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RESUMO 

BRANDI, LV. Estudo da efetividade dos planos de recuperação de áreas 

degradadas (PRADs) de atividades de explotação de minério de ferro na 

região do Quadrilátero Ferrífero- MG. São Carlos, 1994. 114 p. 

Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo. 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a efetividade dos Planos de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) como instrumentos de planejamento, 

~ontrole e gestão ambiental em áreas de influência de atividades de extração de 

minério de ferro situadas na região do Quadrilátero Ferrífero - MG. Foram 

selecionados 10 (dez) documentos (PRA:DS); dispostos na Fundação Estadual do 

_ Meio Ambiente - MG, relativos a empresas de mineração de pequeno a grande. portes, 

de acordo com suas escalas de produção, representando os tipos de empreendimentos 

de mineração de ferro da região do quadrilátero. As .~nálises basearam-se em artigos 
' \ 

da Legislação Ambiental Federal e Estadual vigentes'"'é" no levantamento, em campo, 

das variáveis ambientais e técnicas, e dos fatores conaicionantes da recuperação de 

áreas degradadas. Os resultados obtidos indicam que os documentos analisados são 

usados. principalmente, como banco de dados dos recursos naturais e dos impactos 

an1bientais provocados na região das minas, auxiliando as empresas no planejamento 

da recuperação de áreas degradadas. Porém, apenas em casos específicos foram 

efetivadas as propostas de recuperação ambiental apresentadas nos documentos. 

·Palavras-chave: Recuperação ambiental - Impactos ambientais - Mineração 

Planejamento ambiental 
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ABSTRACT 

BRANDI, I. V. Study of effectiviness of reclamation plans for decayed 

areas (PRADs) of iron ore extraction activities in the region of 

Quadrilátero Ferrífero - MG. São Carlos, 1994. 114 p. Dissertação 

(Mestrado)- Escola de Engenharia de São Carlos, Universidad~ de 

São Paulo. 

The main objective of this work is to evaluate the effectiviness of PRADs 

(Reclamation Plans for Decayed Areas) as planning means, control and environmental 

management in areas influenced by the activity of iron ore extraction situated in the 

area of Quadrilátero Ferrífero - BrasiL Ten documents (PRADs) disposed in 

"Fundação Estadual do Meio Ambiente" related to medium-sized and . small 

enterprises were selected, according to their production rate representing the types of 

mining business in the region of Quadrilátero Ferrífero. The analysis of PRADs are 

based in articles of the inforced Federal and Local Environmental Legislation and "in 

locus" research of the environmental and technical variations and the conditioning 

factors of the environmental reclamation of decayed areas. The results obtained 

indicate that PRADs are used, mainly, as data store of natural resources and 

ehvironmental impacts found in the mining regions helping the enterprises. in the 

reclamation planning o f the decayed areas. Only in specific cases were made effective 

the proposal of reclamation shown in the documents. 

~ey-words : Environmental reclamation - Environmental impacts 

Mining - Environmental planning 



CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

A exploração dos recursos minerais proporciona alterações irreversíveis na 

superfície e subsuperficie da Terra. Entretanto, com o aperfeiçoamento das técnicas 

de 'mineração e da política ambiental, maior ênfase tem sido dada às questões 

ambientais no planejamento e gerenciamento das atividades pertinentes: ao setor 

mineral. Neste contexto, inserem-se as mineradoras da região do Quadrilátero 

Ferrífero - MG que, atuando no maior pólo de minério de ferro do mundo, vêm se 

preocupando mais efetivamente com a proteção ambiental das áreas de influência das 

minas e a recuperação das áreas degradadas. 

Os recursos naturais não-renováveis disponíveis no Quadrilátero Ferrífero, 

compreendem, entre tantos, jazidas de minério de ferro de formação datada no pré

cambriano, com enriquecimento no proterozóico inferior (- 2. 000 M anos). O fato 

dos depósitos de minério de ferro na região do Q.F. apresentarem o mesmo processo 

de evolução, faz com que as características geoec()lógicas (l_itolqgi~, g~~:HJlQ_ifoJog~a, . 

pedologia, cobertura vegetal, etc) sejam homogêneas em quase toda a extensão da 

região. 

O estudo da efetividade dos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas 

embasados na Legislação Ambiental e elaborados conforme o "Roteiro para 

elaboração do PRAD" sugerido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, 

de Minas Gerais, tem como principais objetivos : 

i) Avaliar o grau de cumprimento das e;.Ogências legais e verificar o nível de 

importância com que são tratadas as questões ambientais no setor mineral; 

ii) Analisar a consistência científica dos PRADs quanto a utilização de 

metodologias de AIA, das técnicas de recuperação ambiental empregadas e dos 

modelos de gerenciamento e monitoramento ambiental utilizados em cada caso; 

iii) Avaliar os resultados dos trabalhos de recuperação ambiental já realizados, 

verificando as similaridades e as diferenças entre os casos tomados como objeto de 

estudo; 
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iv) Correlacionar o conteúdo existente nos PRADs com a realidade 

desenvolvida nas práticas de campo; 

v) Identificar as variáveis e os fatores condicionantes de ordem ambiental e 

empresarial que influenciam na efetividade das medidas mitigadoras de impactos 

ambientais e dos métodos de recuperação ambiental adotados em áreas sob influência 

das atividades de mineração de ferro no Q.F.; 

vi) Obter subsídios para elaboração de modelos eficientes de gerenciamento e 

monitoramento ambiental para áreas submetidas às atividades de explotação de 

minério de ferro . 

1.1 -A importância do trabalho 

A necessidade de sistematizar e sintetizar os métodos de 

recuperação/reabilitação de áreas degradadas por atividades de mineração vem 

aumentando desde que a Constituição Federal de 1988 passou a exigir do setor 

mineral, projetos de recuperação ambiental mais eficientes. 

Com a regulamentação do. PRAD (Plano de Recuperação de Área 

Degradada), através do Decreto Lei 97.632, de 10 de abril de 1989, os órgãos 

estaduais de meio ambiente passaram a exigir maior controle ambiental, por parte das 

empresas, nas áreas de influência dos empreendimentos de mineração, colaborando 

assim com o aprimoramento dos programas de monitoramento e controle da 

qualidade ambiental das áreas submetidas a algum tipo de impacto ambiental. 

Os documentos selecionados para análise possuem significativa 

homogeneidade, uma vez que foram elaborados a. partir de um mesmo "Roteiro" . Tal 

fato, porém, não influenciou no número de análises e levantamentos realizados. As 

diferentes condições de operação, as variáveis ambientais e empresariais envolvidas 

nos projetos de lavra e recuperação ambiental demandaram maior detalhamento das 

análises propostas inicialmente. 

Nos documentos selecionados para a pesquisa, foram considerados, 

principalmente, os seguintes quesitos na verificação do grau de cumprimento do 

conteúdo mínimo exigido por lei para elaboração dos projetos · de recuperaçãb 

ambiental: 

a) Definição do uso futuro das áreas degradadas, justificando a escolha da 

melhor opção, baseando-se na condição de equilíbrio dos seus recursos naturais; 

b) Recomposição topográfica e paisagística das áreas degradadas; 

c) Identificação e mapeamento das diferentres áreas a serem reabilitadas; 

d) Descrição das etapas e métodos de reabilitação, considerando o potencial 

da área para determinado fim; 
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e) Definição do cronograma de execução das atividades propostas; 

f) Formulação de um programa de monitoramento ambiental. 

Diante da complexidade que caracteriza os estudos das ciências ambientais, 

são conhecidas as limitações a que está submetida esta pesquisa. No entanto, espera

se que, com este trabalho, sejam dadas, a curto prazo, contribuições no 

aperfeiçoamento da elaboração dos PRADs, especificamente nos casos de mineração 

de ferro, tornando-os instrumentos úteis no controle da qualidade ambiental no dia-a

dia das atividades minerárias. 

Acredita-se também que, com o desenvolvimento de est~dos desta natureza, 

haja maior motivação no sentido de otimizar os instrumentos de planejamento e 

gestão ambiental inseridos no contexto empresarial. Com o desenvolvimento sócio

ecànômico e tecnológico atual, torna-se necessário promover trabalhos científicos 

que assegurem a qualidade ambiental de áreas submetidas a alterações nas suas 

condições naturais de equilíbrio. 

1.2 - A gestão ambiental no Brasil 

O sistema jurídico-ambiental vigente no país compreende, basicamente, a 

seguinte evolução e atribuições: 

A promulgação do primeiro Decreto-Lei (Decreto-Lei 248), instituindo a 

Política Nacional de Saneamento Básico, e do Decreto-Lei 303, que criou o Conselho 

Nacional de Controle da Poluição Ambiental deram-se em 1967., O primeiro deles 

compreendia um conjunto de diret~izes relacionadas às áreas de saneamento básico e 

abastecimento de água. O segundo, contendo os princípios gerais para uma política 

global de tutela ambiental, possuía a finalidade de promover e coordenar, em âmbito 

nacional, as atividades de controle da poluição do meio ambiente. i 
Só então, em 1973, quando, sob a influência da Conferência de Estocolmo 

Sobre o Ambiente Humano, o II Plano Nacional de Desenvolvimento - PND traçou 

- diretrizes e prioridades para a preservação do meio ambiente, deixando clara a 

posição internacional que o Brasil assumiria a partir daquele momento, considerando 

- os objetivos do desenvolvimento econômico do país. Neste mesmo ano, foi criada a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, vinculada ao Ministério do Interior e 

orientada, principalmente, para a conservação dos recursos naturais. Em seguida, foi 

reconhecida pela SEMA, a necessidade de se exigir dos empreendimentos econômicos 

causadores de danos ecológicos, responsabilidades na conservação e proteção da 

qualidade ambiental. 



4 

A partir das questões básicas sobre a tutela ambiental, com relação à água, ar, 

ruído e florestas, criou-se um mecanismo para a avaliação dos impactos ambientais de 

alguns empreendimentos. Denominados de Estudo de Impacto Ambiental - . ElA e 

Relatório de Impacto Ambiental -RIMA, eles foram instituídos em 23 de janeiro de 

1986, através da Resolução nº 001 do CONAMA (CONSELHO NACIONAL DE 

MEIO ANIDIENTE), tornando possível a avaliação das conseqüências ecológicas e 

sócio-econômicas dos projetos. Essa mesma Resolução estabeleceu diretrizes básicas 

para o zoneamento industrial em áreas críticas. 

A Lei 6. 93 8, de 31 de agosto de 1981, alterada oito anos depois pela Lei 

7.804, de julho de 1989, e também pela Lei 8.028, de 1990, mar_cou o início da ação 

planejada. Com ela foi criada a Política Nacional de Meio Ambiente, bem como 

constituído o Sistema Nacional de Meio Ambiente- SISNAMA, que determinaria os 

fin~ e mecanismos de aplicação dessa política. Como instrumento principal de sua 

ação, foi instituído o procedimento de licenciamento e revisão das atividades 

potencialmente poluidoras. Os princípios constantes da Política Nacional de Meio 

Ambiente foram reiterados pela Assembléia Constituinte na elaboração da Carta 

Constitucional de 1988 e pelas Cartas Estaduais. 

Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, órgão executivo federal do SISNAMA, vinculado à SEMAN, · 

compete várias ações, entre elas: executar e fazer executar a política e as diretrizes 

fixadas para o meio ambiente; estabelecer o zoneamento ambiental para estações 

ecológicas federais, fiscalizar e controlar a aplicação de critérios, normas e padrões de 

qualidade ambiental, supletivamente aos órgãos estaduais e locais; propor ao 

CONAMA normas para implantação- do · cãdastro técnico federal de atividades e 

instrumentos de defesa ambiental; determinar, em caráter supletivo aos Estados, a 

redução de atividades geradoras de poluição; emitir parecer sobre licenciamento de 

estabelecimentos destinados a produzir materiais nucleares ou a utilizar a energia 

nuclear e suas aplicações; e fornecer licenciamento de atividades a obras com 

significativo impacto ambiental, em âmbitos nacional e regional. 

Com o vigor da Constituição Federal de 1988, o CONAMA passou a exigir 

das empresas do setor mineral, maior controle da qualidade ambiental das áreas em 

processo de favra e nas imediações destas. AJém do ElA-RIMA necessário à 

implantação de projetos de desenvolvimento econômico, passou-se a exigir um Plano 

de Recuperação de Áreas Degradadas para áreas cujas condições naturais de 

equilíbrio foram muito alteradas pelas atividades de mineração. 
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Foi então que o Governo Federal, através do Decreto-Lei 97.632, de 10 de 

abril de 1989, regulamentou o art. 2Q, inciso VIII, da Lei 6. 93 8 de 31 de agosto de 

1981, dando-lhe providências, conforme descrito a seguir: 

"O Presidente da República no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 

inciso IV da Contituição Federal, decreta: 

Artigo 1º - O empreendimento que se destinar à exploração dos recursos 

minerais deverá, quando da apresentação do ElA-RIMA, submeter à aprovação do 

órgão ambiental competente, plano de recuperação de área degradada. 

Parágrafo Único - Para empreendimentos já existentes, deverá ser apresentado 

ao órgão ambiental competente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da 

data de publicação deste Decreto, um plano de recuperação de área degradada. 

Artigo 2º - Para efeito deste Decreto, 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 capacidade 

produtiva dos recursos ambientais. 

Artigo 3Q - A recuperação deverá ter por objetivo o retomo do sítio 

degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido para 

o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. 

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo SQ- Revogam-se as disposições ao contrário." 
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CAPÍTULO 11 

REVISÃO BIDLIOGRÁFICA 

Da década de sessenta em diante, iniciado nos países da América do Norte e 

Europa, e rapidamente disseminado por todo o mundo, o processo de Avaliação dos 

Impactos Ambientais - (AIA) vem apefeiçoando-se, tanto no setor jurídico como nos 

programas de planejamento e gerenciamento ambiental, imprescindíveis aos projetos 

de desenvolvimento. Com a regulamentação do EIA-R.Th1A, no qual o PRAD está 

inserido, maior importância vem sendo dada às questões ambientais relacionadas às 

propostas de desenvolvimento apresentadas por empresas de diversos setores. No 

caso das mineradoras, a exigência da elaboração do PRAD contribuiu para o 

aperfeiçoamento dos planos diretores de meio ambiente e a formação de equipes 

especializadas em recuperar e manter a qualidade ambiental das áreas situadas nas 

imediações da região da mina. 

2.1- O processo de recuperação ambiental 

- Conceitos e definições 

As normas técnicas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) para elaboração e apresentação de projetos de reabilitação de áreas 

degradadas pela mineração (NBR 13.030) redefinem os elementos básicos para a 

efetiva recuperação de superficies mineradas. Dentre as definições que mais 

interessam ao processo, podem-se citar: 

1 - Adequação paisagística: harmonização da paisagem de áreas mineradas, 

com o intuito de minimizar o impacto visual; 

2 - Áieas degradadas: áreas com diversos graus de alteração dos -fatores 

bióticos e abióticos, causados pelas atividades de mineração; 

3 - Compensação: modalidade de ressarcimento alternativo ou complementar 

à reabilitação; 
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4 - Manejo sustentável: práticas e controles compatíveis com a manutenção 

dos parâmetros ambientais dentro de limites previamente estabelecidos, visando 

dispensar a ação antrópica futura; 

5 - Reabilitação/recuperação: conjunto de procedimentos através dos quais se 

minimizam os impactos bióticos e abióticos causados pelas atividades de mineração, 

de acordo com um planejamento pré-estabelecido; 

6 - Sucessão natural : Reaparecimento da vegetação nativa em um ambiente 

degradado, através dos métodos de propagação vegetativa natural, sem a participação 

antrópica; 

7 - Uso futuro: utilização prevista para determinada área, considerando suas 

aptidões e intenções de uso. 

Com a evolução dos quesitos impostos pela Legislação Ambiental e a criação 

de 'normas técnicas para elaboração de programas de recuperação ambiental, os 

setores mineral e acadêmico tomaram maior impulso no desenvolvimento de técnicas 

e métodos que visam aprimorar a eficiência das atividades de reabilitação das 

superficies degradadas pelas atividades de mineração. 

GRIFFITH (1992) eviden·cia as diferenças na ordem de grandeza dos 

émpreendimentos mineiros, os quais variam desde os garimpos não organizados até as 

grandes empresas multinacionais que exploram, em sua maioria, minério de ferro e 

ouro em todo o Estado nacional. As técnicas comumente adotadas, seja em pequenas 

ou grandes empresas, podem ser assim resumidas: 

- Construção de barragens de rejeito; 

- Disposição controlada do estéril; 

- Seleção de espécies vegetais; 

- Produção de mudas; 

- Hidrossemeadura; 

-Adubação; 

- Conservação da camada fértil do solo; 

- Colocação de serrapilheira (camada solta na superficie do solo sob florestas, 

constituída de folhas caídas, ramos, caules, cascas, frutos, sementes, insetos 

e microorganismos); 

- Incorporação da fauna silvestre no plano de recuperação; 

-Planejamento a longo prazo. 

Embora muitas destas técnicas sejam utilizadas em áreas de diferente potencial 

de uso ou estado de degradação, as metodologias de recuperação devem ser 

específicas para cada situação encontrada no campo. Cada empresa deve criar o seu 

corpo técnico especializado em gerenciar atividades relacionadas ao controle 
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ambiental das áreas de influência dos projetos de mineração. A importância do. PRAD 

como instrumento de gerenciamento ambiental refere-se à capacidade de sintetizar 

num mesmo documento os recursos naturais das áreas de influência da jazida, os 

impactos ambientais provocados pela implantação do projeto e as variáveis de ordem 

empresarial e ambiental que regulam o sistema objeto de estudos. Além disso, através 

do PRAD, e do ElA-RIMA, poder-se-á com mais segurança traçar os objetivos da 

recuperação ambiental dentro das reais possibilidades permitidas para cada área 

degradada. Somente a partir de levantamentos dos meios físico, biológico e sócio

econômico, e das propostas de desenvolvimento das minas a curto e longo prcfkos, 

propostas eficientes de reabilitação ambiental podem ser formuladas para as áreas de 

influência das mineradoras. 

BIT AR et al. ( 1990) chama a atenção para a identificação dos prmc1pa1s 

elementos interativos e seus fatores condicionantes numa análise do meio físico para a 

elaboração de um ElA. 0{ autores consideram fundamental diferenciar os elementos 

interativos essenciais dos reguladores. Os primeiros correspondem aos componentes 

materiais que participam do processo de forma passiva. Os pa'râmetr<)S que 

caracterizam os elementos essenciais são constantes neste ambiente. 

Os elementos reguladores são ativos, desencadeando o processo ou 

condicionando sua intensidade. Correspondem aos agentes fisicos, químicos, 

biológicos ou humanos e também à ação de outros processos. Os parâmetros que 

caracterizam um elemento regulador são variáveis. É necessário, pois, selecionar os 

parâmetros que melhor contribuem para a caracterização do processo, possibilitando 

sua qualificação e quantificação conforme a necessidade do estudo. Todos estes -

elementos correspondem aos princípios básicos da elaboração do PRAD. O 

entendimento do funcionamento dos ecossistemas e de suas interrelações com outros 

sistemas ambientais vizinhos propicia certa segurança na formulação de planos 

gerenciais que garantam a qualidade ambiental nas áreas que sofrem interferência das 

operações de extração mineral. 

De forma geral, as empresas de mineração utilizam o seguinte roteiro 

proposto para elaboração dos programas de recuperação ambiental: 
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FIGURA OI- Roteiro para elaboração dos programas de recuperação 

ambiental. 

ANÁLISE 

ESTATÍSTICA 



r. 

• 

t. 

2.2- A avaliação dos impactos ambientais e sua relação com os 

PRADs 

10 

O processo de Avaliação dos Impactos Ambientais compreende, 

resumidamente, as seguintes etapas (BISSET, 1980): 

a) Elaboração do diagnóstico ambiental, no qual serão levantados os 

elementos constituintes do me10 ambiente das áreas de influência dos 

empreendimentos a serem implantados, ou seja, elementos interativos regionais e 

locais dos meios físico, biológico e sócio-econômico, na fase de planejamento da 

instalação. O prognóstico ambiental insere-se nesta etapa de análise como estudo 

prévio das condições ambientais futuras, de acordo com as tendências naturais de 

desenvolvimento, sem a implantação dos empreendimentos; 

b) Identificação dos prováveis impactos ambientais durante e após a vida útil 

dos empreendimentos, assim como a indicação dos fatores que induziram as 

transformações nos meios naturais, proporcinando condições de degradação dos 

níveis de qualidade ambiental dos ecossistemas; 

c) Previsão e quantificação dos impactos identificados. Compreende o 

prognóstico ambiental dos efeitos da implantação dos projetos de desenvolvimento e 

a mensuração feita através de técnicas ou modelos previamente estabelecidos para o 

estudo da magnitude dos impactos ambientais, geralmente feito por meio de escalas 

hipotéticas de magnitude ou valoração; 

d) Indicação de medidas mitigadoras de impactos ambientais, propondo 

minimizar e controlar os efeitos dos impactos gerados, acompanhando a evolução das 

medidas implantadas e diagnosticando novas situações de risco. São usados para o 

controle ambiental destas medidas, diversos recursos técnicos, como bioensaios, 

observações de campo, medições meteorológicas, etc, no intuito de levantar dados 

que reflitam os níveis de qualidade dos sistemas ambientais sob análise; 

e) Comunicação e divulgação dos resultados obtidos, a partir das análises das 

condições ambientais, ao público e à comissão envolvida no processo de tomada de 

decisão pela implantação do empreendimento no local previamente proposto; 

f) Revisão do ElA-RIMA pelos órgãos públicos competentes e sua discussão 

com diversos setores da comunidade. Nesta etapa são avaliados os beneficios e 

prejuízos da implantação do projeto, as transformações ocasionadas e as diretrizes 

locais envolvidas. _São julgados os levantamentos contidos no ElA e suas 

significâncias, assim como os modelos de planejamento e gestão ambiental propostos, 

conferindo ao órgão público e à comunidade, capacidade de julgar a importância dada 

às questões ambientais ao longo e após a vida útil dos empreendimentos; 
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g) Proposição de planos de monitoramento ambiental, os quais visam a 

implantação de métodos e programas de acompanhamento, sugeridos pelos órgãos 

ambientais, de forma a retratar a evolução da qualidade ambiental das áreas 

submetidas a medidas mitigadoras dos impactos ambientais e processos de 

recuperação ambiental. São comuns nos processos de monitoramento os ensaios 

biológicos e físico-químicos na verificação dos níveis de qualidade ambiental dos 

cursos d'água, utilização de aparelhos de medição da poluição do ar, análise dos 

nutrientes do solo, pH, e índices de diversidade da flora e fauna, tanto aquática como 

terrestre. 

Atualmente, maior ênfase tem sido dada aos programas de auditoria 

ambiental, a níveis nacional e internacional. O intercâmbio proporcionado aos 

pràjetos relativos a áreas co-localizadas, no que diz respeito ao controle da qualidade 

ambiental durante e após as suas vidas úteis, vem otimizando as metodologias de 

gerenciamento ambiental usuais em diversos setores econômicos. Este processo 

confere um padrão internacional aos níveis de qualidade ambiental das empresas 

envolvidas nos programas de auditoria. Com- isso surgem novas estratégias de 

trabalho, propiciando maior evolução dos programas de monitoramento e controle 

ambiental. 

Por sua vez, os projetos de recuperação ambiental, representados legalmente 

pelos PRADs, correspondem aos instrumentos de controle ambiental mais 

requisitados no processo de fiscalização dos empreendimentos de mineração . Inserido 

no contexto do ElA-RIMA, o PRAD é o principal instrumento de planejamento e 

gerenciamento ambiental no processo de Avaliação dos Impactos Ambientais. 

Também é útil como banco de dados às auditorias ambientais realizadas pelas 

empresas do setor mineral que mantêm interesse na conservação da qualidade 

ambiental nas áreas de influência do projeto de mineração implantado. 

