 

formam um solo avermelhado argiloso típico, com desenvolvimento de uma vegetação de 

grande porte, tipo mata, de muito uso na agricultura. (Prefeitura Municipal de Erechim, 2011). 

A complexidade geo-morfoestrutural é oriunda dos diversos elementos geotectônicos, 

dos grandes arranjos estruturais e das diferentes litologias do Embasamento Cristalino, Bacia 

do Paraná e Sedimentos Quaternários Litorâneos. Tais fatores permitem identificar no Rio 

Grande do Sul três domínios morfoestruturais que correspondem, de um modo geral, às 

províncias geológicas conforme quadro 1. 

 

Quadro 1 – Domínios Morfoestruturais do Rio Grande do Sul 

 

Domínio Morfoestruturais Províncias Geológjcas 

Domínios dos depósitos sedimentares  - refere-se ao 

conjunto de formas de acumulação recente 

Província Costeira 

 

Domínio das Bacias e coberturas sedimentares - refere-

se as bacias sedimentares 

Província do Paraná 

 

Domínios dos embasamentos em estilos complexos - 

refere-se aos grandes maciços de rochas cristalinas 

Provincia da Mantiqueira 

Fonte: Prefeitura Municipal de Erechim, 2011 

 



Os fatores geológicos que geram arranjos regionais de relevo abrangem variadas 

formas que, embora guardem relações de causa entre si, apresentam-se essencialmente ligados 

a fatores climáticos atuais ou passados. Esses grandes conjuntos de forma do  relevo, não são 

primordialmente relacionados às condições geológicas, mas sim ligados a fatores climáticos e 

representam um segundo taxon, definido como “regiões geomorfológicas”. Assim, sendo, no 

Estado do Rio Grande do Sul distingue-se seis regiões. 

Na região do Planalto das Araucárias, as características geomorfológicas são bastante 

heterogêneas, variando desde formas de relevo amplas até o nível mais profundo de 

atalhamento.Em cada região geomorfológica insere-se um terceiro taxon decorrente do 

arranjo das formas de relevo fisionomicamente semelhante em seus tipos de modelos 

denominados “Unidades Geomorfológicas”. Cada unidade geomorfológica mostra tipos 

modelados, processos originários e formações superficiais diferenciadas de outras. 

A área em estudo insere-se na Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu-Rio 

Uruguai.  

 O controle estrutural é evidenciado através da observação da rede hidrográfica, 

principalmente quando se observa o encaixe do rio Pelotas e seus formadores. Os cursos 

fluviais seguem as orientações das linhas estruturais que se apresentam preferencialmente 

com duas orientações principais e perpendiculares entre si: NE-SO e NO-SE. O profundo 

entalhamento do rio Pelotas e Uruguai em seu alto curso, com ocorrência de freqüentes 

meandros encaixados, adaptados ao sistema de diaclasamento ortogonal da área. Como 

conseqüência o relevo é representado por um modelo predominantemente de dissecação 

diferencial que se apresenta em forma de colinas alongadas e vales dos rios, com 

aprofundamentos da ordem de 192 a 260 m. Por vezes, esses relevos apresentam-se de topos 

planos, com rupturas de declives e presenças de lajeados, sendo freqüente a ocorrência de 

vales de grandes aprofundamentos. (Prefeitura Municipal de Erechim, 2011). 

Regionalmente pode-se estabelecer que as declividades do relevo estão vinculadas as 

unidades geomorfológicas presentes. 

No Planalto basáltico registra-se declividade da ordem de 20%. No entanto, a escarpa 

basáltica posicionada na transição entre a planície marinho-lagunar (leste do estado) e o 

planalto, compreende um intervalo de cota que varia entre 20 e 880 m, apresenta declividades 

de 35% a 45%. 

Na unidade geomorfológica Planalto Dissecado Rio lguaçu-Rio Uruguai, os principais 

rios são o Pelotas e o Uruguai no seu alto curso e  afluentes. De modo geral, os rios 

apresentam-se encaixados, sendo freqüente o afloramento das rochas efusivas. 