O PRAD contempla não só as metodologias de avaliação dos impactos 

ambientais como todo o processo de tomada de decisões na implantação de medidas 

que alteram a qualidade ambiental das áreas situadas nas imediações das jazidas. 

Torna-se portanto, um documento de relevada importância no contexto do 

planejamento a longo prazo das medidas a serem tomadas ao longo da vida útil dos 

projetos. 
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2.3 -As metodologias de avaliação dos impactos ambientais 

CLARK et al. ( 1980) reservam o termo "técnica" para especificar os 

procedimentos contidos na análise dos impactos ambientais, os quais estimam seus 

efeitos. Geralmente essas técnicas são instrumentos que prescrevem uma porção do 

processo de avaliação dos impactos ambientais . 

Estes aspectos são imprescindíveis na qualificação e definição dos tipos de 

impactos gerados com a implantação de determinados empreendimentos, assim como 

· a utilização de metodologias de avaliação que melhor condizem com a natureza do 

problema, sua profundidade e interações com o meio ambiente. 

Outros autores, como SHOPLEY & FUGGLE (1984), definem a análise dos 

impactos ambientais simplesmente como uma relação causa-efeito. A causa é 

qualquer ação de implantação de um projeto econômico que tem um efeito negativo 

sobre a qualidade do meio ambiente. Estes efeitos surgem nos ambientes biofisicos e 

sócio-econômicos, provenientes de uma causa diretamente relacionada ao projeto, 

denominados impactos de primeira ordem ou primários. Já os impactos secundários 

são aqueles efeitos nos ambientes sócio-econômicos e biofisicos que surgem de uma 

ação que não é diretamente proveniente da implantação do projeto. Sua ocorrência é 

definida pela interdependência existente entre os dois sistemas. 

A caracterização ou denominação dessas classes de impactos varia de autor 

para autor, destacando-se, porém, a preocupação na distinção entre causas e efeitos 

provocados pela ação direta ou indireta da implantação do empreendimento. 

Desde 1970, com a provisão do National Environmental Policy Act (NEPA), 

nos Estados Unidos da América, os métodos de AlA vêm se desenvolvendo à medida 

que são promovidos avanços tecnológicos que· permitem correlacionar as atividades 

econômicas e as ciências ambientais. Exemplos clássicos como a Matriz de Leopold 

et al. (1971 ), o método de "Map Overlay de McHarg (I 971, original de 1968) e o 

método Network de Sorensen (1971), serviram de base para o avanço desta linha de 

estudos. Considera-se, entretanto, nos diversos casos existentes, a complexidade das 

interações entre os componentes dos sistemas ambientais, seus efeitos aos in1pactos 

ambientais de variados tipos e magnitudes e suas implicações na eficiência dos 

métodos de avaliação utilizados. 

SHOPLEY & FUGGLE (1982) reconheceram que vários métodos e técnicas 

podem e devem ser combinados na intenção de montar uma AlA individual, ou 

podem ser adaptados de acordo com as necessidades e condições de uma avaliação 

particular. 



13 

HOLLING ( 1980) formalizou a opinião de que o processo de seleção de 

métodos e técnicas pode ser realizado numa rede estruturada para encontrar as 

condições de se efetuar uma AIA sob diferentes circunstâncias, considerando diversas 

tendências de desenvolvimento ao longo dos anos. Essa tese central indica que a AIA 

deve ser parte do planejamento e política de formulação dos projetos de 

desenvolvimento, sendo porém, mais eficiente, após a implantação do projeto, quando 

o volume de dados é mais significativo. 

A divisão em categorias de procedimentos para AIA partiu, inicialmente, de 

CLARK* et al.(1978b) apud WARNER & PRESTON ; SHOPLEY & FUGGLE 

(1982), como: ad hoc, check lists, matrizes, networks e overlays. Com o passar dos 

anos, métodos novos são acrescentados, como os que utilizam modelos 

computacionais, sistemas de informações geográficas, técnicas de avaliação e 

estimação, e métodos adaptados. A TABELA O 1 apresentada a seguir faz uma 

abordagem aos principais métodos de AIA atualmente em uso e suas características 

pertinentes. 

* CLARK et ai. Methods o f environmental impact analysis. Built Envirorunental. 
978b. 4, p.111-12l. 

SHOPLEY, J.B. & FUGGLE, RF. "A comprehensive review of curient 
environmental impact assessment methods and teclmiques" . .Joumal of 
Environmental Management, V. 18, p.25-47, 1984. 
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TABELA Ol- Síntese das principais metodologias de AIA citadas pela 
literatura. (Modificado de MOREIRA et al.,l992). 

MÉTODO SÍNTESE APLICAÇÃO VANTAGENS DESVANTAGENS 
Estimativa rápida de AIA Quando se deseja fazer um A legislação não permite sua 

Descrição suscinta dos breve levantamento para Bai.'<o custo. utilização como instrumento de AIA. 

AdHoc processos natw'a.is do efeito de cenificações. Rapidez. Baixo grau de detalhamento e falta de 

ecossistema sob visão dados específicos. 

mterdisciplinar. 

Lista de fatores ambientais. Etapa inicial do processo de Evita omissão de impactos. O meio ambiente é c!asificado em 

Podem ser descritivas. AIA. Análise rápida dos compartimentos. 

escalares. e escalares Descrição das interrelações impactos. A abordagem é superficial e 

Check Lists ponderadas. ambientais e empresarias. Possibilita interrelacionar os uni direcional. 

Diagnóstico ambiental das impactos de forma Não consideram a dinâmica dos 

áreas de influência. subjetiva. sistemas ambientais. 

Valoração dos impactos e Resultados subjetivos. 

julgamento das alternativas. 

Listagens de controle em Identificação dos impactos Boa disposição visual do Não consideram a din5rn.ica dos 

Matrizes dois eixos. ambientais diretos. conjunto de impactos. sistemas ambientais. 

combinando as ações Valoração segundo escalas Bai.xo custo. Não identificam impactos indiretos. 

humanas e os indicadores de referência. Fácil elaboração e Não consideram as características 

dos impactos. entendimento. espaciais dos impactos. 

Diagramas seqüenciais Identificação dos impactos Fácil entendimento das Não consideram aspectos temporais e 

Redes de Interação representando as cadeias de ambientais diretos e interrelações ambientais. e espaciais dos impactos. 

(Networks) impactos gerados pelas indiretos (primários. Possibilidade de se levantar Não atendem ás etapas da ALA. 

ações do projeto. secundários. etc) dados do componamento da Não prevêm cálculo da magnitude. 

Análise local dos impactos. biota sob efeito dos Não consideram a dinâmica dos 

impactos. sistemas ambientais. 

Preparação de canas Boa disponibilidade visual. Não quantifica os impactos segundo 

Superposição de cartas temáticas para síntese dos Diagnósticos ambientais. Interrelação espacial bem escalas de valor. 

(lvlap fatores ambientais através Planos de ordenamento definida. Não admite fatores ambientais não· 

overlays) da superposição dos dados territorial. Possibilidade de se mapeáveis. 

ou processamento no visualizar as condições Não atende ás demais etapas do 

computador. futuras de estabilidade do processo de AlA. 

sistema em análise. 

Considera a dinâmica dos 

sistemas ambientais. 

Modelos matemáticos que Diagnóstico e prognóstico avaliação dos impactos Custo elevado. 

Modelos de Simulação representam o da qualidade ambiental da segundo a variilvel tempo. Uso restrito a operadores de 

funcionamento dos sistemas área de in.tluéncia do Tratamento organizado de computadores. 

ambientais. projeto. grande nUmero de variáveis 

Projetos de grande pone. qual itativas e 

uantitativas 
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2.4- Os estudos de impacto ambiental na mineração 

As transformações ambientais causadas pelas atividades mineradoras 

envolvem, além das alterações nos recursos naturais, os conflitos sociais, econômicos · 

e até culturais. As alterações na paisagem natural, exposta às pessoas que trafegam na 

região da mina, é o efeito mais notado pela implantação dos empreendimentos de 

mineração. 

As modificações nos elementos constituintes das paisagens (linha, forma, 

textura, estrutura, complexidade e cor) contribuem com o estado de instabilidade da 

paisagem, promovendo intercâmbios irregulares de energia, matéria e informação 

entre os ecossistemas influenciados pelas ações dos projetos de desenvolvimento 

(RODRIGUES, 1984). 

Segundo CONTRERAS ( 1991 ), os Estudos de Impacto Ambiental são 

estudos técnicos, necessariamente objetivos e de caráter interdisciplinar que se 

realizam sobre os projetos para prever os impactos ambientais que possam derivar-se 

da execução de determinadas atividades. Estes estudos devem incluir uma valoração 

dos impactos ambientais, de forma que permita comparar diferentes alternativas de 

um mesmo projeto. 

Os impactos ambientais negativos sobre a qualidade dos recursos naturais na 

região da mina contribuem para que a degradação dos recursos naturais do sistema 

considerado, promovam, na maioria dos casos de atividades de mineração, 

modifi'cações irreversíveis ao estado original da paisagem. Portanto, os modelos de 

ElA-RIMA sugeridos pelos órgãos públicos estaduais para atividades de mineração, 

compreendem critérios de análise que demandam, dos respectivos elaboradores dos 

documentos, sensibilidade nos trabalhos de diagnóstico ambiental e interpretação do 

funcionamento dos ecossistemas, a fim de que os dados levantados assegurem um 

eficaz planejamento ambiental. 

De forma sucinta, e para efeito de elaboração de um plano diretor de 

recuperação e controle ambiental de superficies mineradas, pode-se assim descrever 

os principais problemas ambientais causados pelas atividades de extração mineral a 

céu aberto: 

- Impactos sobre a geologia: o principal impacto da lavra sobre a topografia e 

a geomorfologia é a modificação do relevo. As cavas e as pilhas de estéril originadas 

das atividades de lavra, junt.amente com os efeitos . indiretos (exposição de solo, 

rochas e paredões) provocam impactos secundários como erosões, voçorocas e 

assoreamentos capazes de mudar toda a estrutura e evolução dos sistemas ambientais 

adjacentes à área da mina; 
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- Impactos sobre os recursos hídricos: a alteração do fluxo das águas 

subterrâneas, alterado pelo rebaixamento do lençol freático, é um dos efeitos 

negativos no comportamento das águas da região da mina. Também a percolação de 

elementos contaminantes como óleos e graxas ou elementos químicos usados na 

concentração do minério podem alterar a qualidade das águas subterrâneas. 

As águas superficiais sofrem os efeitos oriundos da remoção da vegetação e 

alteração da drenagem natural da bacia hidrográfica na área da mina. A qualidade das 

águas pode ser alterada de acordo com os efluentes lançados pela usina de 

concentração e a eficiência das medidas mitigadoras adotadas pelas empresas. No 

caso da mineração de ferro são comuns as alterações na turbidez, na cor, no pH, na 

DBO e DQO, devido ao assoreamento dos fluxos d'água, provocado, principaJmente, 

pela exposição de material facilmente lixiviável às intempéries naturais; 

- Impactos sobre os solos: a remoção da vegetação, as escavações e a 

abertura de vias de acesso geram problemas de erosão, alteração da estrutura dos 

solos, diminuição da permeabilidade das camadas de solo aflorantes, etc. Apesar de se 

ter, na região do Q.F., extensas áreas com exposição de laterita ferruginosa e rochas 

do S.G. Minas (filitos, itabiritos,quartzitos), é representativa a vegetação 

desenvolvida sobre este tipo de estrutura. A estabilidade destes sistemas ambientais é 

facilmente alterada pela modificação de um de seus fatores condicionantes, como por 

exemplo, a declividade dos terrenos. 

As áreas de alta declividade (acima de 20%) apresentam os problemas mais 

conflitantes. Reduzidas as taxas de infiltração e percolação, pela remoção da 

cobertura vegetal e alteração da estratificação do solo, juntamente com a modificação 

da rede de drenagem natural, acentua-se a lixiviação de minerais e nutrientes pela 

forte energia das águas superficiais, favorecida pela modificação da rede de 

drenagem; 

- Impactos sobre a vegetação: A remoção da vegetação nativa e a 

modificação da sucessão natural pela introdução de espécies mais adaptáveis às novas 

condições do local são algumas das alterações provocadas pela ação da mineração 

sobre o meio vegetal. As espécies nativas, raras ou não, representam um banco 

genético característico da região, contribuindo de forma conjunta para o equilíbrio 

ambiental da região onde a jazida está inserida; 

- Impactos sobre os ecossistemas aquáticos: a qualidade das águas, alterada 

pelo input de elementos químicos provenientes das usinas de concentração, afeta, 
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diretamente, a abundância e a diversidade dos macroinvertebrados (insetos aquáticos) 

e algas. 

Os níveis de ferro e manganês nas imediações das jazidas ferríferas são os 

principais indicadores da qualidade dos cursos d'água que cortam a região da mina. 

Seus efeitos recaem sobre o pH, a DQO e a turbidez, quantificados através de análises 

físico-químicas; 

- Impactos sobre a ictiofauna: considerado como um impacto secundário, 

pode representar fator de decisão na implantação de determinadas medidas 

mitigadoras, pois oferece à comunidade local uma visão unidirecionada dos efeitos 

negativos que um projeto de mineração pode causar nas imediações da jazida em 

exJ?loração, uma vez que há um afugentamento notável da comunidade de peixes nas 
' 

áreas de influência da mina; 

- Impactos sobre a fauna: as detonações, perfurações, ruídos e outras 

alterações nos habitats naturais, perturbam as comunidades faunísticas, provocando 

seu deslocamento, mudança de hábitos, perda de indivíduos e alteração de nichos 

ecológicos. Os projetos de recuperação devem, no seu contexto, considerar a 

evolução natural dos ecossistemas em prol da conservação dos habitats das 

comunidades biológicas estabelecidas no local, antes da implantação do 

empreendimento. Os objetivos a curto e longo prazos necessitam de um planejamento 

que vise garantir a estabilidade dos nichos ecológicos. A diversidade da fauna em 

equilíbrio dinâmico com os outros recursos naturais necessários à_ sua. sobrevivência é 

um dos fatores que asseguram a estabilidade da qualidade do meio ambiente 

recuperado; 

- Impactos sobre o clima e a qualidade do ar: na ordem de microclima, são 

quantificáveis as alterações provocadas pela remoção da vegetação e rebaixamento 

das superfícies elevadas. A radiação solar incidente num determinado local é alterada 

pela modificação do relevo. A temperatura do ar, seu teor de umidade, os níveis de 

precipitação e a incidência de ventos, também sofrem alterações diretas. 

A circulação de veículos pesados, as detonações e a incidência direta de 

ventos são as principais causas da emissão de poeiras nas imediações das minas. Os 

gases liberados pelos veículos também são fontes de poluição, apesar de mais fácil 

controle e mitigação. 
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- Impactos sobre a estética: a modificação dos elementos v1sua1s que 

caracterizam as paisagens são, obviamente, os impactos mais percebidos nas áreas 

submetidas a atividades de mineração. Muitos dos impactos já citados são causadores 

diretos da modificação da paisagem natural, recaindo sobre o observador, a 

sensibilidade para julgar e propor metodologias de recuperação. Em geral, são 

propostas medidas que visam manter a estabilidade das áreas mineradas, para que na 

fase de exaustão da jazida, haja suporte para que possam ser criadas novas feições de 

paisagens, mesmo que estas sejam distintas das originais; 

- Impactos sobre os recursos culturais: dependerá, em cada caso, dos limites 

da área requerida, dos efeitos oriundos dos métodos de lavra adotados e da exposição 

da mina às comunidades vizinhas. Geralmente são mais significativos quando 

envolvem sítios arqueológicos ou outros recursos naturais pertencentes à União; 

- Impactos sobre a economia e as condições soc1a1s: a oferta de empregos 

diretos e indiretos, o deslocamento de pessoas para a região da mina e o 

aperfeiçoamento de profissionais em atividades de mineração são alguns dos impactos 

positivos neste contexto. O aumento na circulação de capital e na renda per c apita da 

população são fatores notificados pela elevação do nível de qualidade de vida dos 

trabalhadores das empresas de mineração . Com isso há uma melhoria na qualidade 

dos serviços prestados nas áreas de saúde e educação, proporcionado pelas empresas 

e pelos governos locais. 

SÁNCHEZ (1989) ressalta a viabilidade· e .. efetividade dos · trabalhos de 

controle ambiental conciliados com a etapa de implantação de um projeto de 

mineração. Da concepção de um plano de pesquisa ao início da lavra, muitos anos se 

passam, daí a possibilidade de se realizar, em conjunto, os estudos ambientais. Desta 

forma, a elaboração de um plano ambiental de base conteria dados coletados 

concomitante à fase de pesquisa mineral. A amostragem geoquímica, por exemplo, 

pode fornecer informações sobre os habitats aquáticos. A interpretação fotogeológica 

pode ser complementada por fotointerpretação da vegetação, e as linhas de 

prospecção geofisica do solo podem ser utilizadas para o controle ou interpretação da 

flora, assim como de outros recursos naturais dispost.Gs nas imediações das 

ocorrências minerais. 

Em síntese, ao se estudar um recurso natural (no caso da mineração, os 

recursos geológicos) deve-se orientar a pesquisa mineral tornando-a um instrumento 

de apoio à gestão ambiental, sem que isto implique em grandes mudanças nas 
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atividades tradicionais que compõem este levantamento. Da mesma maneira que a 

pesquisa mineral é dirigida para uma finalidade precisa, objetivando avaliar a jazida, o 

estudo do meio natural não deve buscar reunir uma coleção de dados sobre a 

natureza, mas promover uma avaliação do meio, isto é, sua capacidade de apsorver 

impactos e suas tendências de evolução. 

A seleção das variáveis a serem monitoradas e os critérios de monitoramento 

baseados na significância, natureza e magnitude dos impactos, são fatores relevantes 

na elaboração do plano técnico de monitoramento ambiental, que por sua vez 

constituirá no principal instrumento de apoio aos . ElAs. A detecção das fontes 

geradoras de resíduos e o levantamento das características e propriedades do 

ambiente afetado são as linhas-base para uma efetiva proposta de monitoramento 

ambiental. 

LEITE et al. ( 1990) escreveram que, no caso particular da mineração que 

exige metodologias próprias para cada situação, é verdadeiro afirmar que as técnicas 

hoje utilizadas são úteis somente para a identificação preliminar dos impactos 

ambientais, detectando hipóteses a serem confirmadas em seus alcances e significados. 

A quantificação baseada na utilização de uma escala arbitrária de valores, 

posteriormente submetida a tratamentos analíticos, nem sempre pode resultar em uma 

confiável agregação e avaliação global dos impactos na definição de sua magnitude e 

significância. 

BIT AR et al. (1990) definem o processo de mineração em três fases distintas: 

implantação, funcionamento e abandono relativo da área. Na fase de funcionamento, 

por ser mais duradoura, as alterações do meio fisico são mais atuantes, havendo 

necessidade de se implantar medidas mitigadoras dos impactos ambientais mais 

críticos ou iniciar o processo de recuperação ambiental. É importante salientar que os 

limites das etapas que caracterizam os projetos mineiros se sobrepõem, podendo o 

abandono ser parcial ou concomitante à exploração de outras jazidas co-localizadas. 

Dessa forma, é sensato assumir que o processo de recuperação ambiental deve ser 

iniciado junto à etapa de implantação do projeto mineiro, contribuindo para sua 

eficiência e a minimização dos seus custos. 

Na concepção da Resolução CONAMA 001 /86, poderia-se dizer que os 

recursos sócio-econômicos são os elementos mais beneficiados da implantação de um 

empreendimento de mineração; as alterações nos meios fisico e biológico os efeitos 

negativos mais atuantes. Então, o planejamento ambiental a curto, médio e longo 

prazos, alçados nos estudos de impacto ambiental e nos planos anuais de explotação 

mineral, proporcionará, de acordo com os levantamentos dos meios fisico, biológico e 
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J sócio-econômico um efetivo PRAD para as áreas de influência dos empreendimentos 

l de mineração. 

2.4.1 - O escopo do ElA para empreendimentos de mineração. 

O caráter de complexidade e subjetividade que envolve as questões 

ambientais, tanto na etapa de planejamento da implantação dos empreendimentos, 

como no gerenciamento das diversas atividades operacionais do setor mineral, 

conduziu os órgãos públicos à elaboração de modelos pré-definidos que visassem 

orientar as empresas de consultoria, na maneira de se proceder perante o processo de 

Avaliação dos Impactos Ambientais. 

Desta forma, conforme estabelecido pela Legislação Ambiental vigente e 

retratado por muitos autores, entre eles, MUNN (1979), os Estudos de Impactos 
' Ambientais, pertinentes ao setor mineral, devem procurar fornecer aos órgãos 

estaduais de meio ambiente, o seguinte conteúdo: 

a) Informações gerais sobre o empreendimento, assim como as tecnologias a 

serem empregadas, a análise de custo-beneficio, as limitações administrativas 

impostas pelo poder público e as considerações legais de influência no tipo de projeto 

que se pretende instalar. Insere-se também neste item, a indicação, em mapas, das 

unidades de preservação ou conservação ecológicas existentes nas áreas de influência 

dos empreendimentos, a presença de projetos do mesmo tipo na região e a descrição 

dos fatores que favorecem a localização do projeto em questão; 

b) A caracterização do empreendimento nas fases de planejamento, 

implantação, operação e desativação. É necessário para isto, a descrição dos projetos 

de lavra e tratamento do minério com detalhes, incluindo todos os mapas das fases de 

planejameno e desenvolvimento. É fundamental destacar a importância que cumpre a 

apresentação do cronograma de atividades nas etapas da vida útil do projeto) como 

referência ao controle ambiental realizado pelos órgãos públicos; 

c) Diagnóstico ambiental das áreas de influência, caracterizando o meiO 

ambiente antes da implantação do empreendimento, ou seja, descrição e avaliação dos 

elementos integrantes dos meios fisico, biológico e sócio-econômico. Os fatores 

ambientais emrolvidos referem-se às formas de interação entre os recursos naturais 

dispostos no local pretendido para instalação do empreendimento. Estes podem ser 

assim resumidos: 

c.l) Meteorologia - dados pluviométricos, comportamento das correntes 

eólicas, qualidade do ar, níveis de ruído, caracterização geomorfológica da área com 

apresentação de mapas em escala apropriada (1 :25 .000), indicando as características 
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dinâmicas do relevo (presença ou propensão à erosão acelerada e assoreamentos, 

áreas sujeitas a inundações ou à erosão eólica, etc) . 

c.2) Hidrologia superficial e hidrogeologia- apresentação de mapas das bacias 

hidrográficas das áreas de influência dos projetos, destacando os possíveis mananciais 

de abastecimento. É necessária a classificação dos fluxos segundo a Resolução 20/86 

do CONAMA, contendo as vazões médias sazonais e seus usos atuais e futuros. 

Quanto à hidrogeologia, deve-se fazer a caracterização dos aqüíferos, 

definindo as condições de escoamento, a profundidade dos níveis hidrostáticos, a 

permeabilidade média das camadas saturadas e as características fisico-quírnicas da 

área freática. 

c.3) Os recursos do meiO biológico, representados pela fauna e flora, são 

indicados em mapas planialtimétricos (1: 10.000- 1:25.000), que definem a cobertura 

vegetal existente, sua densidade, estágio de preser-Vação, áreas de reserva, espécies 

bio-indicadoras, etc. No caso da fauna, são necessárias a identicaficação das espécies 

características da área, o registro da presença de aves migratórias e as características 

dos habitats. A flora e fauna aquáticas devem ser também quantificadas, utilizando-se 

para isto, métodos de coleta e análises conhecidos da literatura científica. É 

necessário ainda, caracterizar os nichos ecológicos, destacando o funcionamento dos 

ecossistemas, suas interrelações, fluxos de energia, matéria e infonnação. Os 

ecossistemas de transição também devem ser estudados, não só pela função 

reguladora que exercem, mas pela sua influência no sistema ambiental como um todo . 

c.4) O meio sócio-econôrnico é representado através de mapas e indicadores 

econômicos, retratados por dados sociais, como número de escolas, hospitais, 

creches, etc, infra-estrutura do município (vias de acesso, atividades econômicas 

predominantes, etc), e os empregos diretos e indiretos criados pela implantação do 

empreendimento. Devem ser considerados os usos e tipos de ocupação do solo, bem 

como os níveis de qualidade de vida nas áreas de influência do empreendimento. 

d) Impactos ambientais provocados pelas ações do empreendimento nas fases 

de planejamento, implantação, operação e desativação. Faz-se necessário identificar, 

mensurar e avaliar os impactos ambientais significativos, constituindo o prognóstico 

ambiental das áreas de influência. 

e) As medidas mitigadoras dos impactos ambientais negativos a serem 

implantadas ao longo da vida útil do projeto, destacando-se o cronograma de 

execução adotado, os fatores ambientais a que se destina, as características da obra, 

avaliação dos custos, etc. Devem ser mencionados os impactos não controláveis, 

assim como as áreas a serem recuperadas segundo planos pré-elaborados com este 

fim. 
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f) O projeto de recuperação/reabilitação das áreas degradadas deve conter 

informações sobre a qualidade ambiental das áreas de influência do empreendimento. 

A partir deste diagnóstico inicial, serão consideradas as medidas possíveis e 

realizáveis dentro das condições da empresa, sendo importante o levantamento das 

metodologias já implantadas em áreas co-localizadas ou de mesmas características 

ambientais, assim como os usos potenciais e indicados para as áreas degradadas. É 

necessário elaborar um cronograma de execução das atividades de recuperação 

ambiental, partindo dos objetivos a curto, médio e longo prazos definidos para o 

plano proposto. 

g) O programa de acompanhamento e monitoramento da qualidade ambiental 

nas fases de planejamento, implantação, operação e desativação do empreendimento, 

averigüando a eficiência das medidas mitigadoras dos impactos e de recuperação 

ambiental já implantadas, assim como as condições ambientais nas áreas de influência 

do projeto, é o principal instrumento de gestão ambiental usado pelas empresas de 

mineração. Devem ser indicados e justificados os parâmetros selecionados para esse 

monitoramento, bem como os métodos empregados e a periodicidade de amostragem 

de cada parâmetro . 

São elaborados, então, relatórios periódicos, evidenciando os dados que 

refletem o estado da qualidade ambiental dos ecossistemas influenciados pelas ações 

do empreendimento, as previsões de estabilidade e as condições de segurança quanto 

aos usos do meio físico . 

As normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT para elaboração de projetos de disposição de rejeitas de mineração em 

barramento (NBR 13. 028), elaboração de projetos de disposição de estéril em pilha 

(NBR 13 .029) e elaboração de projetos de reabilitação de áreas degradadas (NBR 

13 .030), visam a obtenção de subsídios técnicos que possibilitam a manutenção e/ou 

melhoria da qualidade ambiental, independente da fase de implantação do projeto. 

De forma resumida, a figura nº 02 apresentada a seguir indica o conteúdo de 

um EIA, incluindo o projeto de recuperação de áreas degradadas: 
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I. INTRODUÇÃO 
1. Apresentação 
2. Antecedentes 
3. Altemativas de implantação 

Justificação da solução selecionada 
4. Legislação ambiental 

li. DESCRJÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
1. Geologia e geomorfologia 
2. Hidrologia e hidrogeologia 
3. Climatologia 
4. Edafologia 
5. Fauna 
6. Flora e vegetação 
7. Paisagem 
8. Qualidade do ar 
9. Ruídos 

10. Processos geofisicos 
ll.Usos e aproveitamentos 
12. Meio sócio-econômico 

III. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
1. Investigação e dados do jazimento 
2. Decrição do método de lavra 
3. Planificação da explotação 
4. Projeto final da cava 
5. Pilhas de estéril e bacias de rejeito 
6. Infraestrutura e instalações auxiliares 
7. Tecnologia e mão-de-obra 

IV. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS 
l.Identificação e caracterização dos impactos 

Impactos sobre o solo 
Impactos sobre as águas superficiais 
Impactos sobre o solo 
Impactos sobre as águas superficiais e 
subterrâneas 
Impactos sobre a atmosfera 
Impactos sobre a vegetação 

Impactos sobre a vegetação 
Impactos sobre a fauna 
Impactos nos processos ecológicos 
(cadeias e redes tróficas) 
Impactos nos processos geofisicos 
(erosão, sedimentação, etc.) 
Impactos sobre a paisagem 
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Impactos nos aspectos sócio-culturais 
2. Avaliação dos efeitos previsíveis 

V. MEDIDAS MITIGADORAS DE 
IMPACTOS 

VI. ESTUDO DE RECUPERAÇÃO 
DO MEIO DEGRADADO 
1. Medidas de revegetação: 

Remodelamento dos taludes 
Reposição da camada 
orgânica do solo, uso de serrapilheira 
Estudo de recomposição da vegetação 

2. Medidas complementares, drenagem, 
revestimento de canais, etc. 

3. Recuperação da fauna terrestre 
4. Recuperação dos recursos hídricos 

e matas ciliares 
5. Reintegração da paisagem 
6. Estabilidade natural 

VII LEVANTAMENTO DE CUSTOS 
E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
I . Operações principais 
2. Mão-de-obra e materiais 
3. Obras estruturais 
4. Calendário de execução 

VIII. MONITORAMENTO 
AMBIENTAL 

IX. FOTOGRAFIAS DA ÁREA 
X. ANEXOS 

FIGURA 02- Conteúdo de um ElA apresentando o projeto de recuperação 

ambiental (PRAD). (Modificado de FERNÁNDEZ, 1991) 
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Apesar das severas alterações nos recursos naturais provocadas pelas 

atividades de mineração, o local minerado, via de regra, é ainda capaz de suportar 

uma cobertura vegetal e propiciar condições de sustentabilidade. O potencial de uso 

dependerá das6racterísticas fisicas e biológicas do local e suas interrelações, da 

demanda da região por certos tipos de utilização e da sua localização. 

Definidos os principais problemas e efeitos sobre a qualidade ambiental do 

sistema em que a jazida mineral está inserida, de acordo com a vontade empresarial, 

especialização da mão de obra, recursos disponíveis e as exigências legais impos'tas 

pelo poder público, algumas propostas ou metodologias de recuperação serão 

apresentadas para as áreas degradadas pela mineração. · Do processo de julgamento à 

tornada de decisão, vários critérios são colocados como fatores de decisão para 

implantação de determinada proposta. Pode-se, então, citar alguns critérios, como: 

- Economicidade do projeto de recuperação : a disponibilidade financeira da 

empresa, juntamente com a demanda de tempo necessária ao restabelecimento do 

equilíbrio dinâmico sustentado da área degradada, requer um plano de 

aproveitamento econômico das atividades relacionadas às operações de reabilitação 

das áreas mineradas; 

- Etapas de execução: os objetivos a curto e longo prazos devem ser 

sustentados em práticas experimentais de campo. A literatura auxilia na formulação 

de tais experimentos, porém, a necessidade de se verificar as variáveis e os ·fatore·s 

condicionantes locais, requer especificação na implantação de medidas que sejam 

próprias de cada caso; 

- Potencial de uso da área após a exaustão : somente após definição das 

variáveis e condicionantes do meio fisico podem-se propor métodos sensatos para 

recuperação da cava. Tal procedimento demanda tempo, medições de campo, 

julgamento das necessidades locais (depósitos de rejeitas ou estéril de outras minas, 

etc) e maior detalhamento da evolução natural das áreas adjacentes. 

- Condicionantes locais e/ou regionais : áreas de influência tipo parques 

municipais, áreas de proteção ambiental ou reservas são influenciadas pelas ações da 

mineração, como as detonações, poeiras, ruídos, etc. Estes agravantes são 

irremediáveis aos casos de sítios arqueológicos e zonas de preservação ambiental; 
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- Feições de paisagem mais indicadas: de acordo com os recursos cênicos das 

áreas adjacentes, formas pré-determinadas podem minimizar os efeitos visuais 

deixados pelas ações da extração mineral. Projetos arquitetônicos têm sido indicados 

no auxílio do planejamento da recuperação ambiental de superficies degradadas; 

- Condicionantes de ordem fisica e biológica: tanto as características do meio 

fisico quanto o tipo de biota característica da região, juntamente com os habitats 

criados pelas ações antrópicas e as tendências de estabilização microclimática 

favorecerão a implantação de determinadas medidas de recuperação previamente 

estudadas; 

- Exigências governamentais: a criação de parques e reservas como medidas 

de compensação poderão existir dentro ou próximo às áreas requeridas para 

implantação dos projetos de mineração, sendo necessário manter áreas de preservação 

como banco de dados e suporte à implantação de metodologias de recuperação 

ambiental. 

Segundo a definição mais atual de gerenciamento ambiental a nível 

empresarial, pode-se dizer que gerenciamento ambiental compreende as atividades do 

meio empresarial que visam assegurar as operações da indústria dentro dos padrões 

de qualidade ambiental estipulados pelos órgãos públicos, atendendo aos objetivos da 

própria empresa e da comunidade envolvida (SÁNCHEZ, 1993). 

Este autor faz uma síntese dos principais instrumentos de planejamento e 

gerenciamento ambiental que p9dem ser" utilizados pela indústria de mineração . A 

avaliação de impactos ambientais, embora seja mais utilizada a título de 

licenciamento, pode ser aplicada internamente nas indústrias que, a nível de projeto, 

necessitem de um instrumento de apoio que auxilie nos processos de tomada de 

decisão, seja na seleção de alternativas ou no planejamento a longo prazo. / 

A análise de risco _é um outro instrumento de gestão ambiental utilizado nas 

indústrias do setor mineral. Neste caso, são consideradas as probabilidades de 

ocorrerem acidentes na indústria, os riscos à saúde pública e à biota como um todo. 

São utilizadas técnicas e procedimentos de disciplinas como a toxicologia, 

epidemiologia, dentre outras, como instrumentos de apoio à quantificação e 

diagnóstico ambiental, servindo de base ao controle ambiental. 

Porém, o instrumento mais clássico de gestão ambiental utilizado na indústria/ 

de mineração é o monitoramento ambi~ntal, ou seja, o acompanhamento sistemático ---
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das variações temporais e espaciais dos parâmetros ou variáveis ambientais ao longo e 

após a vida útil dos projetos. Utilizado como artifício de controle da qualidade 

ambiental em áreas submetidas a processos de lavra, incluindo suas adjacências, o 

monitoramento ambiental é, hoje, a forma mais eficaz de se garantir a qualidade do 

meio ambiente nas áreas de influência das minas. 

Atualmente, o processo de auditoria ambiental tem fortalecido os campos do 

planejamento e gestão ambiental na indústria de mineração. Sob o contexto do 

PRAD, a auditoria ambiental é um instrumento de apoio que auxilia no cumprimento 

dos objetivos traçados no plano de recuperação ambiental, atuando diretamente no · 

controle da qualidade ambiental, otimizando os modelos de monitoramento utilizados 

nas empresas. A preocupação com a qualidade ambiental a longo prazo, não deixa de 

ser um dos enfoques básicos da auditoria ambiental, haja vista que há necessidade de 

se fazer cumprir, perante as secretarias estaduais de meio ambiente, o cronograma de 

ação apresentado junto ao PRAD. A auditoria permite, ainda, que se promova um 

intercâmbio entre os diversos empreendimentos do setor, tanto a nível nacional como 

internacional, proporcionando, ao longo do tempo, aperfeiçoamentos nas 

metodologias de controle e gestão ambiental. 

Pela dinâmica característica dos empreendimentos de mineração, pode-se 

dizer que uma série de instrumentos de apoio ao controle da qualidade ambiental é 

usada ao longo da vida útil da mina. O diagnóstico ambiental, funcionando como um 

estudo de base para implantação de medidas corretivas ou nutigadoras de impactos, é 

sempre o primeiro passo a ser dado no planejamento da recuperação ambiental. 

A figura nº 03 apresentada a seguir demonstra as diversas fases envolvidas no 

gerenciamento ambiental das empresas do setor mineral. · O dinamismo com que ·os 

empreendimentos de mineração são obrigados a operar, obriga-os a reavaliarem, em 

curtos períodos de tempo; as condições de estabilidade dos recursos naturais 

dispostos nas áreas de influência dos projetos. Esta característica, dentre outras, 

diferencia os projetos de mineração de outros projetos de desenvolvimento 

econômico. 
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FIGURA 03- Gestão ambiental de um empreendimento .de mineração. 

(Modificado de HIGGINS, 1988) 
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2.6 -Aspectos importantes na análise dos PRADs 

O Plano de Recuperação Ambiental, passa, muitas vezes, por Plano de · 

Ordenamento Territorial, dependendo, em cada caso, dos recursos naturais 

envolvidos, da situação geográfica da área e das influências regionais. Este propósito 

envolve, no planejamento da recuperação ambiental, as possibilidades de retorno da 

paisagem às condições originais do terreno, antes da implantação do projeto de 

mineração. Entretanto, as alterações ambientais provocadas pelas atividades da 

mineração de superficie não permitem, na maioria das vezes, o retomo do sítio 

degradado às condições originais do ambiente ora degradado. As modificações na 

estrutura da paisagem impossibilita a criação de formas idênticas às formas naturais 

do espaço fisico trabalhado. 

FERNÁNDEZ (1990) define como impactos residuais as alterações do meio 
' 

físico impossíveis de serem corrigidas ou restauradas, como as cavas das minas, as 

pilhas de estéril, as bacias de rejeito e as alterações topográficas de forma geral. 

Estipula-se então como estratégia de recuperação ambiental, a reintegração do meio 

fisico degradado à paisagem ao entorno da área do projeto de mineração. 

Considera-se também, para efeito de recuperação ou reabilitação ambiental, as 

unidades de paisagens representadas individualmente por suas características 

predominantes. Sendo assim, são definidas metodologias de trabalho para cada sub

área dos projetos de mineração, especificando as medidas a serem executadas de 

acordo com as características fisicas e biológicas destes ambientes. 

CONTRERAS (1990) recorre às medidas corretivas para a recuperação das 

áreas cuja paisagem tem sido afetada pelas ações da mineração de superficie. Estas 

medidas porém, são função da "capacidade de absorção visual" de cada ponto 

considerado. Em função desta capacidade de absorção visual, são valorizadas as 

propostas de recuperação ambiental formuladas . Alguns princípios básicos de ., 

observação, definidos por CONTRERAS ( 1990), podem ajudar a realizar esta análise: 

- Cada subárea do território tem uma capacidade distinta para absorver as 

modificações ambientais impostas pelo projeto; 

- Quanto maior a complexidade-diversidade de uma paisagem, maJOr sua 

capacidade de absorção visual ; 

- As bordas entre os tipos de paisagens definidas, como por exemplo, limites 

entre matas e reservas, margens de rios e zonas áridas etc., têm uma alta capacidade 

de absorção devido a sua diversidade; 

- Os terrenos cuja cor do solo decapeado oferece grandes contrastes 

cromáticos têm baixa capacidade de absorção visual; 
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- As áreas com boas condições de estabilidade e facilidade de 

restabelecimento da vegetação autóctone terão uma baixa capacidade de absorção 

visual a curto prazo, porém, se esta vegetação é pouco diversa, a longo prazo, a 

capacidade de absorção será alta; 

- A vegetação arbórea de porte alto tem indicação favorecida na construção 

de barreiras visuais efetivas, fazendo com que a capacidade de absorção visual da 

zona protegida seja alta; 

- Os valores ajustados aos diferentes fatores criados para avaliar a capacidade 

de absorção visual variam segundo as regiões analisadas, uma vez que dependem da 

interação dos fatores topográficos, climáticos, edáficos etc., a nível regional e local. 

Não só o estudo das paisagens como outros fatores relevantes na elaboração 

dos planos de recuperação ambiental, como a estabilidade dos taludes, o controle de 

erosões e poluição e as alterações na qualidade dos ecossistemas são considerados 

nos processos de análise e revisão dos PRADs. A legislação ambiental, as normas 

técnicas para elaboração de projetos de bacias de rejeito, pilhas de estéril e planos de 

recuperação ambiental são os instrumentos de apoio à análise dos PRADs. 

Embora a Legislação Ambiental mencione pouco a respeito da recuperação 

dos recursos hídricos, a · proposta inicial desta pesquisa visou relacionar as 

mineradoras com os recursos naturais dispostos na bacia hidrográfica onde estão 

situadas. A recuperação de matas ciliares e a manutenção da qualidade ambiental dos 

recursos hídricos dispostos na região das minas é um dos principais enfoques dos 

planos diretores de meio ambiente desenvolvidos pelas empresas situadas na região do 

quadrilátero . A recuperação do solo é o principal enfoque dos planos de recuperação 

ambiental, proporcionando às áreas degradadas, condições de se reconstituirem 

dentro dos padrões de qualidade ambiental definidos pelos órgãos ambientais 

competentes. 

BAR TH (1989) sugere que o modelo geral de recuperação de superfícies 

mineradas deve obedecer à seguinte ordem nas atividades de manejo do solo : . 
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CAPÍTULO III 

MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - O meio físico da região do Quadriláte1·o Ferrífero 

O meio físico é considerado como a parte componente dos ecossistemas que 

requer melhor planejamento no processo de recuperação ambiental de áreas 

degradadas. Assimila as interrelações entre os projetos de mineração e o ambiente que 

os abriga, refletindo as alterações e os efeitos causados pelas ações da mineração 

sobre os ecossistemas naturais. 

De acordo com as etapas que compõem os ElAs (diagnóstico ambiental, 

avaliação de impactos ambientais, mitigação dos impactos e monitoramento 

ambiental), o presente trabalho procurou retratar, através de investigações técnicas e 

levantamentos de campo, a realidade das alterações do meio físico provocadas por 

atividades de extração de minério de ferro na região do Quadrilátero Ferrífero - MG. 

Baseando-se na interpretação da história.:evolutiva das paisagens, realizou-se a 

individualização dos elementos do meio físico onde se estabelecem os processos 

morfogenéticos erosivos e deposicionais que caràcterizam ·as unidades · das paisagens 

da região . 

No contexto dos EINRIMAs, o conceito de meto físico deve abranger a 

dinâmica de cada uma das formas dos elementos que o constituem, envolvendo fluxos 

energéticos, componentes materiais e os agentes viabilizadores dessas interações 

(BIT AR et al., 1990). 

As interrelações entre o meio físico e os processos tecnológicos envolvidos 

foram os pontos-básicos das análises dos PRADs. A capacidade de assimilar os 

impactos e se auto-recuperar é um dos critérios observados na análise do meio físico . 

Considerou-se também a definição das formas de uso e ocupação do solo, uma vez 

que a tendência evolutiva dos sistemas ambientais situados nas imediações das jazidas 

passa a depender dos projetos de recuperação ambiental propostos. 

Para efeito de entendimento das interrelações entre o meio físico e as 

atividades de mineração, foram individualizados os elementos formadores das 
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paisagens (geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal, clima, etc) descritos de 

forma a permitir melhor interpretação dos efeitos provenientes das operações mineiras 

relacionadas à extração de minério de ferro na região objeto de estudos. 

3.1.1 -Área de estudo 

A região do Quadrilátero Ferrífero está situada na porção centro-sul do 

Estado de Minas Gerais e abrange uma área de, aproximadamente, 7.190 Km2, onde 

estão concentradas 85% das jazidas de minério de ferro do país. Seus limites estão 

compreendidos entre as linhas que ligam os municípios de Itabira, Rio Piracicaba, 

Mariana, Congonhas do Campo, Casa Branca e Itaúna. 

O Q.F. envolve totalmente as cabeceiras do Rio das Velhas - eixo de 

drenagem - fazendo com que seus divisores dispersem águas para os afluentes dos 

rios Doce e Paraopeba. Duas importantes unidades do relevo estão inseridas nesta 

região, a Serra da Mantiqueira, ao sul, e a Serra do Espinhaço, ao norte, diferenciadas 

pela formação geológica pré-cambriana denominada Série Minas (DORR, 1969). 

São comuns, na região, as feições de paisagens criadas pela exploração do 

minério de ferro por empresas de pequeno, médio e grande porte. Por conter 

significativa concentração de atividades de extração de minério de ferro, a região 

localizada no extremo leste do quadrilátero representa importante pólo de pesquisas 

direcionadas ao planejamento e gerenciamento de atividades que visam à preservação 

da qualidade ambiental das áreas de influência dos projetos mineiros dentro dos 

padrões estipulados pelo CONAMA. 

A seguir é apresentado o esboço cartográfico da região do Q.F., suas 

principais estruturas geomorfológicas e cursos d'água. São representados também as 

cidades onde estão situadas as minas que serviram de objeto de estudos na análise da 

efetividade dos PRADs (Figura nQ 05) . 
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(Modificado de GUILD, 1960) 
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Ill.2 - Geologia regional e local 

A região do Q.F. é caracterizada pela exposição de 04 (quatro) grandes 

unidades litoestratigráficas. As rochas mais antigas da região são granitos, gnaisses e 

rnigmatitos de idade arqueana, que constituem o embasamento cristalino para as 

unidades supracrustais: Supergrupo Rio das Velhas, S.G. Minas e S.G. Itacolomi. O 

primeiro constitui uma seqüência arqueana tipo "greehstone belt", e os demais, de 

idade proterozóica, são formados por espessos pacotes de rochas metassedimentares 

(BARBOSA, 1965). 

A estratigrafia da região, primeiramente proposta . por HARDER & 

CHAivffiERLIN (1915a,b), foi reformulada por DORR (1969), a partir de um 

programa de mapeamento (convênio DNPM-USGS, 1946-1965) e modificada por 

LADEIRA (1980). 

As principais jazidas de minério de ferro são constituídas por camadas de 

itabirito com espessura de até 250 m, relacionadas ao S.G. Minas, ou mais 

especificamente ao Grupo ltabira (Formação Cauê). Os itabiritos apresentam minerais 

de ferro da facies oxidada, representados pela hematita, magnetita e martita. Na 

Formação Gandarela (Grupo ltabira), superposta à Formação Cauê, ocorrem também 

diversos níveis de itabirito, porém de menor porte, associados aos dolomitos. · 

O S.G. Minas, Série Minas, segundo DERBY, 1906 & DORR, 1969, repousa 

em discordância erosiva e angular sobre o S.G. Rio das Velhas. É constituído por 04 

(quatro) grupos, da base para o topo, Tamanduá, Caraça, ltabira e Piracicaba. A 

disposição estratigráfica dessas unidades reflete a cqmposição mineralógica dos 

jazimentos, visto que os depósitos de minério de ferro da região estão encaixados 

nessas unidades estratigráficas. 

As rochas do S.G. Minas foram metamorfizadas e dobradas durante o Ciclo 

Transamazônico (cerca de 2000 M.a.), no final do Proterozóico Inferior, sendo os 

depósitos mais econômicos aqueles originados pelo enriquecimento do ferro por 

processos de intemperismo. 

A figura mostrada a seguir (Fig. 06), representa as principais unidades 

geológicas e a localização das minas consideradas no levantamento de campo . 
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FIGURA 06 - Geologia regional e localização das áreas de levantamento 

de campo. (Modificado de DORR, 1969). 

3.3 - Geomorfologia 

Um conjunto de características geomorfológicas, muitas delas originais, pode 

fixar a significação geográfica do Q.F. no contexto regional em que está inserido. As 

características litológicas, estruturais, morfológicas e econômicas da Série Minas são 

responsáveis pela originalidade regional do Q.F .. Dentre as diversas áreas elevadas, 

atingindo cotas de até 2000 m de altitude, cristas de "arestas" entre 1400 e 1500 me 

áreas deprimidas representadas por colinas côncavo-convexas ao nível de 800 e 900 

m de altitude, destacam-se "arestas" formadas por metassedimentos ferríferos: Das 

serras conformadas como "hogbacks", tem-se a Serra do Curral dei Rei, ao norte, em 

cujo flanco fica a cidade de Belo Horizonte, as serras de Ouro Branco e do Salto, ao 

sul, e uma sucessão menos regular de serras a oeste. Importantes acidentes 
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geomorfológicos são destacados na paisagem da região, entre eles a Serra do Caraça, 

a oeste, disposta entre as lirihas de descontinuidade das duas "arestas" já citadas. 