4.1.2.3 Caracterização Climatológica 

 

 

 O Rio Grande do Sul possui um clima classificado como subtropical úmido com verão 

quente segundo Köppen. Entretanto, seguindo os estudos de Coussirat, que divide o estado em 

8 sub-regiões climáticas, baseado em especificidades, tais como: altitude, continentalidade e 

influência de grandes massas de água.  Erechim pode ser inserida dentro da região climática 

denominada por Planalto.  O Planalto ocupa quase todo norte do Estado, com a altitude 

aumentando de oeste para leste, cerca de 600 m. A altitude média da região é de 500 m, sendo 

que a oeste é de 500 m e a leste é 800 m. É uma região de Grandes chapadões, situando-se 

nessa região climática quase todo o chapadão riograndense formado pela Coxilha Grande. 

 Com clima sub-tropical, a cidade apresenta as quatro estações bem definidas (primavera, 

verão, outono e inverno). A temperatura média anual é de 18,7ºC. Máxima 37ºC. Mínima -7ºC. 

As chuvas são irregulares, chegando a precipitação pluviométrica de 1618mm/ano (Prefeitura 

Municipal de Erechim,2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O quadro 2 e a Figura 17  apresentam alguns dados climáticos referentes ao município 

verificando-se que a evapotranspiração é maior nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro. 

 

Quadro 2: Dados climáticos do Municipio de Erechim, RS 

Discriminação Temperatura 

Média (°C) 

Precipitação 

Média (mm) 

Velocidade 

Média do 

Vento 

(m/s) 

Umidade 

Relativa 

do ar 

(%) 

Evapotranspiração 

(mm) 

Janeiro 23,1 119,7 4,1 72,0 131,0 

Fevereiro 22,9 104,2 3,8 74,0 110,0 

Março 21,7 101,4 3,6 75,0 95,0 

Abril 18,5 96,5 3,9 73,0 66,0 

Maio 16,5 83,9 3,5 74,0 50,0 

Junho 13,9 72,1 3,9 75,0 34,0 

Julho 14,5 87,7 4,3 72,0 39,0 

Agosto 15,0 98,4 4,5 70,0 44,0 

Setembro 16,7 97,6 4,8 69,0 54,0 

Outubro 18,9 117,3 4,6 69,0 80,0 

Novembro 20,5 119,9 4,9 68,0 94,0 

Dezembro 22,2 113,4 4,0 70,0 111,0 

T O T A L - 1232,1 - - 908,0 

Média Anual 18,7 102,68 4,2 72,0 75,66 

Fonte: Prefeitura Municipal de Erechim, 2011). 
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Figura 17: Dados climatológicos; 

Fonte: Prefeitura Municipal de Erechim, 2011. 



4.1.2.4 Caracterização Hidrológica 

 

 

A região está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai afluente da Bacia do rio 

da Prata. Rio este que se estende por territórios do Brasil, da Argentina e Uruguai ocupando 

uma área aproximada de 384.000 Km
2
.  

Suas nascentes ao norte procedem das Serras do Capanema, da Fartura, da Taquara 

Verde e do Espigão, as quais atuam como divisores das águas das bacias do Uruguai e do 

Iguaçu. 

A leste, na Serra Geral, encontram-se as nascentes dos rios Canoas e Pelotas, afluentes 

formadores do Rio Uruguai. Neste quadrante a Serra Geral serve como divisor entre a Bacia 

do Rio Uruguai e as Bacias dos rios Itajaí-açu e a do litoral de Santa Catarina. 

Para o sul a Serra Geral continua atuando como divisor de bacias, agora entre o 

Uruguai e a do Jacuí. No extremo sudeste, as encostas do Escudo Sul-riograndense assinalam 

os limites entre as bacias dos rios Uruguai e Camaquã. 

Embora abrangendo mais da metade da área dos Estados de Santa Catarina e Grande 

do Sul, a Bacia é relativamente pouco povoada, participando com 35% e 31% da população 

total dos respectivos estados. 

Como bacia hidrográfica mais importante da região aparece a bacia hidrográfica do rio 

Uruguai que pertence na sua maior parte á porção meridional da denominada “Bacia 

Sedimentar do Paraná”.  

 O rio Uruguai recebe esta denominação a partir da confluência dos rios canoas e 

Pelotas, na divisa entre os municípios de Barracão (SC), Campos Novos (SC) e Anita 

Garibaldi (SC). Seus afluentes têm suas cabeceiras na Serra Geral, apresentando uma direção 

predominante de leste para oeste até receber pela margem direita o rio Peperi-guaçu, quando 

começa a infletir para sudoeste. Após receber pela margem esquerda o Rio Quaraí toma 

direção sul até a foz do rio Paraná. (Prefeitura Municipal de Erechim, 2011). 