Duas importantes unidades do relevo, a Serra da Mantiqueira, ao sul, e a 

Serra do Espinhaço, ao norte, delimitam a região do quadrilátero. Entre as diversas 

nascentes encontradas na região destacam-se as cabeceiras do Rio das Velhas, dos 

afluentes dos rios Doce, Paraopeba e do Rio Piracicaba. 

BARBOSA et al. (1965) num dos estudos pioneiros da região do Q.F., 

defenderam a versão de que a rede hidrográfica ali encontrada, entalha um antigo 

peneplano, no qual a erosão diferencial produziu "hogbacks" e vales em V, orientados 

segundo as direções predominantes das estruturas criadas por uma evolução tectônica 

datada de bilhões de anos. Os terrenos granito-gnáissicos do quadrilátero, ou situados 

ao seu entorno, são mais baixos e não são arestosos. 

A evolução do relevo, influenciada diretamente pela variada composição da 

sua litologia e estrutura, reflete o grau de resistência das rochas aos processos 

erosivos, após modificações metamórficas representadas por, pelo menos, dois 

períodos orogenéticos. Dado a essa característica, são notáveis os processos que são 

caracterizados pelos múltiplos tipos de erosão diferencial. De certa forma pode-se 

dizer que as influências estruturais comandam a evolução do relevo no Q.F., não 

sendo encontrados na paisagem atual vestígios da topografia anterior. A drenagem 

está perfeitamente adaptada, mostrando ao longo de seus cursos, vários terraços 

aluvionais (BARBOSA & RODRIGUES, 1965). 

Os dobramentos sim, tiveram função comprometedora na evolução do relevo 

da região. Dados geocronológicos comprovam a teoria de que a evolução do relevo 

da região do quadrilátero resulta basicamente de processos· erosivos, pà.leóclimáticos 

e epirogenéticos, ocorridos depois do soerguimento de todo o conjunto, no Cretáceo. 

3.4- Clima 

O regime climático da região do Q.F. foi determinado pelas condições médias 

de circulação da atmosfera, por sua localização com respeito às fontes de umidade, 

pela topografia e pelos seus efeitos locais. 

A umidade da região é proveniente do Oceano Atlântico e transportada pelos 

ventos de nordeste. As serras do Espinhaço e da Mantiqueira representam um 

anteparo fisico e dinâmico ao transporte da umidade disponível na atmosfera, a 

sotavento (CETEC, 1989) . 

O regime de precipitação da região, assim como em todo o estado, apresenta 

um ciclo unimodal bem definido, com o verão chuvoso e o inverno seco, sendo os 

meses de novembro a março o período mais chuvoso. Influenciado pela orografia, o 
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regime de precipitação no Q.F. apresenta índices mais elevados que no restante do 

estado, havendo fortes indícios da existência de processos dinâmicos na atmosfera 

(CETEC, 1989). 

Segundo a literatura específica que trata sobre o Quadrilátero Ferrífero 

(DORR, 1969), o total de precipitação varia de ano para ano, sendo que o máximo 

precipitado é, geralmente, duas vezes maior que a mínima registrada. Normalmente os 

índices pluviométricos registrados em Ouro Preto, que possui regime climático super 

úmido, apresentam valores anuais de precipitação em torno de 1800-2800 mm. Essa 

característica é devido ao obstáculo que as elevações do quadrilátero fazem à 

penetração das massas de ar que se deslocam em direção ao interior do continente, 

provocando a formação de chuvas orográficas que, esgotando as condições de 

umidade dos ventos que sopram do litoral para o interior. 

A temperatura média apresenta valores com pequenas variações anuats, 

oscilando entre um máximo de 24 oc e o mínimo de 18 oc. As variações sazonais 

são também pequenas, sendo julho o mês mais frio do ano, com temperaturas médias 

entre 14 °C e 22 °C. Os meses mais quentes apresentam temperaturas máxima de 28 

oc e mínima de 21 oc. 

A influência da orografia, assim como da latitude na temperatura do ar, são 

elementos marcantes na configuração do clima na região do Q.F., visto que se trata 

de uma região com grande exibição de áreas elevadas . 

3.5 - Pedologia 

O baixo número de informações e a incerteza dos dados disponíveis relativos 

às características, distribuição e extensão dos solos· são ainda insuficientes ·para a 

elaboração de mapas pedológicos precisos para toda a região do Quadrilátero 

Ferrífero . 

Entretanto, a partir dos dados disponíveis na literatura consultada e do 

trabalho de campo realizado na região da borda leste do Q.F. , foram verificadas as 

seguintes classes de solos: 

a) Solos com horizonte B latossólico: solos muito antigos ou que se 

desenvolveram em material fortemente intemperizado. De um modo geral, são muito 

porosos, permeáveis, friáveis, com plasticidade e pegajosidade pouco acentuadas em 

relação aos teores de argila; muito resistentes à erosão, sendo essas características 

decorrentes do elevado grau de fl oculação e da constituição de sua argila. 

Quimicamente são solos desprovidos de reservas de nutrientes para as 

plantas, constituindo um solo de baixa capacidade de recuperação, necessitando de 
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correção do seu pH e adubação, como etapa inicial do processo de recuperação 

ambiental. 

b) Latossolo húmico : são argilosos, álicos (alta saturação com alumíno) e têm 

muito baixa saturação de bases. Relativamente são pouco representativos no Q.F., 

não sendo comumente encontrados nas imediações das jazidas de minério de ferro . 

c) Latossolo vermelho amarelo : apresenta pouca surgência na região do Q.F., 

porém, aparece em pontos isolados, subdividindo-se em classes de acordo com a 

saturação em alumínio (álicos), saturação com bases (distrófícos e eutróficos) e 

textura. Os primeiros ocupam as superfícies tabulares, com relevo plano e vegetação 

de cerrado, os distrófícos ocorrem em relevo forte ondulado e montanhoso, sob 

vegetação de floresta. 

d) Latossolo vermelho escuro : obedece às mesmas subdivisões de classe 

que o latossolo vermelho amarelo, isto é, saturação com alumínio (álicos), 

saturação com bases (distrófícos e eutróficos), tipo de horizonte A e textura. 

Quanto ao relevo os latossolos vermelho escuros ocupam superfícies 

tabulares e/ou superfícies de aplainamento, que são predominantemente planas ou 

suavemente onduladas. Em geral não são encontrados comumente na região do 

quadrilátero, porém, são bastante representativos no restante do Estado de Minas 

Gerais. 

e) Latossolo roxo : facilmente reconhecido pela cor característica, devido ao 

alto teor de manganês apresentado . Estes solos são derivados de rochas básicas, com 

teores elevados de ferro, apresentando, conseqüentemente, textura argilosa. No 

quadrilátero, é bastante representativo na região da Serra da Moeda. 

As primeiras diferenciações observadas neste grupamento se devem à 

saturação do solo com alumínio (álicos), com hidrogênio (distróficos) e com bases 

( eutróficos). Os solos álicos não são cultivados, por ocorrerem em áreas de extração 

de minério de ferro . 

. f) Cambissolos : a baixa fertilidade natural, a falta d'água e a susceptibilidade à 

erosão são os fatores que mais limitam a utilização dos solos distróficos e álicos . Os 

solos eutróficos, quando ocorrem em relevo ondulado, apresentam como fatores 

limitantes à sua utlização, a susceptibilidade à erosão e os baixos teores de fósforo . 

Localizam-se, geralmente, em áreas mais secas. 
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g) Solos pouco desenvolvidos : são aqueles solos que não apresentam, além 

do horizonte A, desenvolvimento de horizontes característicos de outras ordens. 

Podem ser encontrados em recentes superfícies geomórfícas, em que a erosão é muito 

ativa, ou em zonas e planícies aluviais, onde os materiais erodidos recentemente 

podem ser depositados. Podem também ocorrer em velhas superfícies geomórfícas, 

nas quais o material de origem é muito resistente ao intemperismo, como o quartzo. 

Os solos litólicos são pouco desenvolvidos, possuindo apenas um horizonte A 

assentado diretamente sobre a rocha ou materiais desta rocha em avançado grau de 

intemperização. De um modo geral, são originados de materiais diversos, 

predominando os quartzitos, granitos e gnaisses. Normalmente, ocupam relevo forte 

ondulado e montanhoso, ocorrendo nos divisores de águas de bacias hidrográficas, 

geralmente associados a cambissolos. São rasos e com presença quase constante de 

pedregosidade e rochosidade. 

h)Solos hidromórfícos: solos CUJa evolução é essencialmente caracterizada 

pelo efeito de saturação com água, seja permanente ou temporária. São formados, 

principalmente, nas partes planas e abaciadas do relevo, onde o lençol freático está 

situado próximo à superfície do terreno. 

Sua utilização envolve obras de drenagem, calagem e adubação . Apresentam 

grande potencial para a agricultura, destacando-se a rizicultura e pastagens. 

Na região do Q.F., está situado nas partes mais planas do relevo, não 

necessitando de práticas corretivas quando submetido a processos de degradação pela 

extração mineral. 

i) Afloramentos de rochas: constituem tipos de terrenos não propriamente 

denominados de solos. Têm presença marcante na região do quadrilátero, 

representado por lateritas ferruginosas e rochas do S.G. Minas, S.G. Itacolomi e S.G. 

Rio das Velhas, expostos em afloramentos diversos. 

Superfícies montanhosas, alinhamentos de serras, pontões e blocos 

arredondados são representativos na região em estudo, ocorrendo como componente 

principal ou secundário nas áreas de influência dos jazimentos. 

Geralmente não são tomados os devidos cuidados com o armazenamento 

destes tipos de solos, subjugando sua reserva de nutrientes para um provável 

reaproveitamento na recuperação de áreas degradadas. Levantamentos da flo ra na 

região do Q.F. confirmam a existência de inúmeras espécies vegetais perfeitamente 
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adaptadas à laterita ferruginosa nas imediações das jazidas de minério de ferro, 

favorecendo a vegetação densa nas áreas de influência dos projetos de mineração . 

3.6 - Os recursos biológicos 

Os tipos de vegetação predominantes na região do Quadrilátero Ferrífero 

podem ser agrupados da seguinte forma: 

a) Vegetação secundária, em maior proporção, representada por capoeiras, 

entremeadas por áreas de cultivos em abandono, resquícios de Mata Atlântica, 

campos pedregosos e arenosos e cerrado, geralmente dispostos em vales de pequenas 

extensões; 

b) Raros trechos de Mata Atlântica original. 

A presença da mata secundária deve-se ao fato de que, durante o ciclo do 

ouro, grandes trechos da mata primitiva foram devastados, concomitante às 

explorações sucessivas do subsolo. Também a retirada de madeira para a produção de 

carvão foi uma das grandes causas da devastação, ainda hoje observada pela presença 

de carvoarias nas adjacências das minas situadas na borda leste do quadrilátero. 

Segundo as características geomorfológicas da região, a flora é classificada 

fitogeograficamente como floresta pluvial montana e floresta pluvial baixo montana, 

formações estas dentro da Mata Atlântica. Segundo RJZZINI (1979), são destacadas 

na região as áreas de campo ferruginoso, disposto sobre a canga laterítica, e que se 

torna peculiar pela sua estrutura e flora características. Conforme o estado fisico da 

canga, existem 2 (duas) modalidades de . campos ferruginosos: campo de canga 

couraçado e campo de canga nodular. 

As primeiras excursões biológicas efetuadas, em 1818, pelos naturalistas 

SPIX & MAR TIUS, nas regiões da Serra do Caraça e de Santa Bárbara, afirmavam 

que, naquela época, "os próximos arredores de Santa Bárbara são de matas baixas e 

belos campos, cujo solo alagadiço é habitado por galinholas e espécies de corujas, 

sendo registrado o aparecimento de peixes durante as enchentes sazonais e sendo 

comum na região a jibóia, uma espécie pequena de caiman e a Lutra brasiliensis". 

Atualmente poucos são os conhecimentos faunísticos da região . Os estudos 

pioneiros foram efetuados por professores do Colégio Caraça, representados pelo P~ 

Dome, em 1913. Posteriormente, o hiato de estudos zoológicos na região foi 

interrompido pelos estudos ornitológicos efetuados por RUSCHIA & DENT, E., na 

década de 60. 

Dentre os estudos faunísticos efetuados no Parque Natural do Caraça, 

destacam-se os levantamentos da entomofauna, efetuados por VULCANO, 
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MASCARENHAS & PEREIRA apud RIZZINI* (1979); os levantamentos da 

mastofauna efetuados por VALLE, C. e os levantamentos da avifauna realizados por 

CARNEV ALLI, N., cujos resultados obtidos foram divulgados em publicações 

científicas e na composição do Projeto Caraça I, no início da década de 80. Contudo, 

os levantamentos acima mencionados não assumem caráter definítivo, supondo-se a 

ocorrência de um número maior de espécies além das amestradas no Parque Natural 

do Caraça, considerado por muitos como um "santuário de tipos zoológicos" e 

importante área de refugio da vida silvestre. 

As pastagens e áreas agrícolas condicionam o desenvolvimento populacional 

de Accipitídeos, Falconídeos e Stringídeos que encontram nestas áreas pequenos 

mamíferos, lagartos e serpentes que lhes servem de alimento. Também nestas áreas 

são evidenciadas aves conhecidas da literatura e pouco exigentes quanto a qualidade 

do~ habitats, tais como Picumus cirratus, Todirostrum plumbeiceps, Paya cayana, 

Leptotila verneauxi, Cariam cristala, Guira guira, entre outras . 

* RIZZINI, C.T. Tratado defitogeografia do BrasiL V oi. II . Ed. Hucitec- EDUSP. 
São Paulo, 1979. 374p. 
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3. 7 - Os recursos hídricos 

A borda leste do quadrilátero está situada entre a linha divisória dos dois 

maiores sistemas hidrográficos do estado de Minas Gerais, o do São Francisco e do 

Rio Doce. Os rios Paraopeba e Velhas, junto com seus afluentes, drenam a maior 

parte do quadrilátero. Entretanto, as nascentes de alguns afluentes do Rio Doce, 

como o Ribeirão do Carmo, e os rios Piracicaba e Gualax:o ocupam menor área na 

parte oriental desta região. 

O Rio Piracicaba drena a parte nordeste, enquanto os rios Gualax:o e Carmo 

drenam a parte leste do Quadrilátero Ferrífero. Juntos com o Rio Piranga, formarão o 

Rio Doce que deságua no Oceano Atlântico. 

A mina go Germano, tomada como objeto do trabalho de campo, localiza-se 

exatamente na vertente onde estão as nascentes do Rio Gualaxo do Norte. É na 

nas'cente do Córrego do Germano que está localizada a frente de lavra da mina. É 

também no vale do Córrego do Germano que se construiu a barragem para contenção 

dos rejeitas provenientes das usinas de beneficiamento das minas do Germano e 

Alegria. 

O regime de escoamento nesta bacia é tipicamente tropical, correspondendo 

ao regime atual de chuvas, com picos de cheias ocorrendo entre os meses de 

novembro a janeiro e mínimas, entre junho e setembro. Os rios são smuosos e 

encaixados no relevo forte ondulado e montanhoso, próprio da região do 

quadrilátero . 

As jazidas de Timbopeba e Alegria, também tomadas como objeto de estudo 

do trabalho de campo, localizadas na borda leste do quadrilátero, estão inseridas nas 

bacias hidrográficas dos riQs Gualaxo do Norte e Piracicaba, respectivamente. 

A influência das atividades de mineração na qualidade dos mananciais hídricos 

é relevante em toda a região do quadrilátero, sendo as áreas mais críticas os arredores 

da Serra do Itatiaiuçu e as bacias dos rios das Velhas e Piracicaba. A facilidade de 

lixiviação dos minérios de ferro encontrados na região prejudica sobremaneira a 

qualidade dos recursos hídricos, correspondendo a um dos prinéipais impactos 

ambientais oriundos da exploração mineral nestas áreas . 
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3.8 - Metodologia 

A pesquisa desenvolvida baseou-se na seleção de Projetos de Recuperação 

Ambiental elaborados por empresas de consultoria contratadas pelas mineradoras, 

atendendo ao Decreto Lei nº 97.632, de 1 O de abril de 1989. 

Foram selecionados, junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, 

do Estado de Minas Gerais, 10 (dez) documentos denominados PRADs (Planos de 

Recuperação de Áreas Degradadas), referentes a empresas que exploram as jazidas de 

minério de ferro na região do Quadrilátero Ferrífero- MG. 

A amostragem dos PRADs baseou-se na busca da representação real das 

variadas situações encontradas no setor de explotação de minério de ferro na região 

do Q.F. - MG. A seleção de 10 (dez) documentos visou atender aos objetivos da 

pesquisa e representar o universo de pequenas, médias e grandes empresas, de acordo 

com suas escalas de produção. 

3.8.1 - Seleção, pesquisa e levantamento dos PRADs 

Definidos os objetivos da pesquisa, o levantamento dos PRADs teve como 

princípio a verificação do conteúdo mínimo exigido por lei, para que a partir deste 

ponto pudessem ser analisadas as propostas de recuperação ambiental apresentadas 

nos documentos, bem como suas efetividades. 

Para viabilizar a realização dos objetivos traçados inicialmente, foram feitas as 

seguintes considerações: 

1 - Na avaliação dos impactos ambientais - AIA, foram considerados ·ós 

levantamentos de detalhe dos meios fisico e biológico como essenciais à formulação 

dos projetos de reabilitação ambiental. O eritendirriento das interrelações entre os 

ecossistemas situados nas imediações dos projetos de mineração, assim como as 

transformações ambientais ocorridas pela implantação destes empreendimentos, são 

elementos básicos considerados na elaboração dos planos de recuperação ambiental; 

2 -Na seleção dos documentos considerou-se, além do conteúdo apresentado, 

a viabilidade de se executar levantamentos, em campo, das metodologias de 

reabilitação descritas nos projetos; 

3 - Em momento algum questionou-se a eficiência da legislação ambiental ou 

dos órgãos de fiscalização competentes. Foi desenvolvido um estudo orientado que 

visou comprovar, através da pesquisa aos documentos e dos levantamentos de campo, 

a efetividade dos PRADs no planejamento e gerenciamento de atividades relacionadas 

à reabilitação de áreas degradadas por atividades de explotação de minério de ferro na 

região do Q.F. 
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De acordo com as diretrizes formuladas para elaboração dos PRADs, 

estabelecidas pela legislação do CONAMA (Resol. 00 l/86, art. 5 e 6) e sugeridas pela 

FEAM- MG e pela ABNT, foram considerados como objetos da pesquisa: 

- Análise das compatibilidades entre os objetivos estabelecidos nos PRADs e 

os métodos de reabilitação executados no campo; 

- Análise das alternativas propostas no processo de AIA e no planejamento da 

recuperação ambiental das áreas degradadas; 

- Análise das medidas mitigadoras dos impactos ambientais propostas nos 

documentos e sua implantação nas áreas correspondentes; 

- Análise dos programas de controle e morutoramento ambiental apresentados 

e as respectivas formas de execução; 

- Levantamento de campo em mmas e áreas sob influência dos 

empreendimentos rrüneiros, buscando retratar a realidade da utilização do PRAD 

como instrumento de planejamento e gestão ambiental. Através deste levantamento 

buscou-se investigar as variáveis e condicionantes, de ordem ambiental e empresarial 

que influenciaram na efetividade dos planos de recuperação ambiental propostos para 

as áreas degradadas. 

Procedimento 

Dos documentos disponíveis na Fundação Estadual do Meio Ambiente -

FEAM - MG, foram selecionados 1 O PRADs que contemplavam seguintes critérios: 

- Dois empreendimentos de pequeno porte, três de médio porte e cinco de 

grande porte. Considerou-se como pequeno porte as empresas que apresentavam 

produção anual abaixo de 2.000.000 t/ano, médio porte as empresas que 

apresentavam entre 2 M e 4M t/ano de produção e grande porte as empresas com 

produção anual acima de 4 M t; 

- Qualidade ambiental das áreas de influência das jazidas comprometida pelas 

atividades de mineração cujos efeitos negativos provocam a alteração dos processos 

de evolução natural das paisagens e do equilíbrio ambiental nas imediações das minas; 

- Objetivos da recuperação a curto, médio e longo prazos esclarecidos, de 

acordo com as características dos sistemas ambientais e metodologias de recuperação 

ambiental propostas para as áreas degradadas; 

- Correlação entre os planos de recuperação e os respectivos ElA-RIMAs; 

- Consistência científica dos documentos baseado nos levantamentos dos 

meios físico, biológico e sócio-econômico das áreas de influência das minas e na 
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apresentação de cronogramas de execução das atividades de recuperação e 

monitoramento ambiental. 

Estabelecidos os critérios de análise da efetividade dos PRADs foi verificada a 

porcentagem de documentos que correspondia aos critérios previamente definidos, a 

forma de elaboração dos PRADs e o seu conteúdo científico. 

Apesar da grande similaridade geoecológica existente entre as áreas onde 

estão situadas as jazidas de minério de ferro da região do quadrilátero, são notáveis 

os fatores de distinção que caracterizam cada mina. A definição de que cada caso é 

único, no que diz respeito à disposição do corpo mineral, método de lavra utilizado, 

disposição dos rejeitas e métodos de recuperação adotados é confirmada, quando se 

lev(l.nta em campo, as variáveis ambientais dos ecossistemas onde as jazidas minerais 

estão inseridas. Em muitos casos, é notificada a consorciação de empresas para a 

minimização dos impactos ambientais que envolvem áreas extensas, influenciando os 

limites das jazidas situadas numa mesma região, como é o caso das minas localizadas 

na borda leste do Q.F. e na Serra do Itatiaiuçu. 

Uma vez situadas numa mesma região, estas empresas de mineração exercem 

forte influência sobre o desenvolvimento sócio-econômico dos municípios localizados 

nas imediações das jazidas de minério de ferro e proporcionam, de acordo com a 

escala de produção, alterações irreversíveis na qualidade do ambiente, refletida 

diretamente na paisagem do local. As modificações na estrutura dos sistemas 

ambientais contribuem com a interrupção da tendência evolutiva natural dos 

ecossistemas localizados na região da mina. 

A TABELA 02 apresentada a seguir, sintetiza as empresas, a localização e as 

características dos projetos mineiros cujos PRADs foram selecionados para análise de 

suas efetividades: 
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TABELA 02- Nome das empresas, jazidas e características dos 

empreendimentos mineiros selecionados para o estudo. 

EMPRESA DE JAZIDA LOCALIZAÇÃO PRODUÇÃO VIDA ÁREA 

MINERAÇÃO GEOGRÁFICA ANUAL ÚTIL REQUERIDA 

CVRD TIMBOPEBA LESTE Q.F. 11.3Mt 30 anos 154 ha 

SAMARCO GERMANO LESTE Q.F. 123 ha 

SA1v1ITRl ALEGRJA LESTE Q.F. > 5.0 M t 50 anos 259 ha 

CVRD CAPANEMA LESTE Q.F. > 2.0 M t 26 anos 127 ha 

CVRD CAUÊ NORDESTE Q.F. > 4.0 M t . 22 anos 287 ha 

MBR ÁGUAS SERRADO > 4.0 M t 27 anos 237 ha 

CLARAS CURRAL 

ITA1v1INAS ENGENHO :MÉDIO 2.400 .000 t 23 anos 145 ha 

SECO PARAOPEBA 

ITATIAIUÇU CÓRREGO SERRADO 13.500 t 11 anos 94 ha 

FUNDO ITATIAIUÇU 

SA1v1ITRl MORRO :MÉDIO 5.0Mt 20 anos 248 ha 

AGUDO PIRACICABA 

ITACOLOMY PIRES CONGONHAS 1.680.000 t 7 anos 137 ha 

~-
3.8.2 -Análise das compatibilidades 

O enfoque principal do estudo das compatibilidades corresponde à verificação 

do cumprimento das exigências legais impostas pelo poder público aos projetos de 

recuperação ambiental, e também averigüar se as práticas executadas em campo 

correspondem ao cumprimento dos objetivos previamente estabelecidos nos 

documentos. Os objetivos a curto, médio e longo prazos definidos nos PRADs, 

visam, em sua maioria, satisfazer os seguintes critérios: 

- Atender à legislação ambiental em vigor; 

- Fornecer soluções de engenharia aos projetos de recuperação ambiental a 

serem implantados nas áreas degradadas, baseando-se em parâmetros geotécnicos, 

cálculos estruturais, levantamentos biológicos, pedológicos, climáticos, etc; 

- Recuperar a condição de sustentação e auto-regulação das áreas degradadas . 
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A importância de se estudar os objetivos dos programas de recuperação 

ambiental refere-se à possibilidade de se verificar o planejamento das atividades a 

serem implantadas nas áreas degradadas. A compatibilidade entre o conteúdo descrito 

nos documentos e as operações realizadas no campo aumentam a efetividade das 

propostas de recuperação ambiental apresentadas nos PRADs. Existe uma série de 

análises possíveis de serem realizadas dentro do campo das compatibilidades. Porém, 

para efeito de análise da efetividade de documentos embasados em argumentos legais, 

foram considerados apenas as compatibilidades entre os objetivos dos projetos de 

recuperação ambiental e a compatibilidade entre os PRADs e os respectivos ElAs. 

3.8.2.1- Análise das compatibilidades entre os objetivos dos 

projetos de recuperação ambiental 

De uma maneira geral, os objetivos dos projetos de recuperação ambiental 

não são esclarecedores, baseando a viabilidade de execução dos p ogramas de 
,--{> â C\ q_L<..< .(_ ~ ç_, Q -

reabilitação nas estratégias locais de operação / A figura nº 07 a seguir, retrata de 

forma sucinta, os critérios de análise utilizados na verificação da efetividade dos 

documentos em relação ao cumprimento dos objetivos traçados nos planos de 

recuperação ambiental, a curto, médio e longo prazos. A opção por estes critérios de 

análise visou refletir o grau de compatibilidade entre projetos que tratam da 

recuperação ambiental de áreas que apresentam características geoambientais 

semelhantes. 

AI- Cumprimento das exigências legais na formulação das propostas de 

recuperação ambiental; 

A2- Identificação das ações do projeto de mineração desencadeantes de 

alterações no meio ambiente; 

AJ- Descrição dos efeitos da implantação da mineração sobre a evolução 

dos sistemas ambientais a longo prazo,· 

A4- Mitigação dos impactos ambientais negativos como objetivo a curto 

prazo; . 

AS- Definição das etapas de reabilitação como estratégia de execução 

dos objetivos a médio prazo; 

A6- Reequilíbrio dinâmico sustentado como objetivo a lonf{o prazo. 

FIGURA 07- Critérios considerados na análise dos objetivos dos 

PRADs. 
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O estudo das compatibilidades envolve situações diversas que refletem o 

caráter dinâmico em que estão inseridas as questões ambientais no setor de 

mineração. As inúmeras variáveis dos projetos de pesquisa e lavra, otimizadas à 

medida em que se avançam os conhecimentos relativos ao corpo de minério, 

contribuem no sentido de aumentar as incertezas do processo de planejamento das 

medidas de recuperação ambiental que serão implantadas após a extração do minério 

ou concomitante à sua lavra. 

Os impactos sobre o meio ambiente, gerados ao longo da vida útil da mina, 

exigem mais do que um planejamento ambiental para o controle de suas intensidades e 

extensões, recaindo na elaboração, por parte das empresas, de instrumentos 

dinâmicos de monitoramento ambiental. 

Dentre os elementos passíveis de análise, considerou-se neste estudo, as 

formas de levantamento e avaliação dos impactos ambientais executados pelos 

consultores, uma vez que o ElA é um dos principais componentes do processo de 

AIA, e o PRAD, que, por sua vez, está inserido dentro do ElA. 

Estes levantamentos dos impactos ambientais e suas correlações com outros 

projetos situados na mesma região também são elementos importantes na verificação 

da efetividade dos PRADs no controle dos efeitos das atividades de mineração sobre 

a qualidade do ambiente onde as jazidas estão situadas. Conforme apresentado na 

figura nº 08 a seguir, foram consideradas os seguintes critérios de análise: 
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Bl -Divulgação do inventário ambiental; 

B2 - Caracterização dos recursos naturais, segundo sua localização dentro da 

área requerida pela mineração; 

BJ -Apresentação do diagnóstico e prognóstico ambientais das áreas de 

influência do projeto de mineração; 

B4- Compatibilidade entre os projetos de recuperação ambiental propostos e 

outros projetos co-localizados; 

B5- Areas de influência direta e indireta consideradas separadamente; 

B6- Utilização de técnicas de AIA qualitativas; 

B7- Utilização de metodologias de AIA definidas pela literatura ou específicas 

para os projetos considerados. Quantificação dos impactos ambientais 

numa escala hipotética de magnitude; 

B8- Indicação da metodologia de AIA mais apropriada para o caso em 

questão; 

B9 -Apenas diagnóstico e listagem dos impactos ambientais existentes, 

classificando-os segundo seus efeitos, seu tempo de duração, sua 

reversibilidade e sua amplitude. 

FIGURA 08 - Critérios de análise relacionados aos métodos de AIA 

apresentados nos PRADs. 

3.8.3- Análise da efetividade dos PRADs segundo o planejamento 

e o cronograma de execução das atividades de recuperação 

ambiental 

Para que a análise da efetividade dos PRADs pudesse refletir o caráter real do 

planejamento da recuperação das áreas degradadas pelas empresas de mineração, 

foram consideradas situações que se referem à correlação existente entre o projeto de 

rea,bilitação e o potencial de uso do solo das áreas degradadas. O cronograma de 

execução das atividades de recuperação ambiental repesenta um dos principais 

instrumentos de suporte à avaliação do cumprimento das metas de trabalho 

estabelecidas nos PRADs. A figura nº 09 apresentada a seguir resume os critérios de 

análise usados na verificação da efetividade dos PRADs quanto ao planejamento e ao 

cronograma de execução das atividades de recuperação ambiental propostas nos 

documentos. 
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CI - Uso futuro da área baseado no potencial dos ecossistemas nela contidos. 

Avaliação dos potenciais de usos; 

C2- Definição detalhada do método de recuperação a ser seguido, assim 

como das etapas de execução; 

C3 -Apresentação das medidas de recuperação possíveis de serem realizadas 

nas áreas degradadas consideradas; 

C4- Definição do cronograma de execução, incluindo atividades que serão 

tomadas após a exaustão da jazida; 

C5- Recuperação das (A.!. I.) conciliadas com as áreas de apoio às operações 

de lavra; 

C6- Embasamento cartográfico e/ou modelagem no planejamento das 

atividades de recuperação ambiental; 

C7- Evolução natural dos ecossistemas considerada no planejamento da 

recuperação ambiental; 

C8- Nenhuma definição do cronof!7ama de execução. 

FIGURA 09 - Critérios de análise referentes ao planejamento e ao 

cronograma de execução das atividades de recuperação 

ambiental. 

As propostas de recuperação de áreas degradadas descritas nos PRADs 

analisados, ainda que não reflitam um embasamento científico ou prático que garanta 

a segurança do uso do solo para determinado fim, representa uma alternativa de 

recuperação que mais tarde poderá ser julgada em outras circunstâncias. 

Experimentos de campo são realizados à medida que as empresas sintam a 

necessjdade de comprovação de determinadas estratégias de trabalho. 

Há uma discrepância considerável entre as propostas de recuperação 

apresentadas nos PRADs de pequenas e grandes empresas de mineração. Apesar da 

similaridade existente entre os métodos de lavra empregados e os recursos ambientais 

· disponíveis, não são previstas as condições ambientais futuras próprias de cada área 

explorada. Os cronogramas de execução das atividades de recuperação contidos nos 

PRADs das pequenas empresas não indicam, com segurança, as medidas a serem 

implantadas a longo prazo, uma vez que as operações de lavra não são bem definidas 

para um período de tempo mais prolongado. A eficiência do PRAD como instrumento 

de planejamento ambiental está comprometida com as variações técnicas, empresariais 

e ambientais que poderão aparecer ao longo do desenvolvimento do projeto de 

mineração. 
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O estudo das propostas ou alternativas de recuperação ambiental apresentadas 

nos PRADs, que abrange o processo de seleção da metodologia de recuperação mais 

indicada para determinadas áreas, auxiliou na avaliação da efetividade dos PRADs 

como instrumentos de planejamento e gerenciamento ambiental. 

O caráter interdisciplinar que este estudo requer, leva à formulação de 

sugestões que, de acordo com o banco de dados do meio ambiente do local objeto de 

estudos, é possível formular um número muito grande de propostas viáveis de serem 

implantadas. No julgamento das alternativas, a opção escolhida, certamente recairá 

sobre o modelo de recuperação mais bem estruturado cientificamente, embasado, 

principalmente, nos experimentos de campo e nos resultados obtidos em áreas de 

características ambientais similares. 

Neste estudo, é evidenciada a incerteza na tomada de decisão por medidas de 

recuperação ambiental que serão implantadas no futuro, após a desativação do 

projeto, ou mesmo em áreas que podem ser recuperadas concomitante à lavra, em 

outros pontos da jazida. O fato de não se ter, na maioria dos casos, levantamentos 

básicos do meio ambiente para o julgamento e descarte de propostas, reflete o nível 

de carência de dados de detalhe, referentes às situações ambientais futuras com o 

desenvolvimento do projeto de mineração. Uma série de situações e condições, de 

ordem ambiental e empresarial, influenciam no julgamento das propostas de 

recuperação ambiental apresentadas. Para efeito de análise da efetividade dos PRADs 

sob este enfoque, considerou-se os seguintes critérios de análise (Figura nº 1 0) : 
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D 1 - Previsão dos impactos ambientaisfuturos como suporte aos planos de 

recuperação e gerenciamento ambiental a serem implantados após a 

desativação do projeto de mineração; 

D2- Proposta de recuperação da cava com apresentação de alternativas; 

D3 -Nenhuma proposta efetiva para recuperação ambiental da cava; 

D4- Definição dos ecossistemas situados dentro da área requerida para 

implantação do empreendimento de mineração; 
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D5- Apresentação de alternativas operacionais (viveiro de mudas, cartografia, 

modelos gerenciais, etc) como suporte às medidas de recuperação 

ambiental a serem implantadas; 

D6- Descrição das etapas de trabalho baseando-se na escala de produção e no 

tempo de vida útil da mina; 

'D 7- Apresentação de experimentos de campo que comprovem um modelo de 

recuperação ambiental mais eficiente; 

D8- Identificação dos processos de degradação do meio fisico como suporte 

aos projetos de recuperação ambiental propostos. 

FIGURA 10- Critérios considerados no estudo da efetividade das 

propostas de recuperação ambiental apresentadas nos 

PRADs. 

O histórico da evolução das vertentes geomorfológicas, os impactos 

ambientais já ocorridos, as alterações climáticas e o funcionamento dos ecossistemas, 

são informações pouco citadas nos PRADs. 

O estudo das paisagens e a avaliação do potencial da área degradada para 

determinada utilização são elementos que auxiliam na formulação de propostas 

efetivas de recuperação ambiental. Com a avaliação dos impactos ambientais, poder

se-á avaliar, com mais certeza, a proposta mais eficiente ecológica e economicamente 

de se manter a qualidade ambiental nas áreas sob influência das atividades de 

mineração . 
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3.8.5 - Análise da efetividade das medidas mitigadoras 

apresentadas nos PRADs 
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De acordo com as exigências impostas pela Resolução CONAMA 001/86 à 

implantação de medidas necessárias para prever e minimizar os impactos ambientais 

negativos, as empresas mineradoras propõem ações que visam manter a qualidade 

ambiental das áreas de influência dos empreendimentos mineiros. A qualidade das 

águas dos fluxos naturais que se localizam na bacia hidrográfica onde está situada a 

jazida mineral e a qualidade do ar das áreas submetidas a operações de explotação 

devem ser mantidos dentro dos padrões determinados pelo CONAMA (Resolução 

CONAMA nº 20, de junho de 1986, para padrões da qualidade da água e Resolução 

CONAMA nº 03, de junho de 1990, para padrões da qualidade do ar) . Assim, com o 

prosseguimento da análise dos PRADs, verificou-se que uma série de procedimentos 

relàtivos à Ímplantação de medidas mitigadoras são comuns na maioria dos casos de 

explotação mineral considerados neste estudo. Algumas operações são consideradas 

como medidas de suporte às propostas definitivas de recuperação ambiental a serem 

executadas nas áreas degradadas ou impactadas. 

As barragens para contenção de finos, enquadradas como medidas 

mitigadoras dos impactos ambientais sobre os recursos hídricos, devem ser também 

consideradas como "ecossistemas" para efeito dos projetos de recuperação ambiental. 

Na maioria dos casos analisados, porém, essas áreas são simplesmente abandonadas, 

ficando submetidas a processos naturais de recuperação ambiental, após a desativação 

dos projetos mineiros. Apesar de ser considerada uma medida mitigadora de impacto 

ambiental, a barragem de contenção de finos, assim como os diques, correspondem a 

unidades distintas da paisagem disposta na região da mina. Daí a necessidade de se 

reintegrá-los à paisagem local, através de atividades de recuperação ambiental, 

mesmo que apresentem baixo potencial para fl.Itura utilização . 

Os critérios utilizados para a análise das medidas mitigadoras descritas nos 

PRADs referem-se à quantificação do grau de detalhamento das propostas 

apresentadas. 

Com relação às exigências legais, avaliou-se o grau de detalhamento com que 

são elaboradas as medidas mitigadoras dos impactos ambientais . A apresentação de 

mapas e projetos estruturais de construção são alguns dos parâmetros usados na 

análise da efetividade das medidas de contenção dos impactos ambientais existentes 

na região das minas. 

Considerou-se, então, conforme demonstrado na figura nº 11 adiante, os 

seguintes critérios' de análise das medidas mitigadoras: 
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El -Apresentação da escala de amplitude da medida mitigadora a ser 

implantada. Contenção de um impacto ambiental localizado ou um 

conjunto de impactos que alteram a qualidade ambiental de determinados 

recursos naturais; 

E2 - Descrição do caráter de resolução do problema com a implantação das 

medidas mitigadoras; se provisório ou permanente, em relação ao tempo 

de vida útil da mina; 

EJ - Previsão do tempo de vida útil para a medida mitigadora implantada; 

E4- Demonstração da compatibilidade entre projetos co-localizados, havendo 

consorciação de empresas na tomada de decisão e implantação de medidas 

mitigadoras; 

E5- Nenhuma declaração a respeito do tipo ou amplitude das medidas 

mitigadoras a serem implantadas nas áreas de impactos ambientais 

críticos. 

E6- Levantamento básico das áreas críticas de impactos ambientais; 

E7- Medida mitigadora dos impactos ambientais como etapa inicial dos 

projetos de recuperação ambiental; 

E8- Programa de revegetação como principal medida mifigadora dos 

impactos ambientais; 

E9- Construção de barragens de rejeito, diquesfiltrantes e drenagens como 

medidas de contenção de impactos nos mananciais hídricos; 

ElO- Indicação de medidas mitigadoras de acordo com as características dos 

poluentes e da deKJ"adação ambiental do meio. 

FIGURA 11 - Critérios usados na análise da efetividade dos 

PRADs segundo as medidas mitigadoras apresentadas. 

3.8.6 - Análise da efetividade dos programas de controle e 

monitoramento ambiental 
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Os programas de controle ambiental são os pnnc1pa1s instrumentos de 
I 

planejamento e gerenciamento das atividades que visam manter a qualidade do meio 

ambiente nos padrões estipulados pelo CONAMA. A eficiência do PRAD está 

diretamente ligada ao plano de vigilância ambiental · indicado para as atividades de 

recuperação ambiental implantadas ao longo e após a vida útil das jazidas . 

São considerados nesta análise, alguns critérios de avaliação que se baseiam 

no conteúdo da Legislação Ambiental e nos conceitos definidos na literatura, de 

maneira que possam auxiliar na verificação da eficiência dos programas de 
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monitoramento sugeridos pelos consultores ambientais. A figura nº 12 apresentada a 

seguir, sintetiza os critérios de análise utilizados na avaliação da efetividade dos 

PRADs perante os programas de controle e monitoramento ambiental : 

FI -Apresentação de um programa sustentado de monitoramento ambiental 

com descrição dos trabalhos a serem executados; 

F2 - Levantamento dos focos de poluição, descrição dos tipos de controle 

ambiental sugeridos (locais de coleta) e das metodologias de trabalho a 

serem adotadas; 

F3- Descrição dos tipos de recursos naturais a serem monitorados; 

F4- Avaliação temporal da evolução das áreas em recuperação; 

FS- Descrição dos métodos de monitoramento do solo e da vegetação 

implantada; 

F6- Descrição da correlação entre os programas de monitoramento 

sugeridos e os respectivos ElA -RIMAs. 

F7- Just(ficação dos pontos de coleta para monitoramento. 

FIGURA 12 - Critérios de análise dos PRADs segundo os 

programas de monitoramento ambiental apresentados . 

Os critérios de avaliação apresentados, referem-se ao conteúdo mínimo 

exigido por lei para que seja elaborado um programa de monitoramento ambiental 

para áreas submetidas a constantes alterações na qualidade dos seus recursos naturais. 

Sob este enfoque, pôde-se contemplar a necessidade de se desenvolver um 

modelo dinâmico para o controle da qualidade ambiental das áreas de influência da 

mineração ao longo e após a vida útil da mina. Foram levantadas as variáveis e 

condicionantes, de ordem técnica e ambiental , que contribuíram na formulação dos 

bancos de dados úteis aos modelos gerenciais indicados para casos deste tipo . 
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INSTRUMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL 
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O estudo de casos específicos apresenta relevada importância neste trabalho 

devido à complexidade das questões ambientais no setor de mineração. A Legislação 

Ambiental exige, cada vez mais, dos consultores e das empresas de mineração melhor 

planejamento das atividades de controle e recuperação ambiental. 

O objetivo principal de se executar um levantamento de campo em empresas 

do setor mineral foi, basicamente, levantar subsídios (dados, informações, variáveis e 

fatores condicionantes) que favorecessem a análise da efetividade dos PRADs como 

instrumentos de gerenciamento ambiental nas áreas explotação de minério de ferro na 

região do Q.F. 

Procedimento 

O trabalho de campo baseou-se no levantamento das principais alterações e 

impactos ambientais provenientes das ações da mineração sobre os recursos naturais 

dispostos nas áreas das minas . As características do meio fisico, as perspectivas de 

recuperação natural ou por métodos já conhecidos foram analisados em cada caso, 

evidenciando as propostas mais eficazes e as variáveis envolvidas. Procurou-se 

levantar os processos de degradação ambiental envolvidos e os avanços tecnológicos 

e científicos que influenciam na eficiência e evolução dos programas de reabilitação 

ambiental já implantados. 

Baseando-se em entrevistas técnicas e levantamentos de campo, procurou-se 

obter, num curto período de três meses, o maior número de informações que 

retratasse o "estado da arte" da recuperação ambiental de superficies degradadas kpor 

atividades de extração de minério de ferro, correlacionando o conteúdo apresentado 

nos PRADs com os trabalhos já executados nas áreas degradadas. 
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O acompanhamento às atividades de reabilitação ambiental das áreas 

degradadas pelas atividades de mineração foi realizado na região situada na borda 

·leste do Quadrilátero Ferrífero. Para tal, contou-se com o apoio das seguintes 

empresas de mineração: 

-Companhia Vale do Rio Doce- CVRD; 

- Samarco Mineração S.A.; 

- S.A. Mineração da Trindade- SAMITRI. 

4.1 - Os limites geográficos 

A região escolhida para o levantamento de campo está situada entre a Serra 

do Espinhaço, ao norte, e a Serra do Caraça, ao sul. As principais jazidas de minério 

de ferro estão localizadas na região denominada "Complexo Alegria", que 

compreende a bacia hidrográfica do Rio Piracicaba e partes da bacia do Rio Gualaxo. 

A jazida do Germano (SAMARCO), atualmente em fase de exaustão, localiza-se na 

bacia hidrográfica do Rio Gualaxo do Norte, afluente do Rio Gualaxo, onde também 

está situada a jazida de Timbopeba (CVRD). Mais a oeste, localiza-se a jazida de 

Alegria (SAMITRI) e outras jazidas de minério de ferro e manganês de menor porte. 

Juntas, estas três empresas produzem quase 1/3 (um terço) do total de minério de 

ferro produzido no quadrilátero (CETEC, 1987) e representam a principal atividade 

econômica da região da borda leste do Q.F. 

O acesso à região é feito através da rodovia que liga o município de Mariana 

ao município de Santa Bárbara. A jazida de Timbopeba situa-se no município de Ouro 

Preto e está localizada a 37 Km do seu centro histórico. As minas de Germano e 

Alegria situam-se no município de Mariana, e distam, respectivamente, 24 e 32 Km 

do seu centro urbano. 
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MINAS 

FORMACÔES FERR~ERAS 

FIGURA 13 - Mapa de localização dos empreendimentos mineiros onde 

foram realizados os levantamentos de campo. 

(Modificado de BARBOSA, 1965). 
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4.2 - Os recursos geoecológicos da região estudada 

A paisagem da região é representada pelas feições geomorfológicas 

características do quadrilátero, refletindo, a partir dos afloramentos de rochas 

apresentados em toda a sua extensão, o seu potencial para as atividades de mineração. 

As interrelações entre as estruturas rochosas, o clima, a topografia, a vegetação, a 

hidrografia e os solos são evidenciados nas formas de relevo apresentadas, as quais 

condicionam os tipos de uso do solo mais indicados. 

A região é composta predominantemente por planaltos que são entrecortados 

por drenagens, que representa um conjunto de processos evolutivos de geoformas 

resultantes das interrelações entre o clima, as estruturas geológicas e a cobertura 

vegetal. 

As serras do Caraça e do Espinhaço são as unidades da paisagem que mais se 

destacam na região, delimitando as áreas das jazidas minerais. As bacias hidrográficas 

dos rios Piracicaba, Gualaxo do Norte e das Velhas são depósitos naturais dos 

sedimentos provenientes das encostas decapeadas pelas atividades de mineração. Não 

existem na região, os chamados vales prolongados; os de maior extensão são 

utilizados para deposição de rejeito das usinas de tratamento ou de material estéril 

proveniente das minas. 

A exposição de solos com horizonte B latossólico é predominante em quase 

toda a extensão da região. É também significativo nas áreas das jazidas, a exposição 

de rochas intemperizadas e lateritas ferruginosas . São encontrados, ainda, resquícios 

de Mata Atlântica e de cerrado nos arredores das minas. Entretanto, a vegetação que 

mais se destaca são as matas de eucalipto, plantadas com fins econômicos. A alta ·· 

concentração do íon ferro no solo permite apenas o desenvolvimento de espécies 

resistentes e tolerantes a este elemento e aos teores de alumínio e fósforo associados. 

Poucas são as áreas agrícolas encontradas na região, uma vez que os recursos 

topográficos e pedológicos não favorecem o desenvolvimento de tal atividade .. 

O alto índice pluviométrico (média de 1100 mm entre os meses de novembro 

a março) é uma característica importante sob o ponto de vista de equilíbrio ambiental 

das áreas degradadas, sendo considerado como fator natural relevante nos estudos de 

estabilidade das áreas impactadas pelos efeitos das atividades de mineração. 