 O Rio Uruguai apresenta uma extensão total de 1.170 Km, desde a junção do Rio 

canoas e do Rio Pelotas até a foz, em frente á cidade uruguaia de Nueva Palmira. Possui um 

desnível de 422 m em toda a extensão e conta com 500 Km em território brasileiro, 762Km na 

fronteira Brasil-Argentina e 508 Km na fronteira Uruguai-Argentina. 

Na região da área, junto a “linha de talvegue”, tanto no limite Oeste (W) como no 

Leste (E) se encaixam pequenos córregos sem denominações que fazem parte da sub-bacia do 

rio Ligeirinho e da bacia Regional do rio Uruguai, córregos que serão preservados pelo 



empreendimento, bem como duzentos metros de suas margens, conforme exigência do 

próprio FNMA/MMA. Acrescenta-se ainda que estes córregos sofrem a ação das áreas 

degradadas por lavouras e pastagens que são atividades predominantes nas circunvizinhanças. 

 Hidrograficamente o município de Erechim caracteriza – se por apresentar inúmeros 

pequenos cursos d’água coletados, em sua maioria, pelos rios Passo Fundo, Erechim, Apuaê 

(Ligeiro) e Várzea. Estas microbacias integram o início da Bacia do Rio Uruguai que, por sua 

vez, vai integrar a Bacia do Prata (BUTZKE, 1997; CASSOL & PIRAN,1975). 

 A rede hídrica de Erechim é formada pelos rios Dourado, Suzana, Leãozinho, 

Ligeirinho, Campo, Cravo; o arroio Tigre e o lajeado Henrique. Os principais tributários do 

Dourado são os lajeados Jaguaretê, Paca, Vaca Morta e Santa Lúcia e os rios Verde e Negro. 

 O município é limitado a Sudeste e Sudoeste, pelos rios Toldo e Lajeado Ventara, 

respectivamente. As nascentes do rio Azul localizam-se a Noroeste cujo deslocamento ocorre 

no mesmo sentido, no município.(RAMPAZZO, 2003). A Figura 18 apresenta a carta 

hidrográfica do município de Erechim,consta o Arroio do Tigre o qual é onde está inserida a 

área de estudo,juntamente com os demais rios e córregos existentes no município. 

 Segundo a Divisão Hidrográfica do Estado do RS, a área em estudo está vinculada ao 

Comitê de Bacias Apuaê-Inhandava18 implantado em 12/09/2002. Foi elaborado um 

diagnóstico sócio-econômico-cultural da região de abrangência dessa bacia, através da 

comissão provisória, o qual subsidiou a implantação do comitê, como também será base para 

futuras ações na área da bacia.(RAMPAZZO, 2003). 

 Em relação aos corpos d’água lênticos (lagos naturais e açudes), não foi possível 

identificá-los devido às áreas não serem compatíveis com a escala das cartas utilizadas. No 

entanto, através das saídas a campo e análise das imagens de satélite, é possível identificar o 

reservatório da CORSAN localizado na UA Tigre com volume de 700.000 metros cúbicos 

(BERGOLI, 2001) e diversos pequenos açudes na zona rural, ligados a atividades piscícolas 

para consumo doméstico e/ou para comercialização (por exemplo, nos “pesque & pague”). 

 

 

 



 

 

Figura 18: Carta Hidrográfica do Município de Erechim –RS 

Fonte: RAMPAZZO, 2002; 

 

 

 

 

Local onde 

está inserida a 

área de estudo 



4.2 Materiais e Equipamento  

 

Para a realização desse estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas, trabalho de 

campo para avaliar a condição da área a ser recuperada, levantamento fotográfico do local, 

além de análise superficial do solo. A maneira desenvolvida para a recuperação ambiental, foi  

através de uma proposta de recuperação da área a partir de um projeto de reflorestamento para 

recomposição da mesma aliada a sensibilização ambiental dos colaboradores e funcionários 

por meio de palestras e treinamentos. Assim como a proposição de medidas mitigatórias. A 

Figura 19, demonstra a maneira a ser seguida para elaboração da proposta de recuperação da 

área. 

 

 

4.2.1 Delineamento da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19:Fluxograma esquemático da pesquisa; 
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 Coleta de solo para análise; 

 Levantamento fotográfico; 

 Extensão da área; 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

5.1 Caracterização da área 

 

 

 A área em estudo situa-se na localidade de Arroio do Tigre, município de Erechim –

RS, (Figura 20) com área de 35,99 hectares porém somente 24,08 hectares será feito a 

extração de basalto compreendendo então a pedreira em questão, a qual ainda está em 

funcionamento e que tem vida útil de 30 anos (Figura 21). 

 A proposta de recuperação é para 4,515 hectares do total da pedreira,  pois é a área que 

já foi minerada, o restante da recuperação dependerá da necessidade e quantidade de extração. 

O solo do local é classificado como argilo-siltoso vermelho, residual, inorgânico, 

classificado segundo o “SUCS” como “CH” e proveniente do intemperismo do basalto.  

Conforme análises físicas e químicas realizadas no laboratório de solos na 

Universidade de Passo Fundo RS, este solo apresenta: granulometria com 47 % de argila, 29 

% de silte, e 24 % de areia. 

 



 

 

Figura 20: Localização de Erechim no Estado do Rio Grande do Sul 

 



 

Figura 21: Imagem de satélite destacando a área em estudo. 

Fonte: Google Earth, 2011. 

 

 

 A área licenciada para extração está compreendida pelas seguintes coordenadas 

geodésicas (Quadro 3). Sendo que a área a ser recuperada está compreendida entre as 

coordenadas -27°39’29”969 de latitude e – 52°13’42”639; -27°39’29”969 de latitude e -

52°13’47”382 longitude; -27°39’50”160 de latitude e -52°13’47”382 de longitude (Figura 22) 

e as demais fazem parte da área a serem exploradas ao longo dos trinta anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 3: Coordenadas da área licenciada para extração de basalto, no município de Erechim 

Vértices Latitude Longitude 

M1 -27°39’32”958 -52°13’26”330 

M2 -27°39’32”958 -52°13’35”342 

M3 -27°39’26”071 -52°13’35”342 

M4 -27°39’26”071 -52°13’42”639 

M5 -27°39’29”969 -52°13’42”639 

M6 -27°39’29”969 -52°13’47”382 

M7 -27°39’50”160 -52°13’47”382 

M8 -27°39’50”160 -52°13’26”330 

M9 -27°39’32”958 -52°13’26”330 

Obs.: 1: O último vértice é coincidente ao primeiro vértice para o fechamento da poligonal. 

Obs.: 2: As coordenadas geográficas são referidas ao Datum horizontal SAD- 69. 

Fonte: Autor, 2011 

 

 

 

 

Figura 22: Poligonal da área licenciada onde está inserida a pedreira; 

Fonte: DNPM, 2011 

 

 

 

 

 

 



 Na Figura 23 encontra-se destacada a área a ser recuperada que foi desativada a 

exploração e objeto de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23: Ressalta a área que será recuperada; 

 

Área: 4,515 
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5.2 Zoneamento Ambiental da área 

 

 

 A área a ser recuperada está localizada no Arroio do Tigre, microbacia que contribui 

para o abastecimento do reservatório da Corsan. As cotas altimétricas variam de 580 a 820 

metros conforme (Figura 24).Considerada a segunda maior microbacia do município possui 

um diferencial peculiar pois abriga mais de 90% do perímetro urbano de Erechim,está 

inserido em uma zona de expansão urbana (Figura 25) onde esta Zona foi criada com o 

objetivo de direcionar o crescimento da cidade, quando necessário, às áreas que apresentam 

condições físicas mais favoráveis à expansão urbana considerando a análise das circunstâncias 

ambientais, na perspectiva de evitar impactos ambientais e manter a qualidade ambiental de 

qualidade de vida urbana,(RAMPAZZO, 2003). Possui características ambientais que a 

definem como a mais indicada para a expansão urbana, tais como: 

 Estudos técnicos do substrato geológico visando avaliar áreas com potencial para 

edificação verticalizada; 

  Estudos técnicos para definir a configuração do sistema viário e de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário; 

  Restrição à ocupação indiscriminada dos vales e várzeas; 

  Implantação de sistemas de monitoramento ambiental de áreas urbanas para subsidiar 

a gestão da qualidade ambiental 



  

Figura 24: Carta hipsométrica da Microbacia Tigre – Erechim (RS). 