Nas áreas requeridas para exploração de minério de ferro, determinada porção 

é destinada a "mata reserva", servindo como banco de dados da vegetação aos 

programas de reabilitação ambiental a serem desenvolvidos nas áreas degradadas. 

Destacam-se também, na paisagem ao redor das minas, as barragens de rejeito e de 

reserva de água para o processo de tratamento de minério, proporcionando à região 
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um contraste visual entre as formas criadas pela exploração mineral e os recursos 

geoecológicos naturais ao entorno. 

4.3 - Descrição e avaliação dos impactos ambientais 

Em função da importância que cumpre a descrição e avaliação dos impactos 

ambientais nos processos de investigação de campo, a sistemática de avaliação 

procurou embasar-se nos procedimentos indicados na literatura e definidos na 

Resolução CONAMA 001/86 (art.6Q, II) que dispõe sobre a análise dos impactos da 

seguinte forma: "( ... )análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas 

através da identificação, previsão da magnitude e interpretação · da importância dos 

prováveis impactos relevantes (benéficos e adversos, diretos e indiretos, imediatos, a 

médio e longo prazos, temporários e permanentes); seu grau de reversibilidade, suas 
' 

propriedades cumulativas e sinérgicas, a distribuição dos ônus e beneficios sociais( .. . ) 

" 

O procedimento da pesquisa sob este enfoque, consistiu em identificar o nível 

de abrangência e o grau de detalhamento das metodologias de avaliação utilizadas nos 

PRADs, correspondentes às áreas de campo tomadas para levantamentos. Foram 

considerados alguns parâmetros de correlação entre os estudos de impactos 

ambientais e as metodologias de recuperação ambiental empregadas . 

Apesar da similaridade geoecológica entre os sistemas ambientais inseridos 

neste estudo, a exigência de metodologias específicas para cada caso, mesmo que 

embasadas em métodos tradicionais de AIA, constituiu uma condição básica para a 

análise da qualidade ambiental das áreas exploradas. No levantamento da qualidade 

ambiental dessas áreas foram considerados os seguintes critérios na avaliação dos 

impactos ambientais: 

a) A delimitação dos sistemas ambientais, incluindo as áreas de influência 

direta e indireta dos empreendimentos de mineração; 

b) A identificação das variáveis ambientais e dos processos de mineração; 

c) A descrição e quantificação dos impactos ambientais, especificando a 

natureza das alterações e suas amplitudes; 

d) As relações existentes entre os projetos de mineração e os respectivos 

projetos de gerenciamento ambiental; 

e) A apresentação de projetos de reabilitação ambiental possíveis de serem 

realizados, com o enfoque voltado para as análises ecológicas, econômicas, 

tecnológicas, políticas e sociais; 

f) O cumprimento da estratégia de trabalho sugerida pelos órgãos ambientais, 

que compreende as fases de diagnóstico ambiental, previsão ou prognóstico e 
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avaliação dos impactos ambientais e conclusão sobre as medidas viáveis de 

implantação. 

No caso específico das minerações de superficie, destacando-se as jazidas de 

minério de ferro tomadas como objeto de estudo, pode-se descrever as alterações 

provocadas no meio ambiente, de maior importância e amplitude, da seguinte 

maneira: 

- Transformações na fisiografia da região da jazida, proporcionadas pelas 

escavações e deposição de material estéril, disposição de rejeitas em barragens, 

erosões e assoreamentos (F o to O 1 ); 

2 - Alterações na rede hidrográfica dos principais cursos d'água da região, 

transposição de talvegues e vales, alteração das vazões das nascentes, etc (foto 02); 



Foto 01 - Transformações na fisiografia da região da jazida. 

(Mina de Timbopeba, CVRD). 

Foto 02- Alterações na rede hidrográfica da região da jazida. 

(Mina de Timbopeba, CVRD) 
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3 - Alteração na qualidade das águas, assoreamentos, aumento das taxas de 

DBO e DQO, alteração da cor e da turbidez das águas superficiais, e alteração do 

fluxo das águas subterrâneas (Foto 03); 

4- Alteração da qualidade do ar (Foto 04). 

O meio biológico, por sua vez, sofre efeitos negativos que recaem sobre o 

equilíbrio e a qualidade dos habitats. A interrupção dos processos de evolução natural 

dos ecossistemas, a destruição de nichos ecológicos, a modificação das cadeias 

tróficas com o afugentamento da fauna e a supressão de espécies singulares da flora 

são os principais prejuízos ecológicos registrados na biota. 

Para efeito de análise dos modelos de gerenciamento ambiental adotados nas 

empresas, foram considerados, separadamente, os fatores-causa incontroláveis dos 

impactos ambientais e os controláveis. No primeiro grupo encaixam-se as variações 

dos fatores geoecológicos naturais como nível de precipitação, exposição solar, 

estratigrafia dos solos e das rochas, etc; e no segundo grupo, as alterações do meio 

fisico , biológico e sócio-econômico que sofreram alterações diretas pela ação 

antrópica relativa às atividades de mineração. 

As metodologias de avaliação visam, principalmente, permitir que se observe 

o nível de degradação dos sistemas ambientais em relação ao seu estado de equilíbrio 

natural, sem os efeitos negativos da influência antrópica, manifestada através da 

implantação dos projetos de desenvolvimento. Comumente são utilizadas matrizes de 

relação causa-efeito que proporcionam, numa primeira análise, conhecer as 

interrelações entre as àções do projeto e os seus efeitos sobre o meio ambiente. 
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Foto 03 - Alteração da qualidade das águas. Efluente da usina de 

tratamento. (Mina de Águas Claras, MBR). 

Foto 04- Alteração da qualidade do ar. (Mina do Cauê, CVRD). 
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CONTRERAS (1992) sugere a seguinte escala de amplitude na avaliação dos 

impactos ambientais encontrados em áreas submetidas a atividades de mineração : 

CO :MP A TÍVEL - impacto de pouca intensidade. Recuperação imediata das 

condições originais anteriores à ação. Não são necessárias práticas corretivas . 

MODERADO - a recuperação das condições originais requer certo tempo e é 

aconselhável a aplicação de medidas corretivas. 

SEVERO- necessidade de introdução de práticas corretivas para recuperação 

das condições iniciais. Exige período de tempo prolongado para reabilitação. 

CRÍTICO - a magnitude do impacto é superior aos níveis aceitáveis pelos 

órgãos de fiscalização ambiental. É produzida uma alteração permanente sem que se 

possa recuperar a qualidade das condições ambientais naturais. A utilização de 

medidas corretivas é de pouca solução. 

No levantamento de campo realizado, considerou-se uma subdivisão entre as 

áreas de influência direta e indireta dos projetos de mineração. Esta estratégia de 

trabalho buscou, em primeiro plano, otimizar os trabalhos de implantação de medidas 

mitigadoras de impactos e de reabilitação ambiental. O conhecimento das causas e 

dos efeitos oriundos das atividades da mineração sustentarão os planos de 

gerenciamento ambiental a serem definidos pelas empresas. 

Os critérios de análise da paisagem, evidenciados na literatura consultada, 

servem de suporte à delimitação de subáreas ou ecossistemas situados dentro das 

áreas requeridas para implantação dos empreendimentos de mineração. No caso das 

minerações de ferro situadas na região do quadrilátero, foram notificadas as seguintes 

áreas com características distintas e que foram consideradas, para efeito de estudos, 

separadamente: 

1 -Barragem para contenção de rejeitas e finos lixiviados das encostas 

decapeadas; 

2- Usina de beneficiamento de minérios e áreas ao entorno; 

3 - Cava da mina e entorno; 

4- Áreas de apoio (escritórios, oficinas, vias de acesso, etc); 

5 - Pilhas de material estéril. 

Entre um caso e outro, podem aparecer outras formas de paisagens como 

matas, reservas, lagos, etc, porém, basicamente os 05 (cinco) sistemas ambientais 

acima descritos correspondem a feições de paisagem comuns nas áreas submetidas à 

explotação de minério de ferro na região do Q.F. 

A delimitação dessas subáreas é baseada na homogeneidade entre os 

elementos constituintes das paisagens (linha, forma, textura, escala, compleXidade e 
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cor) e nos recursos geoecológicos constituintes dessas unidades (composição do solo, 

estrutura da rocha, geomorfologia, vegetação, etc) . 

A caracterização e a avaliação dos impactos ambientais nas áreas estudadas 

podem ser resumidos e apresentados conforme disposto na figura nº 14, mostrada a 

seguir. F oram consideradas as normas legais para a caracterização e avaliação dos 

impactos ambientais, representando-se as medidas mitigadoras e os tipos de controle 

ambiental indicados pelas empresas para cada subárea considerada. 
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FIGURA 14 - Características e avaliação dos impactos ambientais nas 

áreas estudadas. 
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No âmbito da implantação, desenvolvimento, lavra e desativação dos projetos 

de mineração, muito se discute sobre as formas mais otimizadas de se lavrar em 

compatibilidade com a qualidade ambiental do meio em que a jazida está inserida. O 

fator econômico, conciliado com as exigências do mercado e com a qualidade do 

produto final, impõem a necessidade de se manter os padrões de qualidade ambiental 

estabelecidos pela Legislação Ambiental e pelos órgãos públicos de fiscalização. 

A planilha demonstrada a seguir (Figura nº · 15), representa o estado de 

degradação e as condições de estabilidade em que se encontram os sistemas 

ambientais considerados neste levantamento de campo, de forma a evidenciar os 

elementos-chave causadores da desarmonia entre as operações m~neiras e os recursos 

ambientais. Esta avaliação permite também visualizar a efetividade das propostas 

apresentadas nos PRADs para os diversos casos de áreas degradadas situadas nas 

ime'diações das minas. De acordo com as propostas de reabilitação ambiental 

apresentadas, tem-se um panorama dos tipos de serviço executados no campo da 

engenharia ambiental nas áreas de extração de minério de ferro . 

Nesta análise não são consideradas as fases do projeto de mineração, sendo 

necessário repetir a avaliação à medida em que o projeto vá se desenvolvendo. O 

processo de avaliação não deve ser um modelo estático, mas um mecanismo sujeito a 

aperfeiçoamentos, à medida em que hajam modificações ao longo da vida do 

empreendimento. 
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FIGURA 15 - Planilha de representação da recuperação ambiental nas 

áreas estudadas. 
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O trabalho de campo realizado teve como objetivos pnncipais o 

reconhecimento e o levantamento das variáveis ambientais e operaciOnais que 

influenciam na efetividade dos projetos de recuperação, assim como os fatores 

condicionantes de ordem empresarial e ambiental que restringem a implantação de 

determinadas medidas de recuperação nas áreas degradadas situadas na região da 

borda leste do Quadrilátero Ferrífero. 

Nos casos comuns de recuperação ambiental concomitantes à lavra, são 

sugeridos modelos de recuperação que visam minimizar o impacto visual ora 

percebido pelos transeuntes da região da mina. 

A compatibilidade entre o plano de lavra e a preservação dos recursos 

naturais é realmente efetiva em campo quando se propõe: 

1 - O levantamento geoecológico dos recursos naturais, de forma a constituir 

um banco de dados ambientais; 

2 - A preservação da.qualidade ambiental dos recursos hídricos, quantificado 

pela diversidade ecológica de espécies da fauna e flora aquática, assim como das 

espécies ciliares; 

3 - O manejo adequado do solo orgânico, adubação e uso de serrapilheira; 

4 - A consideração aos estágios da sucessão ecológica natural da vegetação 

implantada. Adaptação e tolerância aos altos teores de ferro, alumínio e manganês do 

solo, assim como o acompanhamento às oscilações meteorológicas; 

5 - A compensação paisagística, com implantação de cortinas arbóreas ou 

cinturões verdes, em casos de alterações irreversíveis do relevo e da paisagem natural. 

O fato das minas de Germano, Timbopeba e Alegria pertencerem ao mesmo 

complexo mineral, e as duas primeiras à mesma bacia hidrográfica, faz com que 

muitas medidas mitigadoras de impactos negativos sejam tomadas em conjunto, 

havendo trocas de informações nas metodologias de recuperação e controle ambiental 

das áreas degradadas. O modelo mais utilizado e que envolve as etapas de reabilitação 

até a estabilização da área degradada corresponde ao seguinte fluxograma (Figura nº 
. . 

16): 
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LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO 
I 

I RETALUDAMENTO I DRENAGEM I I 
I 

DEPOSIÇÃO DE 

SOLO ORGÂNICO 

ou 
SERRAPILHEIRA 

I 
SULCAMENTO EM 

CURVAS DE NÍVEL E 

COVEAMENTO 
I 

SEMEADURA DE 

GRAMÍNEAS E 

LEGUMINOSAS SELEÇÃO DE 

FORRAGEIRAS ESPÉCIES 

I 
PLANTIO DE 

MUDAS 

A V ALIAÇÃO DOS 
! REPLANTIO I RESULTADOS 

I 
COMBATE A 

PRAGAS E 

FORIVIIGAS 

I 
ESTABILIZAÇÃO I MONITORAMENTO I 
DA VEGETAÇÃO I 

FIGURA 16 - Modelo de recuperação ambiental adotado nas áreas estudadas. 

(Modificado de AMARAL, R.D. 1994) 

AMARAL, RD. Informações pessoais, 1994. 



• 

) 

72 

O julgamento das alternativas das propostas de recuperação ambiental para 

determinada área degradada também foi considerado neste levantamento de campo. 

Da mesma forma que foram levantados os impactos ambientais, subdividindo a área 

da mineração em áreas de características geoecológicas homogêneas, são propostas 

medidas de reabilitação e reintegração paisagística. Considerou-se a disposição visual 

dessas áreas, seus condicionantes fisicos e suas variáveis ambientais. A TABELA nº 

03 apresentada abaixo é uma síntese das condições envolvidas nos processos de 

recuperação ambiental: 

TABELA 03- Variáveis e condicionantes ambientais das áreas 
submetidas à recuperação ambiental. 

ÁREA 
[X)FROJE:JD 

PILHA DE ESTÉRIL 

BARRAGEM 

CAVADA MINA 

USINA DE 
BENEFICIAMENTO 

ÁREAS DE APOIO E 
VIAS DE ACESSO 

CONDICIONANTES 
FÍSICOS 

Ângulo dos taludes 
Tipo de solo 
Precipitação 
Exposição da rocha ao 
intemperismo 

Dimensão da bacia. 
pH da água. teor de 
FeeMn 
Capacidade de 
sustentação 
Teor de amido e anUna 

Ângulo dos taludes 
Altura dos bancos 
Tipo de rocha 
Dimensões da cava 
Precipitação 
Exposição à visibilidade 
Comportamento do 
lençol freático 

Altura dos prédios 
Geração de poeiras e 
ruídos 

Ângulo dos taludes 
Tipo de contrução 
Geração de resíduo 
F ante de sedimentos 

CARACTERÍSTICAS 
DA PAISAGEM 

LOCAL 

Visibilidade 
Percepção por vias de 
acesso externo 

Grandes dimensões 
(maior que I O ha) 

Buraco de grandes 
dimensões (maior que 
10 ha) 
Bancadas expostas às 
intempéries naturais 
Alteração das linhas de 
contorno. formas. cor. 
te~1:ura e escala 

Construções 
conll itantes com o 
ambiente natural 

Solo exposto 
Modificação da 
paisagem natural por 
construções 
Modificação dos 
elementos da paisagem 

ALTERNA TJV AS 

Retaludament() 
Drenagem 
Revegetação 
Hidrossemeadura 
Serrapilheira 
Construção de !eiras 

Recuperação natural 
Hidrossemeadura 
Revegetação da 
barragem 

Criação de AP A 
Preenchimento com 
estC:ri l ou rejeito 
Criação de lagos 
arti1iciais 
Área de lazer 
Revegetação dos 
taludes 
Drenagem 
Hidrossemeadura 
Cinturão verde 

Cortina arbór~a 
Pintura de ean1Ullagem 

Abandono 
RetaludamentO 
Drenagem 
Revegetação 
Jardinagem 
Construção de !eiras 
Pavimentação 
Hidrossemeadura 
Grama em laca 

FATOR DE SELEÇÃO 

Estética 
F ante de sedimentos 
Tempo para recuperação 

Vida útil 
Estética 
Tempo de recuperação 

Estética 
Fonte de sedimentos 
Alteração dos recursos 
hídricos 
Compatibilidade com o 
plano de lavra 

Estética 
Tempo de vida útil 
Geração de resíduos e 
ruído ambiental 

Estética 
Controle de sedimentos 
e poeiras 

PROPOSTA FINAL 
DE RECUPERAÇÃO 

MAIS EFETIVA 

Obras de engenharia 
civil 
Revegetação de 
gramíneas. arbustos 
e leguminosas 
forrageiras 

Recuperação natural 
da bacia 
Revegetação da 
barragem 

Preenchimento com 
estéril ou rejeito 
Recuperação dos taludes 
Abandono 
Drenagem 
Cinturão verde 

Cortina arbórea 
Desativação 
Transferência 

Rda]udamento 
Drenagem 
Revegetação 
Construção de !eiras 
Jardinagens nas áreas 
centrais 
Pavimentação 
Grama em placa 
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O fato de a preocupação com a reabilitação de superfícies degradadas por 

atividades de mineração ser bastante recente, a partir da implantação da Legislação 

Ambiental de 1986 (Resolução CONAMA) e do Decreto-Lei de 1 O de abril de 1989, 

fez com que grande parte das medidas implantadas pelas empresas estudadas tenham 

sido tomadas como de iniciativa experimental. 

Dos experimentos levantados em campo, os mais utilizados e indicados para 

as áreas degradadas pelas atividades de extração de minério de ferro situadas na 

região da borda leste do quadrilátero, podem ser sintetizados conforme apresentado 

na figura nº 17, a seguir: 
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METODOLOGIA DE 
RECUPERAÇÃO 

Sulcamento e plantio direto, 
sem adubação, de espécies 
leguminosas e forrageiras, 
nativas e exóticas . Uso de 
serrapilheira e camada vegetal 
morta sobre os sulcos (Foto 
05). 

Sacos de aruagem com 
"coquetel" de sementes de 
gramíneas e leguminosas 
forrageiras misturadas com 
esterco de gado, solo e 
fertilizantes quínúcos (Foto 
06).' 

Sulcan1ento, coveamento, 
calagem e adubação com 
fertilizantes. Semeadura e 
plantio de mudas de espécies 
nativas e exóticas de porte 
arbustivo e arbóreo. 
Espaçamento variável, 
geralmente 
2x2m. 
Pode ser feito a reposição de 
solo orgânico se este já se 
encontra estocado (Foto 07). 

Revegetação com placas de 
grama. Fixação com bambus, 
estacas ou telas (Fotos 08 e 
09) . 
Posterior coveamento e plantio 
de mudas. 

Hidrossemeadura. Espécies 
nativas e exóticas.Poserior 
sulcan1ento, coveamento, 
adubação e plantio de mudas 
(Foto 10). 

lNDICAÇÃO 

Solos com significativo teor 
de nutrientes e matéria 
orgânica. Depósitos de 
estéril, cortes de estrada, 
aterros, etc. 

Taludes íngremes 
(> 25°); solo pobre em 
nutrientes; geralmente 
utilizado em cavas de minas 
e depósitos de rejeito. 

Pilhas de estéril, quando o 
material exposto é pobre em 
nutrientes. Taludes de cava 
(quando o material exposto 
permite) e áreas de apoio. É 
o método mais usual de 
revegetação de áreas 
degradadas . Sujeito a 
variações e implementações. 

Taludes íngremes 
( > 25 O) e solo pobre em 
nutrientes . 
Áreas expostas à circulação 

de pessoas e de necessária 
recuperação rápida. 

Taludes de mina, depósitos 
de estéril, taludes de 
estrada, aterros, etc. 

VANTAGEM/DESVANTAGEM 

Baixo custo. 
Possibilidade de se perder alguns 
serviços pelas intempéries naturais 
(chuvas, ventos, etc) . 

Criação rápida de um substrato de 
matéria orgânica. 
Contenção das sementes às 
intempéries naturais. 
Custo relativamente alto e dificil 
manuseio, 

Custo relativamente baixo. 
Fácil in1plantação e adaptação 
assegurada. 

Rápida recuperação . . 
Mão-de-obra especializada. 
Alto custo. 

Custo relativamente alto. 
Mão-de-obra especializada. 
Homogeneização da vegetação 
implantada. 

FIGURA 17 - Quadro-síntese das principais metodologias de recuper·ação de 
áreas degradadas por atividades de mineração de ferro na borda 
leste do Q.F. 
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Foto 05 - Preparo do terreno para plantio de mudas. Uso de 

serrapilheira e camada vegetal morta. (Timbopeba, CVRD) . 

Foto 06 - Uso de sacos de aniagem com "coquetel" de sementes de 

gramíneas e leguminosas forrageiras, esterco de gado, solo e 

fertilizantes químicos. (Mina de Alegria, SAMITRI). 

75 
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Foto 07 - Preparo do talude para plantio de mudas. Reposição de solo 

orgânico, calagem e aoubação. (Mina de Águas Claras, MBR) 

Foto 08 - Revegetação com placas de grama. 

(Mina de Águas Claras, MBR). 
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Foto 09 - Sustentação da grama com bambu em taludes íngremes. 

(Mina da SAlVIITRI) 

Foto 10- Revegetação por hidrossemeadura. 

(Mina de Águas Claras, MBR) 

77 
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Com o trabalho de campo realizado, observou-se que a utilização de 

metodologias específicas de recuperação ambiental, dependerá, em cada caso, das 

características da área, da disponibilidade de mudas e de sementes para realizar o 

plantio e, principalmente, de pessoal especializado para a execução das operações . 

Constatou-se também que as empresas do setor mineral, cada vez mais, têm-se 

preocupado em constituir um corpo técnico especializado em gerenciar e fazer 

executar os serviços relacionados às questões ambientais pertinentes às operações 

1mne1ras. Os métodos de recuperação ambiental adotados pelas empresas que 

exploram minério de ferro na região do quadrilátero devem apresentar viabilidade 

econômica e eficiência ecológica quando submetidos a análises nos processos de 

tomada de decisão. 

Os modelos gerenciais atualmente em uso são otimizados pelos processos de 

auditoria ambiental existentes nas grandes empresas. Dessa forma, pode-se dizer que 

o PRAD é um instrumento de apoio ao processo de tomada de decisões quanto as 

atividades a serem desenvolvidas no controle da qualidade ambiental das áreas 

influenciadas pelas atividades de mineração. 

Na região da borda leste do Q.F., o intercâmbio de informações entre os 

profissionais atuantes no controle da qualidade ambiental das áreas situadas ao redor 

das minas faz com que o desenvolvimento de técnicas específicas de recuperação seja 

mais rápido que em outras áreas, proporcionando maior economia e eficiência das 

medidas implantadas. De certa forma, os exemplos divulgados auxiliam na formulação 

de propostas e modelos de recuperação e gerenciamento ambiental. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo de técnicas e métodos de reabilitação ambiental de áreas degradadas 

por atividades de mineração a céu aberto vem evoluindo com o aperfeiçoamento dos 

processos de lavra e tratamento de minérios . Com as práticas voltadas à melhoria da 

qualidade do ambiente de trabalho nas minerações, têm-se obtido resultados 

satisfatórios no controle da qualidade ambiental das áreas de influência dos 

empreendimentos. 

Conforme os resultados obtidos e apresentados a seguir, os PRADs 

elaborados, em sua maioria, por empresas de consultoria, apresentam sérias 

deficiências quanto ao cumprimento das exigências impostas pelos órgãos públicos, 

no que se refere ao planejamento e gerenciamento de atividades voltadas à 

recuperação de ambientes degradados. O conteúdo dos PRADs, carregado de 

informações pouco importantes para o controle dos impactos ambientais negativos ou 

à implantação de medidas eficazes de reab~litação ambiental, proporcionou, através 

das análises feitas, dúvidas e insegurança nà. formulação das técnicas de recuperação 

ambiental. 