Fonte: RAMPAZZO, 2003; 

 



 
Figura 25: Localização da área em estudo dentro do Zoneamento ambiental proposto para 

Erechim 

Fonte: RAMPAZZO, 2003 

 



5.3 Histórico da área 

 

 

 A pedreira em estudo começou seu processo de extração desde julho de 1999, a qual 

beneficia a uma população com mais de 100 mil habitantes, fornecendo a matéria prima 

(basalto) em si e também produtos como concreto e argamassa produzidos e comercializados 

pela própria empresa. A mesma faz a britagem em várias granulometrías para seu próprio 

beneficiamento. A Figura 26 apresenta o fluxograma do processo produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Fluxograma do processo produtivo da pedreira; 

 

 

 

 

Lavrada a céu aberto, na área lavrada ocorre o 

desmonte de rochas, através da perfuração 

executadas por perfuratrizes, carregamento de 

explosivos e detonações das mesmas. 

Jazida 

Carregamento 

Após as detonações as rochas são carregadas 

com escavadeiras hidráulicas em caminhões 

basculantes, conduzindo a matéria prima até o 

alimentador do britador primário de 

mandíbulas, passando após para o britador 

secundário e terciário respectivamente. O bem 

mineral após o processo de britagem é estocado  

em pilhas. 

Beneficiamento 



5.4 Proposta de recuperação da área 

 

 

 A proposta de recuperação da área foi através do reflorestamento com espécies nativas 

que pode ser implantado visando minimizar os impactos ambientais. 

 

 

5.4.1 Estabilização de taludes 

 

 

Para a recuperação da área é recomendado que ao final da exploração se formem 

bancadas, com altura máxima de 8 a 10 metros, com inclinação voltada para o pé do talude 

superior. Isto possibilitará a implantação da vegetação e com o tempo o encobrimento dos 

taludes em rocha expostos, reduzindo-se assim, o impacto visual gerado. Este sistema é de 

grande importância para a estabilização e desenvolvimento da vegetação. A Figura 27 

explicita a configuração dos taludes e bermas respeitando as declividades e alturas conforme  

NBR 9061. Sendo que a declividades das bermas deve ser de até 4%  e 5 metros de largura e 

dos taludes  15% de declividade e 10 metros de altura. 

 

 

Figura 27: Configuração final das bancadas (taludes+bermas); 

 

 

 



5.4.2 Drenagem da água 

 

 

 A drenagem das águas é de suma importância no processo de recuperação da área, pois 

permite que a água escoe de maneira que a praça da pedreira não vire área de banhado 

impossibilitando a fácil adaptação da vegetação. Logo acima da camada de rocha que fica 

exposta após o processo de extração será feito a locação de 0,50 cm de material rochoso que 

possibilita a filtração (pode ser rejeitos da própria pedreira), a água resultante será 

encaminhada para o Rio Tigre  através de dutos seguindo então  para o escoamento natural. A 

Figura 28 demonstra a maneira que será feita a drenagem. 

 

 

 

 
 

Figura 28: Sistema de drenagem da água; 

Fonte: Autor, 2011 



5.4.3 Execução da recuperação 

 

 

 Após o sistema de drenagem será colocado uma camada de 5 metros de solo, após a 

recolocação da camada de solo, será efetuado a correção de sua acidez e fertilidade, criando as 

condições necessárias para a revegetação em seguida com o solo preparado,  recomenda-se 

realizar a revegetação do local com a semeadura de espécies herbáceas (gramíneas e 

leguminosas) pois são espécies de fácil adaptação e baixa exigência nutricional. As espécies 

arbustivas serão introduzidas quando a cobertura vegetal formada por espécies herbáceas já 

estiverem bem estabelecidas. Depois de a cobertura formada será realizada a abertura de 

covas para a introdução das mudas de espécies arbustivas e arbóreas nativas de forma a 

integrar a paisagem da região. A tabela 1 destaca algumas das espécies arbustivas nativas que 

podem ser utilizadas no processo de recuperação as quais poderão ser utilizadas no projeto de 

reflorestamento para recomposição ambiental da área. 

 

Tabela 1: Seleção de Espécies arbustivas nativas recomendadas; 

Nome Científico Nome Popular Grupo Sucessional 

Campomanesia xanthocarpa Guabiroba Secundária tardia 

Cedrela fissilis Cedro Secundária inicial 

Nectandra magapotamica Canela-preta Secundária tardia 

Campomanesia guazumifolia Sete capotes Secundária 

Ocotea puberula Canela guaicá Secundária inicial 

Morus alba Amora do mato Secundária inicial 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica de cadela Secundária inicial 

 

 

5.5 Dados do projeto 

 

 

5.5.1 Tipos de mudas 

 

 

 Serão utilizadas de preferência mudas de espécies nativas produzidas em saco e/ou 

tubete plástico, procedentes de viveiros idôneos da região. 

 

 



5.5.2 Forma de plantio e espaçamento 

 

 

 O plantio será em feito seguindo as recomendações técnicas de reflorestamento. Será 

utilizado o espaçamento de 3,0 x 2,0 m = 6,0 m², para uma área de 4,515 hectares o que 

corresponde a 753 mudas para toda a área a ser reflorestada. 

 

 

5.5.2.1 Sistemática de plantio 

 

 

 
Figura 29:Sistemática de plantio 

 

 

 

 

5.5.3 Isolamento da área 

 

 

 Após a semeadura das gramíneas, a área deve ser isolada para evitar a entrada de 

veículos e pessoas indesejadas, com o objetivo de que a própria natureza se encarrega de 

iniciar o processo de regeneração natural, a qual propiciará as condições iniciais necessárias 

ao estabelecimento e desenvolvimento das espécies florestais. 

 

 



5.5.4 Manejo e tratos culturais 

 

 

 Antes do início do plantio, é de extrema importância fazer o controle prévio das 

formigas cortadeiras, pois as mesmas podem provocar danos consideráveis às mudas. Assim 

recomenda-se o combate sistemático das formigas cortadeiras com formicidas do tipo isca 

granulado, já a partir do primeiro mês antes do plantio das mudas e que deverá se estender 

durante os anos de manutenção. Todas as mudas depois de plantadas deverão ser tutoradas 

com o uso de estacas de madeira ou taquara, para facilitar a sua localização. 

 O manejo das mudas será feito por terceiros durante 4 anos após o plantio. 

 

 

5.6 Configuração final da área a ser recuperada 

 

 

 A Figura 30 ilustra a configuração final das bancadas antes do plantio das espécies 

arbustivas nativas e a Figura 31 uma simulação da área após o reflorestamento. 

 

 

Figura 30: Modelo Esquemático das bancadas; 



 

Figura 31: Modelo Esquemático da Configuração final da cava; 

 

 A figura 31 demonstra a maneira que ficará a configuração final da cava. Após a 

locação de rejeitos para a drenagem da água será colocado 45.152,64 m³ de solo, e em seguida 

o plantio das 753 mudas arbustivas nativas as quais devem ser conduzidas e replantadas se 

necessário.O sol a ser utilizado no enchimento da cava será oriundo da própria empresa, na 

qual onde há o decapeamento de novas áreas haverá este solo para ir efetuando a recuperação 

da área já minerada.  

 

5.6.1 Materiais utilizados 

 

 

 O quadro 4 ressalta a quantidade dos materiais relacionados especialmente a solo 

necessários para então efetuar a recuperação da área degradada. 

Quadro 4: Quantidade de materiais necessários para a recuperação 

Área a ser recuperada 4,51 hectares 

Volume da jazida 90.305,28 m³ 

Volume de solo 45.152,64  m³ 

Quantidade de cargas 7.525,44 cargas 

Quantidade de mudas 753 mudas 

Rejeitos 2.257,63 m³ 376 cargas 

Tipo de solo argilo-siltoso vermelho 



Obs: Volume de solo = Volume da jazida/2,pois a área a ser recuperada compreende somente 

uma bancada. 

 

 

5.7 Sensibilização ambiental 

 

 

 A sensibilização ambiental é um processo de alerta e é o primeiro passo a ser 

executado para alcançar um pensamento sistêmico numa empresa. Todo funcionário deve estar 

consciente das questões ambientais no local de trabalho, do seu desempenho ambiental e do 

próprio desempenho operacional. A Sensibilização Ambiental possui um papel 

importantíssimo junto de todas as faixas etárias com o objetivo de consciencializar e alterar 

hábitos e procedimentos enraizados, sendo uma ferramenta fundamental para a mudança 

comportamental relativamente ao meio ambiente. Sensibilizar é procurar atingir uma 

predisposição da população para uma mudança de atitudes. 

 Mudar atitudes requer educação, apresentando os meios da mudança que conduzam à 

melhor atitude, ao comportamento adequado perante o ambiente, surgindo da consciência 

cada vez mais premente, de que é necessário modificar os comportamentos humanos face às 

características dos espaços naturais e intervencionados, restaurando-lhes o equilíbrio 

necessário. 