O fato de um grupo restrito de empresas de consultoria elaborarem projetos 

de recuperação ambiental para áreas co-localizadas, como é o caso das mineradoras 

situadas no Quadrilátero Ferrífero, implica em levantamentos ambientais do mesmo 

tipo, utilizados para toda a região sem que sejam levantadas as variáveis locais de 

cada ambiente separadamente. Tal fato induz à elaboração de projetos de recuperação 

ambiental similares, podendo acarretar sérias complicações no futuro, devido às 

diferentes condições de desenvolvimento a que estão submetidas as minerações . 

Áreas situadas próximas a municípios com significativo potencial de desenvolvimento 

devem apresentar planos diretores que assegurem o uso da superficie para 

determinado fim, considerando-se todas as possíveis utilizações futuras do solo . 

A preocupação com o cumprimento das exigências legais induziu as empresas 

a desenvolverem levantamentos pouco detalhados dos recursos naturais das áreas de 
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influência dos empreendimentos de mineração. De um modo geral, foi verificada 

também a carência de dados relativos às variáveis principais que regulam o equilíbrio 

do meio fisico na região das minas e dos fatores condicionantes de ordem fisica e 

empresarial que influenciam na qualidade das propostas de recuperação ambiental 

apresentadas . 

Os resultados das análises dos PRADs são demonstrados segundo a 

porcentagem de documentos que fizeram menção aos critérios de análise 

considerados no estudo das compatibilidades e da efetividade das propostas de 

recuperação, rnitigação, avaliação dos impactos e monitoramento ambiental. Assim, 

com a interpretação dos resultados obtidos e com as investigações de campo 

realizadas, pôde-se avaliar até que ponto as propostas de recuperação ambiental 

apresentadas nos PRADs têm sido efetivas. 

5.1 -Resultados da análise dos objetivos dos projetos de 

recuperação ambiental 

A análise das compatibilidades entre os objetivos dos projetos propostos e a 

realidade prática executada em campo demonstra que os PRADs são muito úteis 

como banco de dados às atividades a serem realizadas, não correspondendo, na 

prática, como instrumento de gestão ambiental. O fato dos projetos de mineração 

estarem submetidos a um caráter dinâmico que envolve, principalmente, variações 

geológicas, faz com que os planos de lavra sejam otimizados à medida em que a lavra 

avança, contribuindo para a atualização, também, dos planos de recuperação 

ambiental. 

Os critérios de análise utilizados buscaram evidenciar desde os aspectos legais 

exigidos para elaboração dos PRADs, incluindo as relações de causa-efeito da 

implantação dos empreendimentos de mineração, até a definição dos objetivos dos 

planos de recuperação ambiental, conforme demonstrado na figura nº 18. 
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A1 A2 A3 A4 

critérios de análise 

AS AS 

lll!i A1 -Cumprimento das 
exigências legais na formulação 
das propostas de recuperação 
ambiental. 

B A2 - Identificação das ações do 
projeto de mineração 
desencadeantes de alterações 
no meio ambiente . 

11!1 A3 - Descrição dos efeitos da 
implantação da mineração sobre 
a evolução dos sistemas 
ambientais a longo prazo. 

El A4- Mitigação dos impactos 
ambientais negativos como 
objetivo a curto prazo. 

l.:l! AS - Definição das etapas de 
reabilitação como estratégia de 
execução dos objetivos da 
recuperação a médio prazo. 

DAS - Reequilíbrio dinâmico 
sustentado como objetivo da 
recuperação a longo prazo: 

FIGURA 18 - Análise dos objetivos dos projetos de recuperação ambiental. 
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Conforme demonstrado na figura acima, os objetivos a médio e longo prazos 

traçados nos documentos são os pontos-fracos dos PRADs. As incertezas nas 

condições futuras do meio fisico na região da mina não asseguram propostas efetivas 

de recuperação ambiental. Somente áreas cujo abandono está certificado têm 

registradas a implantação de medidas de recuperação ambiental ou determinada 

utilização posterior. De forma geral, não há nenhuma preocupação em descrever os 

objetivos a curto, médio e longo prazos nos PRADs, existindo apenas uma "resposta" 

ao item referente aos objetivos definidos no roteiro de elaboração do PRAD, 

fornecido pela FEAM - MG. 

No entanto, a preocupação em cumprir com as exigências legais é notada em 

60% dos documentos analisados, evidenciada através da estrutura de apresentação 

dos dados contidos nos documentos e na demonstração das relações causa-efeito e as 

medidas mitigadoras indicadas para os casos de degradação ambiental apresentados. 
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sugeridos nos PRADs 
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Ainda no estudo das compatibilidades procurou-se analisar a relação dos 

PRADs com os respectivos ElA-RIMAs. Para isso foram considerados os elementos

chave constituintes do processo de AlA, os quais, por sua vez, estão inseridos nos 

estudos de impactos e nos planos de recuperação ambiental. A figura nº 19 

apresentada a seguir retrata o conteúdo dos PRADs em relação aos seus 

levantamentos práticos, argumentos teóricos e embasamento científico usados na 

formulação de métodos de AlA para os casos estudados. 

90 

80 

70 

60 

%de PRADs 
50 

que apresentam 
estes critérios de 

análise 
40 

30 

20 

10 

o 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 

critérios de análise 

riiii 81 - Divulgação do inventário 
ambiental. 

[l 82 -Caracterização dos 
recursos naturais segundo sua 
localização dentro da área 
requerida pela mineração. 

llil 83 - Apresentação do 
diagnóstico e prognóstico 
ambientais das áreas de 
influência do projeto de 
mineração. 

D B4 - Compatibilidade entre os 
projetos de recuperação . 
ambiental e outros projetos co
localizados. 

rn 85 - A.I.D. e A.l.l. consideradas 
separadamente. 

B 86 - Utilização de técnicas 
qualitativas de AIA. 

riiii 87 - Utilização de metodologias 
de AIA definidas pela literatura 
ou específicas para os projetos 
considerados. Quantificação 
dos impactos ambientais numa 
escala hipotética de magnitude. 

liSl 88 - Indicação da metodologia 
de AIA mais apropriada para o 
caso em questão. 

lill 89 -Apenas diagnóstico e 
listagem dos impactos 
ambientais, classificação 
segundo seus efeitos, tempode 
duração, reversibilidade e 
amplitude. 

FIGURA 19 -Análise dos métodos de AIA utilizados ou sugeridos nos PRADs . 

Segundo os resultados obtidos a avaliação dos impactos ambientais consistiu, 

em 90% dos casos analisados, na simples descrição dos impactos e sua ponderação 

relativa. A técnica utilizada, principalmente, foi a da descrição dos impactos (listas de 

checagem), enquanto que a avaliação segundo uma escala hipotética de magnitude, 
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usando matrizes determinísticas de relação causa-efeito, foi verificada em apenas 10% 

dos casos, o que comprova o pouco detalhamento dos estudos de impacto ambiental. 

A avaliação de impactos baseada em dados comparados com os padrões 

estabelecidos pela Resolução CONAMA para a qualidade da água e do ar muitas 

vezes não corresponde à realidade ecológica do ponto de vista do equilíbrio natural 

sustentável que se almeja. É sabido que diversos tipos de poluentes presentes num 

mesmo sistema ambiental, mesmo dentro dos padrões legais estabelecidos pelo 

CONAMA, provocam impactos ambientais negativos substanciais à biota e ao meio 

fisico. Este argumento porém, não foi considerado em nenhum dos casos analisados. 

A preocupação das empresas consultoras em preencher os quesitos 

estabelecidos pelo termo de referência para elaboração e apresentação dos PRADs, 

segundo a FEAM-MG, fez com que os consultores tomassem levantamentos 
' 

regionais como se fossem de caráter locaL Poucos PRADs, 10% do total analisado, 

apresentaram levantamentos de campo para quantificação e descrição das condições 

ambientais de equilíbrio dos recursos naturais. As variáveis principais que regulam os 

sistemas naturais e os fatores condicionantes de sua estabilização foram apenas 

citadas para efeito de cumprimento dos aspectos legais. 

Notou-se também que somente os PRADs das grandes empresas 

apresentaram uma AIA mais bem estruturada cientificamente, baseada em dados 

confiáveis e condizentes com a realidade encontrada no campo. Os PRADs de 

pequenas empresas, em sua maioria, sequer utilizavam alguma metodologia de AIA 

para efeito de planejamento das atividades relacionadas ao controle ambiental das 

áreas consideradas no seu contexto . 

5.3- Resultados da análise do planejamento e dos cronogramas 

de execução das atividades de recuperação ambiental 

A figura nº 20 disposta a seguir possibilita, de forma objetiva, averigüar os 

critérios considerados no planejamento das medidas de recuperação ambiental e as 

formas de execução das medidas propostas, ao longo e após a vida útil do projeto. A 

efetividade dos PRADs está diretamente relacionada ao cumprimento do cronograma 

de execução das atividades de recuperação ambiental propostas; e das prioridades 

estabelecidas na execução dos serviços de acordo com as características próprias de 

cada caso. 
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FIGURA 20- Análise do planejamento e dos cronogramas de 

execução das atividades de recuperação ambiental. 
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O fato de se ter apenas 10% dos documentos analisados apresentando 

descrições detalhadas da evolução natural dos ecossistemas envolvidos nos processos 

de degradação ambiental e sugestão de trabalhos usando ferramentas cartográficas 

e/ou algum tipo de modelagem favorece a interpretação de que os objetivos a curto 

prazo não estão claramente definidos no planejamento das atividades de recuperação 

ambiental. A falta de um cronograma de execução dos trabalhos, verificada em 50% 

dos documentos analisados, também comprova a incerteza e insegurança no 

planejamento da recuperação de áreas degradadas. 

A definição detalhada do método de recuperação ambiental a ser implantado 

em campo servm de referência às análises da efetividade dos projetos propostos. 

Apenas 50% dos documentos analisados apresentaram metodologias concretas de 

recuperação ambiental. A justificativa pela escolha de determinada metodologia, 

geralmente baseava-se em argumentos agronômicos ou modelos já aplicados em áreas 

com características "geoecológicas" similares. 
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O planejamento das atividades de recuperação ambiental, proporcionando 

condições de equilíbrio, de forma a suportar o uso potencial futuro da superfície em 

questão, foi garantido em apenas 40% dos casos analisados. Este fato também nos 

leva a refletir sobre o planejamento da recuperação ambiental a curto, médio e longo 

prazos . 

Em uma outra análise, o julgamento das potencialidades de uso futuro para as 

áreas degradadas, em 90% dos casos foram consideradas as necessidades sociais e os 

aspectos da paisagem natural envolvidos. Porém, muito pouco foi relatado sobre o 

funcionamento dos ecossistemas, as condições de equilíbrio anteriores à implantação 

do projeto e as alternativas mais indicadas para uma efetiva recuperação ambiental. 

Neste aspecto, notou-se a falta de dados que assegurassem uma proposta mais 

eficiente ecológica e econômicamente para o uso futuro das áreas reabilitadas. 

5.4 -Resultados da análise das propostas de recuperação 

ambiental apresentadas nos PRADs 

A figura nº 21 apresentada a seguir retrata a prcentagem de PRADs que 

consideraram, no processo de formulação das propostas de recuperação ambiental, as 

variáveis principais que regulam o funcionamento dos ecossistemas. A variação nos 

resultados obtidos evidencia a pouca experiência dos profissionais atuantes no campo 

da recuperação de superfícies degradadas, apresentando um número restrito de 

alternativas para os casos degradação ambiental existentes nas imediações das minas 

do Q.F. 
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li1ll 01 - Previsão dos impactos 
ambientais futuros corno suporte 
aos planos de recuperação e 
gerenciamento ambiental após a 
desativação do projeto. 

m 02 - Proposta de recuperação ,da 
cava com apresentação de 
alternativas. 

11103 - Nenhuma definição de um 
método eftivo de recuperação da 
cava. 

D 04 - Definição dos ecossistemas 
situados dentro da área requerida 
para implantação do 
empreendimento de mineração. 

li1ll 05 -Apresentação de alternativas 
operacionais (viveiro de mudas, 
cartografia, modelos gerenciais, 
etc) como suprte às medidas de 
recuperação a serem executadas. 

li1ll 06 -Descrição das etapas de 
trabalho baseando-se na escala 
de produção e no tempo de vida 
útil da mina. 

1111 07 - Experimentos de campo que 
comprovem um modelo de 
recuperação ambiental mais 
efetivo. 

111108 - Identificação dos processos 
de degradação do meio físico 
como suporte aos projetos de 
recuperação ambiental 
efetivamente propostos . 

FIGURA 21- Análise das propostas de recuperação ambiental 

apresentadas nos PRADs. 

O pequeno intercâmbio existente entre profissionais atuantes no campo das 

ciências ambientais e""'profissionais ligados às atividades de mineração é ressaltado no 

levantamento dos proce·ssos de degradação do meio físico descrito nos PRADs 

analisados. Somente I 0% dos documentos analisados apresentam referências a tal 

enfoque. Na maioria "dos casos, foram apenas citadas as áreas que apresentavam 

estado de degradação ambiental crítico, necessitando de recuperação ambiental ou 

mitigação dos impactos atuantes. 

No caso específico da recuperação das cavas das mmas já exauridas, 

consideradas como áreas críticas de recuperação ambiental, devido, principalmente, 

aos fatores condicionantes de ordem física que apresentam, como, por exemplo, o 

ângulo de estabilidade dos taludes, os quais exigem grandes investimentos financeiros 

para que sejam rebaixados, não foram apresentadas, em nenhum dos casos estudados, 

medidas efetivas de reabilitação ambiental. As propostas ou alternativas de 

recuperação ambiental, comumente contidas nos PRADs analisados, como "estudos 
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de viabilidade de construção de lagos artificiais, centros esportivos, pistas de 

motocross, áreas de lazer, etc" são alternativas apresentadas sem que fossem feitos 

levantamentos de viabilidade sócio-econômica ou ambiental para determinado fim . 

Com o trabalho de campo realizado, constatou-se que os processos de recuperação 

ambiental das cavas das minas estão sendo submetidos a modelos experimentais de 

campo. Existem, nas grandes empresas, uma preocupação voltada ao abandono 

dessas áreas em condições de equilíbrio que garantam, pelo menos, a introdução de 

espécies vegetais. Pesquisas estão sendo feitas no sentido de selecionar espécies da 

flora que tenham desenvolvimento garantido em solos desprovidos de nutrientes, 

comuns nos casos das jazidas de minério de ferro do quadrilátero . . 

O estudo dos prováveis impactos ambientais futuros foi constatado em apenas 

1 O% do total de documentos analisados. Desta forma, pode-se dizer que as medidas 

de tecuperação implantadas servem, principalmente, como experimento, servindo de 

referência a atividades que venham a ser desenvolvidas em áreas com características 

ambientais semelhantes. 

Já o fato de se ter 70 % dos documentos analisados apresentando uma 

descrição dos distintos ecossistemas situados dentro das áreas requeridas para 

implantação---- dos projetos de mineração, reflete o início de uma conceituação 

ecológica sobre os sistemas ambientais envolvidos na explotação dos recursos 

minerais . Para efeito de planejamento e gerenciamento ambiental, esta é uma 

estratégia de trabalho que pode garantir uma maiOr eficiência da recuperação 

ambiental como um todo, permitindo a reintegração das áreas degradadas às 

condições de equilíbrio estabelecido nas áreas ao entorno das minas. 

5.5- Resultados da análise das medidas mitigadoras 

A análise das medidas mitigadoras apresentadas nos PRADs demonstrou ser 

este um dos principais enfoques considerados nos documentos selecionados para a 

pesquisa. Apesar da falta de detalhes das obras de mitigação dos impactos realizadas 

nas áreas de influência dos projetos mineiros, estas medidas são citadas e colocadas 

em capítulo único, referindo-se às alterações críticas no meio ambiente provocadas 

pelas ações da mineração . A figura nº 22 apresenta os resultados das análises 

baseadas nos critérios considerados na verificação da efetividade dos PRADs. quanto 

a execução e formulação das medidas mitigadoras dos impactos ambientais. 
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1:3 E1 - Apresentação de um ante-projeto da medida 
mitiga dera a ser implanta da. Contenção de um 
impacto ou um conjunto de impactos que 
alteram a qualidade de determinados recursos 
naturais. 

t:l E2 - Descrição do caráter de resolução do 
problema com a implantação das medidas 
miitigadoras, se provisório ou permanente, em 
relação ao t empo d e vida útil da mina. 

!li E3- Previsão do t em po de vida útil para a 
medida mitigadora implatada. 

o E4 - Demonstração da compatibilidade entre 
projetos co-localizad os, havendo consorciação 
de empresas na tom ada de decisão e 
implantação de medidas mitigadoras especificas. 

B E5 - Nenhuma declaração a respeito do tipo ou 
ampl itude das medidas mitigadoras a serem 
implantadas nas áreas ele impacto ambiental 
crítico. 

IJ E6 ·Leva nta mento das áreas criticas de 
impactos ambientais. 

m:1 E7. Medidas mitigadoras de impactos como 
etapa inicial dos programa s de recuperação 
ambiental. 

1!1 E8 - Programa de revegetaçã o como pronc ipal 
medida mitigadora dos impactos ambientais. 

11 E9 • Construção de barragens de rejeito, 
drenagens e diques filtrantes como métodos de 
contenção de impactos nos mananciais hídricos. 

53 E10- Indicação de medidas mitigadoras de 
aco rdo com as características dos poluentes e 
da degradação ambiental do meio. 

FIGURA 22 - Análise das medidas mitigadoras apresentadas nos 

PRADs. 

De acordo com os resultados obtidos a partir da análise das medidas 

mitigadoras dos impactos ambientais negativos descritos nos PRADs, pode-se dizer 

que: 

- A baixa citação de projetos co-localizados como referência às medidas 

mitigadoras propostas não asseguram a efetividade das medidas de mitigaÇão dos 

impactos ambientais. Da mesma forma, a falta de definição do tempo de vida útil das 

propostas feitas deixa dúvidas sobre o caráter de resolução das medidas apresentadas; 

- Em 90 % dos casos analisados foram apenas levantadas as áreas ou subáreas 

do projeto que, de uma forma ou outra, necessitam de medidas mitigadoras de 

impactos. Não só para manutenção da qualidade ambiental do local de trabalho como 

na otimização dos processos de lavra, escoamento de minério, drenagem das águas, 

etc. As medidas mais comuns, citadas nos documentos, consistem, basicamente, de 

"manutenção das drenagens das bermas da cava e da pilha de estéril, modelamento 

das formas de paisagens criadas pelas ações da mineração sobre o ambiente 

explorado, revegetação dos taludes e áreas de apoio e implantação de cortinas 

arbóreas" . 
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- Somente em 30% dos casos analisados foram definidas medidas mitigadoras 

que correspondem às etapas iniciais do processo de reabilitação das áreas degradadas. 

Essas medidas visam a reintegração dos sistemas ambientais degradados às áreas que 

se localizam ao entorno das jazidas minerais. São utilizados programas de 

revegetação que visam minimizar o aspecto visual negativo resultante das ações da 

mineração sobre o meio ambiente. De uma forma geral, as medidas mitigadoras 

implantadas correspondem às etapas iniciais dos programas de recuperação ambiental 

adotados pela empresa. 

5.6 - Resultados da análise dos programas de controle e 

monitoramento ambiental 

Os programas de controle e monitoramento ambiental são pontos-chave na 

verificação da efetividade dos PRADs no gerenciamento das atividades de 

recuperação ambiental de áreas submetidas a processos de degradação ou impactos 

ambientais. O cronograma de acompanhamento, coleta de material para análises e 

diagnóstico de situações de risco ambiental são instrumentos de gestão ambiental que 

asseguram a introdução de medidas CUJOS objetivos contribuem com o 

aperfeiçoamento ou manutenção da qualidade ambiental das áreas sob influência das 

atividades de mineração. 

Os resultados obtidos nessa análise, conforme demonstrado na figura nº 23 a 

seguir, refletem o baixo nivel de detalhe com que os PRADs foram elaborados, não 

assegurando a formulação _demedidas eficazes de reabilitação ambiental. 
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O monitoramento das condições de estabilidade e evolução das paisagens, 

assim como a integração das áreas degradadas ao meio circundante são parâmetros 

importantes no levantamento dos objetivos dos projetos de controle ambiental 

apresentados nos PRADs. Dentre as várias formas cartográficas e de desenho 

possíveis de se representar a evolução da paisagem de determinada região pode-se 

também usar recursos fotográficos para quantificar tal evolução. A escala de tempo 

usada deve ser evidenciada como parâmetro de referência para este tipo de análise. 

Neste estudo foi constatado que apenas 10% dos documentos selecionados para 

análise referiram a este enfoque como parâmetro de controle ou monitoramento 

ambiental. Na maioria dos casos, a evolução da paisagem foi analisada como item a 

parte, nem sempre usada como instrumento de monitoramento ambiental. 

A pesquisa realizada sob este contexto retratou os seguintes aspectos: 

1 - O monitoramento dos recursos hídricos, geralmente entregue a terceiros, 

não apresenta detalhes de execução nos documentos levantados e são registrados em 

apenas 1 O% dos casos analisados, assim como a localização dos pontos de coleta e a 

justificação da escolha desses pontos; 

2 - A apresentação de um plano de coleta, segundo um cronograma pré -

estabelecido, foi verificado em 20% dos casos analisados. Também foram definidas a 

intercalação das coletas baseando-se nos tipos de efluentes lançados, no potencial de 

degradação destes efluentes, nos volumes lançados e na variação dos períodos de 

lançamento; 
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3 - O controle da qualidade do solo em processo de recuperação pode ser 

quantificado através de análises fisico-químicas, análises visuais, indicadores 

biológicos, etc. Somente em 10% dos documentos analisados haviam referências a 

tais análises; 

4 - O controle de pragas e doenças, assim como o controle de incêndios em 

áreas revegetadas deve ser especificado, dada a influência desses elementos no 

processo de recuperação das áreas degradadas. O caráter de adaptação e evolução da 

vegetação implantada nas áreas degradadas deve ser retratado em períodos pré -

determinados, de forma a proporcionar um julgamento sensato da eficiência das 

metodologias utilizadas. Sob este contexto, foi constatado que apenas 10% do total 

de documentos analisados referiram a este aspecto; 

5 - O controle dos impactos ambientais é um ponto relevante na identificação 

das fontes de sedimentos, do potencial de erosão das áreas, da estabilidade dos 
' 

taludes e da perda de solo. Da mesma forma, impactos na qualidade do ar e da água 

devem ser quantificados para efeito de controle e monitoramento. Também foi 

verificado o controle de poeiras, ruídos e vibrações, citado em apenas 60% do total 

de documentos analisados. 

6 - A elaboração de planos de monitoramento ambiental para subáreas dos 

projetos de mineração também são estratégias de otimização das operações de 

reabilitação das áreas degradadas. A delimitação dessas subáreas deve variar de caso 

para caso, porém deve ser embasada nos elementos das paisagens, nos recursos 

naturais e na qualidade ambiental da área considerada. A utilização deste tipo de 

recurso para elaboração dos programas de controle e monitoramento ambiental foi 

constatado em 40% do total de casos analisados; 

7 - Do total de documentos levantados, apenas 60% listavam os parâmetros a 

serem monitorados durante o processo de recuperação ambiental das áreas 

degradadas. Na maioria dos casos analisados, não há descrição do cronograma de 

execução das atividades a serem desenvolvidas, nem mesmo definição dos pontos de 

coleta de água e sedimentos para análises. É bastante comum, porém, a subdivisão do 

programa de controle e monitoramento ambiental simplesmente em tópicos como: 

- Monitoramento da qualidade das águas e do ar; 

- Monitoramento das áreas revegetadas . 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os Estudos de Impactos Ambientais (ElAs), e seus respectivos relatórios 

(RIMAs), nos quais estão inseridos os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRADs), cuja aplicação no Brasil, ainda se encontra bastante recente, demanda 

aperfeiçoamentos no sentido de proporcionar melhor planejamento e gestão das 

atividades correlatas ao controle da qualidade ambiental em projetos de 

desenvolvimento econômico. No caso das empresas de mineração, nota-se claramente 

a carência de profissionais cuja formação envolve conhecimentos relativos ao campo 

das ciências ambientais. 