 A sensibilização ambiental será feita principalmente na admissão de funcionários e 

uma vez ao ano será reforçado os cuidados através de palestras. No processo de contratação 

os funcionários passarão por treinamentos ambientais os quais terão informações e maneiras 

de preservação dos recursos naturais como: cuidado e importância na separação dos resíduos 

produzidos no canteiro de obras, a importância em recuperar uma área degradada pela 

mineração. Ao fim da palestra de treinamento será entregue cartilha sobre a preservação 

ambiental enfatizando que a participação do homem tem inicio ao se planejar o processo de 

extração da pedreira, elaborando diretrizes para que ao finalizar as atividades produtivas da 

área possam ser restabelecidas relações da fauna, flora e solo de forma a buscar o equilíbrio e  

condições de sustentabilidade. 

 



6 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS  
 

 

 

6.1.1 Drenagem da água 

 

 

 A drenagem da água proveniente de possíveis chuvas tanto nas bermas, quanto na 

praça será feita através de valas que direcionarão esta água para bacia de decantação e logo 

após a decantação dos particulados a água será encaminhada para drenagem natural. 

 

 

6.1.2 Poluição do ar 

 

 

 Para evitar a poluição atmosférica será implantado sistema de gotejamento nos 

britadores evitando assim a dispersão dos particulados para a atmosfera. 

 

 

6.1.3 Poluição sonora 

 

 

 Durante o desmonte da rocha há uma perturbação oriunda dos explosivos, para conter 

este barulho será feito uma cobertura vegetal ao redor da jazida retraindo uma parcela do 

estrondo e também favorecendo para a contenção da poeira proveniente das detonações. 

 

 

6.1.4 Rejeitos 

 

 

 Os rejeitos dependendo a extração mineral constituem de um grande problema, mas 

neste caso não há geração, pois todo bem mineral é aproveitado durante as várias etapas do 

processo de britagem. Há pedreiras que durante seu processo de extração  geram rejeitos, 

estes devem ser armazenados em pilhas para  futuramente ser usado na recuperação da área.  

 

 

 



6.1.5 Resíduos 

 

 

 Para evitar possíveis impactos todos resíduos utilizados por funcionários e também 

resultantes do processo de extração serão armazenados em contêiner e lixeiras obedecendo a 

sua classe conforme as Legislações Ambientais, para posterior coleta, transporte e destinação 

de empresas licenciadas para tal. A tabela 2 contém os principais resíduos encontrados na 

pedreira. 

 

Tabela 2: Resíduos x classificação x armazenamento; 

Resíduo Classificação Armazenamento 

Embalagens de óleo I - Perigoso (NBR 10004) Contêiner 

Resíduos contaminados 

com óleo; 
I - Perigoso (NBR 10004) Contêiner 

Restos de alimentos 
II A –Não  Inerte (NBR 10004) 

 

Lixeiras basculantes cor 

marrom; 

Resíduos Recicláveis (copos 

descartáveis, papel, caixas 

de explosivos, etc) 

II B – Inerte (NBR 10004) 
Lixeiras Basculantes cor 

verde; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 CONCLUSÃO  
 

 

 A importância de recuperar uma área deteriorada pela exploração de basalto é  

fundamental para a reintegração da paisagem, enfatizando o caráter multidisciplinar de áreas 

do conhecimento envolvidas para definir as diretrizes de projeto, assim como, o 

monitoramento continuo das áreas para acompanhar sua evolução e se fazer a gestão 

ambiental.  

 A recuperação de áreas de pedreira é um desafio em razão da ausência de solo vegetal, 

porém tem a possibilidade de amenizar os impactos relacionados com a paisagem 

especialmente porque não há a presença de materiais contaminantes, o que facilita a 

 harmonização da paisagem com o entorno.  

 A condição idêntica a existente antes da exploração é impossível, porém o que se 

pretende é o enriquecimento da área com uma composição vegetal com potencial paisagístico, 

adaptada às condições físicas do meio e atraente a região. A proposta de recuperação 

ambiental com vegetação é uma opção e deve estar integrada com programas visando a 

sensibilização para a mudança de percepção pelos empreendedores, comunidade em geral e 

contribuir para melhorar a imagem junto aos órgãos ambientais.  

 O monitoramento contínuo das áreas em recuperação permite a avaliação e eficiência 

dos procedimentos utilizados na recomposição da paisagem e na reabilitação do ecossistema 

como um todo. 
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