O estudo de uma amostra de 1 O PRADs, permitiu levantar e sintetizar os 

principais problemas envolvidos no planejamento da recuperação ambiental. As 

soluções de engenharia viáveis de implantação correspondem a modelos de gestão 

ambiental comuns aos diversos casos de mineração de ferro situados na região do 

Quadrilátero Ferrífero -MG. 

De forma sucinta, pode-se dizer, após os levantamentos teóricos e práticos 

realizados, a respeito da efetividades dos PRADs, que as conclusões obtidas, 

separadas em duas categorias distintas foram: 

1 - Âmbito específico 

-O PRAD, atualmente, é usado como: 

- Banco de dados do diagnóstico e impactos ambientais; 

- Referência da AIA para a época em que o PRAD foi elaborado, permitindo 

avaliar a evolução da qualidade ambiental da área em estudo; 

- Banco de dados das variáveis do empreendimento; 

- Referência ao cumprimento das exigências legais; 

- Levantamento das variáveis e condicionantes locais; 
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- Apresentação das metodologias a serem implantadas nos processos de 

recuperação ambiental; 

Há uma discrepância considerável entre projetos desenvolvidos em empresas 

de pequeno e grande portes. A falta de intercâmbio entre estas empresas compromete 

a qualidade ambiental da região do Q.F.; 

- Os principais desafios existentes na recuperação ambiental de áreas 

degradadas pelas atividades de explotação de minério de ferro são as áreas das cavas 

das minas e as bacias de rejeito, havendo uma considerável demanda, nos 

empreendimentos responsáveis, por estudos integrados às ciências ambientais; · 

- Há uma estreita correlação entre o conteúdo apresentado nos PRADs e nos 

EIA-RlMAs, correspondendo aos mesmos tipos de levantamentos e avaliações dos 

meios físico, biológico e sócio-econômico; 

- Apenas 50% dos empreendimentos tomados como objeto de estudos 

usavam os respectivos PRADs para orientação dos trabalhos a serem desenvolvidos 

no campo, baseando o uso futuro das áreas degradadas apenas no seu potencial e nas 

suas condições de estabilidade; 

- Os programas de controle e monitoramento ambiental e os cronogramas de 

execução das atividades de recuperação ambiental são os principais pontos-fracos dos 

PRADs, uma vez que os projetos de mineração estão sempre sendo otimizados em 

curtos períodos de tempo. 

o documento dizer que a recuperação ambiental de áreas degradadas por atividades 

de extração de minério de ferro na região do quadrilátero é função dos seguintes 

fatores : 

- interesse da empresa pela qualidade ambiental das áreas de influência do 

projeto 

e exigência dos órgãos públicos de fiscalização; 

- disposição de mão-de-obra especializada; 

- nivel de cobrança da comunidade local; 

- capital da empresa para investimentos na área ambiental ; 

- fatores condicionantes de ordem empresarial, ambiental e tecnológico; 

- variáveis ambientais das áreas degradadas e variáveis operacionais e técnicas 

próprias dos empreendimentos de mineração. 
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2 - Âmbito geral 

- O PRAD é hoje o principal estudo no setor de mineração que trata as 

condições futuras da qualidade ambiental nas áreas de influência das atividades de 

explotação mineral. É, portanto, um instrumento capaz de definir diretrizes mais 

racionais aos projetos de desenvolvimento mineiro; 

- Há necessidade de se desenvolver, nas empresas de mineração, modelos de 

gerenciamento ambiental mais dinâmicos que o PRAD, baseados em estudos 

muldisciplinares, casos similares e situações de campo; 

- A efetividade dos PRADs analisados, como instrumentos de planejamento e 

gestão ambiental (controle), encontra-se comprometida pelas condições em que foram 

elaborados; o curto período de tempo estabelecido pela Legislação Federal para 

apresentação de propostas de recuperação ambiental, não permitiu assegurar · a 

eficiência dos métodos de recuperação sugeridos pelas empresas de consultoria; 

- A participação do poder público tem função-chave no controle e 

manutenção da qualidade ambiental nas áreas de influência dos projetos de mineração. 

Corresponde, hoje, ao priincipal veículo de informação entre empresas de pequeno e 

grande portes; 

- A eficiência dos projetos de recuperação ambiental está relacionada, 

principalmente, a : 

- Diagnóstico ambiental das áreas de influência do empreendimento e 

avaliação dos impactos ambientais; 

- Levantamento de dados significativos à recuperação das funções ecológicas 

do sistema; 

- Experimento~ de campo nas áreas degradadas; 

- Mão-de-obra especializada nas empresas de mineração; 

- Planejamento a longo prazo, baseado na evolução natural dos ecossistemas e 

suas influências antrópicas; 

- Elaboração de modelos específicos de controle ambiental; 

- Capital da empresa para obras de engenharia ambiental; 

·-Fatores condicionantes de ordem ambiental, empresarial e tecnológica. 
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O PRAD deve ser, sobretudo, um documento de caráter dinâmico, tal qual o 

meio ambiente nele analisado. A variável tempo é imprescindível no planejamento das 

medidas de recuperação ambiental. O cronograma de execução das atividades de 

reabilitação ambiental propostas foi um dos principais parâmetros de avaliação da 

efetividades dos PRADs, pois serviu como referência para verificação do grau de 

cumprimento das medidas apresentadas. O fato de se ter trabalhos de recuperação 

ambiental concomitantes às atividades de lavra, induz à elaboração de Planos 

Diretores e Gerenciais mais dinâmicos que os PRADs, colocando estes em condição 

de apoio às atividades a serem implantadas. 

Dentre algumas deficiências evidenciadas na elaboração e execução dos 

projetos de recuperação ambiental, constatou-se que as questões relativas aos 

levantamentos geoambientais nas fases iniciais de implantação dos projetos de 

mineração comprometeram todo o processo de recuperação das áreas degradadas já 

abandonadas. A falta de intercâmbio entre pequenas e grandes empresas deixa o 

quadro de resultados bastante dividido. De um lado empresas que promovem avanços 

nos métodos de recuperação ambiental de áreas mineradas, e de outro, empresas que 

ainda não utilizam técnicas eficazes de extração do minério e deposição do estéril. 

Sem que exista troca de informações entre empresas do mesmo setor, dificilmente 

haverá compatibilidade entre atividades de mineração e proteção ambiental na região 

do quadrilátero. 

A participação dos órgãos públicos no controle da qualidade ambiental de 

áreas que sofreram modificações intensas, alterando as interrelações entre os seus 

recursos naturais, corresponde, hoje, à melhor forma de se averigüar a efetividade dos 

métodos empregados na mitigação dos impactos ambientais e nos planos de 

reabilitação ambiental das áreas degradadas. A política de fiscalização da qualidade 

ambiental das áreas de influência dos projetos de mineração, executada pelos órgãos 

públicos, é, atualmente, a principal cobrança no cumprimento das obrigações legais 

impostas aos projetos de desenvolvimento do setor de mineração. Contudo, maior 

assessoria deve ser dada aos profissionais envolvidos nesse setor econômico, com o 

oferecimento de cursos que visem à divulgação da legislação ambiental, dos conceitos 

relacionados às ciências ambientais e dos quesitos básicos necessários à elaboração de 

eficientes projetos de recuperação e manutenção da qualidade ambiental em áreas sob 

influência da mineração. 

O volume de informações adquiridas com a elaboração dos projetos de 

reabilitação ambiental, executados a pm1ir do diagnóstico ambiental do meio fisico , 

das variáveis que regulam o funcionamento dos sistemas ambientais e suas inter e 
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intrarelações com outros sistemas, corresponde a um dos beneficios proporcionados 

aos dirigentes das empresas com a exigência dos PRADs pela Legislação Federal. 

Após cinco anos da legalização do processo de elaboração dos PRADs, é 

sensato assumir que aperfeiçoamentos são necessários no que diz respeito a 

elaboração e efetiva aplicação dos PRADs. Neste sentido, recomenda-se: 

i) Os objetivos dos projetos de recuperação precisam ser esclarecidos dentro 

das reais possibilidades de recuperação ambiental de cada área degradada, 

considerando-se as particularidades de cada região e os fatores condicionantes da 

implantação dos projetos sugeridos. Toma-se necessário o aperfeiçoamento de 

técnicas nos levantamentos das variáveis ambientais, dos impactos e dos processos de 

degradação que caracterizam cada subárea dentro dos limites requeridos para 

implantação dos empreendimentos mineiros; 

ii) Aprimorar os processos de auditoria ambiental, realizando, em intervalos 

periódicos, uma avaliação dos impactos ambientais e dos processos de recuperação 

ambiental em andamento. Tal medida pode contribuir para o avanço das técnicas de 

controle e monitoramento ambiental atualmente usadas nas empresas de mineração. 

Os modelos de monitoramento ambiental vêm se aprimorando, tornando mais 

dinâmicos, à medida em que são aprofundados os conhecimentos relativos ao 

funcionamento dos ecossistemas, possibilitando a manutenção de níveis satisfatórios 

de qualidade ambiental; 

iii) Fortalecer o enfoque da participação pública no processo de tomada de 

decisão por medidas de recuperação ambiental definitivas, como no planejamento do 

uso das áreas que se encontram comprometidas pela expansão das mineradoras; 

iv) Formalizar estratégias de recuperação ambiental através da possível 

consorciação entre empresas do setor mineral. Muitas vezes, como verificado através 

do trabalho de campo, é mais viável econômica e ecologicamente, promover planos 

de recuperação ambiental de forma consorciada. As pequenas empresas costumam 

provocar impactos ambientais mais críticos que as empresas de maior porte, uma vez 

que são menos providas de recursos tecnológicos. Dessa forma, as empresas de maior 

porte situadas na mesma região poderiam auxiliar no planejamento e execução dos 

seerviços relacionados ao controle ambiental das áreas ksob influência das ações 

antrópicas; 

v) Desenvolver e aperfeiçoar os cronogramas de execução das atividades de 

reabilitação e mitigação dos impactos ambientais. Considerar as variações naturais 

envolvidas na história evolutiva das áreas e as dinâmicas dos empreendimentos a 

curto, médio e longo prazos, contribuindo para o aperfeiçoamento dos modelos de 

monitoramento e gestão ambiental envolvidos no contexto. 
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Na busca à ma10r efetividade das propostas de recuperação ambiental 

apresentadas para as áreas degradadas, práticas comuns são sugeridas, contribuindo 

para o aperfeiçoamento dos modelos gerenciais utilizados: 

a) A área da cava da mina corresponde, atualmente, ao local mais critico para 

implantação de projetos eficazes de reabilitação ambiental. Dessa forma, recomenda

se a execução, durante a vida útil da mina, de experimentos de campo relacionados à 

recuperaçã das áreas já lavradas. Testes de adaptação com espécies da flora, 

metodologias de correção do solo, estabilização dos taludes, verificação da eficiência 

de técnicas específicas de revegetação, como a hidrossemeadura, etc, devem ser 

mantidas até que se comprove o modelo de recuperação ambiental mais eficaz para o 

local específico; 

b) O armazenamento da camada de solo orgânico e serrapilheira, encontrado 

nos arredores das jazidas é uma das principais estratégias de trabalho na gestão das 

atividades correlatas à recuperação de superficies degradadas. A riqueza de nutrientes 

contida nessa camada de solo ou na camada morta depositada sobre ele propicia uma 

recuperação ambiental mais rápida, proporcionada pelas condições favoráveis ao 

desenvolvimento de uma vegetação característica da região; 

c) O estabelecimento de viveiros de mudas e bancos de produção de sementes 

e gramas em placa proporciona maior desempenho aos departamentos de meio 

ambiente das empresas. A viabilização dos trabalhos de conservação e reabilitação 

ambiental é então facilitada a partir do suporte técnico fornecido aos projetos de 

engenharia ambiental; 

Uma forma otimizada de se avaliar os efeitos da mineração sobre a qualidade 

do meio ambiente em que a jazida está inserida é reduzir a escala de trabalho para as 

investigações de campo, objetivando a setorização ·e, delimitando as áreas com 

características fisicas homogêneas. É necessário, também, que se promova uma visão 

integrada de toda a região onde a mineração está situada. O conhecimento do 

funcionamento dos ecossistemas, bem como das trocas de energia, matéria e 

informação com o entorno, é fundamental para que o modelo de gerenciamento 

ambiental utilizado seja eficiente no seu contexto. 

A título de considerações básicas para eventuais projetos de recuperação 

ambiental a serem implantados no futuro, há de se considerar a siginificativa demanda 

existente por programas de educação ambiental, os quais devem ser inseridos no 

processo de formação dos profissionais ligados às ciências geológicas. 
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Cabe às Universidades, portanto, promoverem maior intercâmbio entre a 

prática e a teoria da recuperação ambiental de superfícies degradadas. A abordagem 

interdisciplinar necessária à solução de problemas desta natureza é facilmente obtida 

no meio acadêmico. A promoção de cursos relacionados às ciências ambientais 

viabilizam a solução de problemas encontrados no dia-a-dia das atividades de 

mineração. Projetos de pesquisa deste tipo devem ser encaminhados de modo a 

proporcionar um andamento em conjunto entre planos de pesquisa, lavra e projetos 

de reabilitação ambientaL 

Com as alterações nos recursos ambientais e na paisagem da região da mina, 

os planos de reabilitação ambiental propostos só serão efetivos, quando 

demonstrarem, sobretudo, ligação com a história evolutiva dos sistemas ambientais 

ora, degradados, proporcionando a estas áreas condições para que se mantenham 

dentro dos padrões de qualidade ambiental estipulados pelos órgãos públicos e 

aceitáveis pela comunidade envolvida. 



.. 

.. 

99 

ANEXOS 

Anexo 01 - Formato básico para apresentação de projetos de 

recuperação/reabilitação de áreas degradadas por atividades 

minerárias - FEAM- MG 

"1 - Introdução 

2- Objetivo 

3 - Caracterização do empreendimento 

3.1 - Identificação da emprçsa ou responsável pelo empreendimento. 

3. 1.1 - Endereço para correspondência. 

3.1.2- Identificação da (s) área (s) junto ao DNPM (nº processo) . 

3.2 - Identificação do responsável pela elaboração do projeto (registro no 

Cadastro Técnico Federal de Atividade e Instrumentos de Defesa Ambiental -

IBAMA), conforme Resolução CONAMA 001 de 13/06/88. 

3.3 -Descrição do processo minerário. 

3.3.1- Lavra: 

- Substância mineral 

- Método utilizado 

-Vida útil 

- Início das atividades 

- Relação estéril/minério 

-Volume lavrado ("in situ" e empolado) 

- Caracterização do estéril (fiisico-química e mineral) 

- Conformação topográfica original e atual em planta planialtimétrica (escala 

1 :5.000) e perfil (escala 1:2.000) 

- Delimitação da cava de exaustão 

3.3.2- Beneficiamento 

- Recuperação em massa da usina de beneficiamento 

- Caracterização do rejeito. (fisico-química e mineralógica) 

3.3 .3- Disposição de estéril e/ou rejeito 

- Método de disposição 

-Localização em planta de detalhe definida no item 3.3.1 
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4 - Reabilitação das áreas mineradas 

4.1 - Diagnóstico ambiental incluindo a área de influência direta (lavra, planta 

de beneficiamento, áreas de apoio e outras) e a área de influência indireta. 

Deverão ser apresentadas justificativas e critérios utilizados para a 

definição destas áreas, bem como o seu mapeamento em escala adequada. Neste 

diagnóstico deverá constar a descrição dos fatores ambientais nas áreas de influência, 

tais como: 

direta) 

4.1.1 -Meio fisico 

4.1.1 .1 - Geologia (incluindo caracterização geotécnica da área de influência 

4.1.1 .2 - Geomorfologia 

4.1.1.3 - Solos 

4.1.1.4 - Recursos hídricos (incluindo caracterização hidrogeológica das áreas 

de influência direta e indireta) 

4.1.2 -Meio biológico 

Para os aspectos biológicos deverá ser apresentado um levantamento 

preliminar da área (dados de campo) constando no mínimo de: 

4.1.2.1 -Descrição da cobertura vegetal 

Mapeamento da área inscrita no raiO de estudos, identificando os 

diferentes extratos vegetais, mapeamento da densidade de vegetação e listagem das 

espécies, identificando as espécies dominantes, as ·de interesse científico e as 

ameaçadas de extinção. 

4.1.2.2- Fauna terrestre 

Inventário das espec1es da Mastofauna, da Avifauna e da 

Herpetofauna, ressaltando aquelas que são raras, ameaçadas de extinção e de valor 

econômico e científico. 

4.1.2.3 - Caracterização fisico-química e biológica (microbiológica e 

limnológica) das coleções hídricas - lênticas e !óticas - justificando a escolha dos 

pontos de amostragem e do número de amostras. 

4.1.2.4- Os levantamentos e estudos realizados para o fator "Meio Biológico" 

deverão considerar as interrelações existentes entre as comunidades nos diversos 

ecossistemas (terrestres e aquáticos). 

4.1.3 -Meio antrópico 

4.1.3 .1 - Caracterização do me10 antrópico em que se msere o 

empreendimento, identificando: dinâmica populacional, uso e ocupação do solo, 
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atividades econômicas e estrutura produtiva, nível de vida, elementos do patrimônio 

histórico, cultural e arqueológico. 

4.2 - Descrição e avaliação dos impactos ambientais provocados pelo 

empreendimento nas áreas de influência direta e indireta. Este item destina-se à 

apresentação da análise dos impactos ambientais nas fases de operação e desativação 

do empreendiemto. 

4.3 -Medidas necessárias para prevenir e minimizar os impactos negativos. 

4.4 - Definição do uso futuro da área, justificando a escolha (reabilitação 

social da área) . 

4.5 Recomposição topográfica e paisagística. Os trabalhos de 

reabilitação/recomposição devem abranger tanto as áreas de lavra, deposição de 

esteyil e de rejeito, empréstimo, como as áreas de apoio e de influência indireta. 

4.5.1 -Identificação e mapeamento das diferentes áreas a serem reabilitadas. 

4.5.2 - Descrição das etapas e métodos da reabilitação levando em 

consideração o uso futuro da área. 

4.5 .2.1 - Estabilidade de erosões e aterros . 

4.5.2.2- Solo. 

4.5.2.3 -Hidrologia. 

4.5 .2.4- Recomposição estética 

4.5.2.5- Revegetação 

4.5.3 -Definição de cronograma 

5 - Programa de acompanhamento e monitorização dos trabalhos de 

reabilitação/recuperação. 

6 - Limitações administrativas impostas pelo Poder Público para a área, com a 

indicação da legislação aplicável da União, dos Estados Membros e dos Municípios. 

7 - Bibliografia 

8 - Equipe técnica envolvida 

Os trabalhos de reabilitação/recomposição das áreas degradadas deverão, 

sempre que possível, acontecer concomitante com a lavra, evitando assim danos 

maiores ao meio ambiente e, conseqüentemente, custos mais elevados." 
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Anexo 2 - Tópicos da Resolução CONAMA 001, de 23 de janeiro de 

1986. 

Art. Iº- Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedadas 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; 

11 - as atividades sociais e econômicas; 

111 - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Art.2Q - Dependerá de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 

impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual 

competente, e da SEMA, em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, tais como: 

IX - Extração de minério, inclusive os da classe 11, definidos no 

Código de Mineração; 

Art.Sº - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 

especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do 

projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 

11 - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais 

gerados nas fases de implantação e operação da atividade; 

111 - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 

afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 

todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; 

IV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e 

em implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 

Art.6Q- O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo as seguintes 

atividades técnicas: 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto - comtempla 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de 
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modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da impantação do projeto, 

considerando: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, detacando os 

recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o 

regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas - a fauna e a flora, destacando 

as espécies indicadoras da qualidade ambietal, de valor científico e econômico, raras e 

ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da 

água e a sócio-economia, destacando os sítios e monunentos arqueológicos, 

históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade 

locàl, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

li - Análise dos impactos ambientais dos projetos e de suas 

alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da 

importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando : Os impactos positivos 

e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo 

prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades 

cumulativas e sinérgicas, a distribuição dos ônus e beneficios sociais. 

Ili - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre 

elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas. 

IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento 

dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados. 

Art.9Q- O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões do 

estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo : 

I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e 

compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais; 

li - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e 

locacionais, especificando para cada um deles, na fase de construção e operação, a 

área de influência, as matérias primas, as fontes de energia, os processos e técnicas 

operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energ1a, os empregos 

diretos e indiretos a serem gerados; 

Ili - A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da 

área de influência do projeto; 
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IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 

operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de 

tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios 

adotados para sua identificação, quantificação e interpretação; 

V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de 

influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas 

alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização; 

VI - A descrição do efeito esperado das medidas rnitigadoras previstas 

em relação aos impactos ambientais negativos, mencionando aqueles que não 

puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado; 

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos; 

VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões 

e comentários de ordem geral) . 
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Anexo 03-

OBJETIVOS A OBJETIVOS A MÉDIO OBJETIVOS A LONGO 

CURTO PRAZO PRAZO PRAZO 
RECOMPOSIÇÃO DA AP ARECI:MENTO DO SUSTENTAÇÃO DO 

TOPOGRAFIA DO TERRENO PROCESSO DE SUCESSÃO PROCESSO DE 
VEGETAL RECUPERAÇÃO 

CONTROLE DA EROSÃO REESTRUTURAÇÃO DAS INTERRELACIONA!v1ENTO 
DO SOLO PROPRIEDADES FÍSICAS E DINÂMICO ENTRE SOLO-

QUÍMICAS DO SOLO PLANTA-ANIMAL 

CORREÇÃO DOS NÍVEIS DE OCORRÊNCIA DE UTILIZAÇÃO FUTURA DA 
ffiRTILIDADE DO SOLO RECICLAGEM DOS ÁREA ASSEGURADA 

NUTRIENTES 

Alv1ENIZAÇÃO DO REAPARECI:MENTO DA PROGRAMA DE 
IMPACTO NA PAIS AGEM FAUNA MONITORAMENTO 

OTIMIZADO 

CONTROLE DA DEPOSIÇÃO PLANO DE VIGILÂNCIA CONTROLEDEPRAGASE 
DE ESTÉREIS E REJEITO NvffiiENTAL DOENÇAS NA VEGETAÇÃO 

ESTABELECIDO IMPLANTADA 

PESQUISA DA INFLUÊNCIA MODELO DE REVEGET AÇÃO DAS ÁREAS 
ECOLÓGICA NO PROCESSO GERENCIA!v1ENTO DEGRADADAS CRÍTICAS 

DE RECUPERAÇÃO PROPOSTO 

DIAGNÓSTICO DO A V ALIAÇÃO DA CRIAÇÃO DE PROGRAMAS 
POTENCIAL PARA USO ADAPTAÇÃO DA DE EDUCAÇÃO NvffiiENT AL 

FUTURO DAS ÁREAS VEGETAÇÃO 
DEGRADADAS 

Figura 24- Quadro de representação dos objetivos dos projetos de 

recuperação ambiental. 
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Anexo 04-

ELEMENTOS DA 

PAISAGEM 

LINHA 

FORMA 

TEXTURA 

COR 

CO:MPLEXIDADE 
OU VARIEDADE 

VISUAL 

ESCALA 
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CARACTERÍSTICAS DAS ALTERAÇÕES 

Interrupção brusca das linhas arredondadas, tornando-as 
retilíneas e angulares. 

Criação de formas próprias de atividades de mineração com 
feições definidas tipo bancadas, cavas, depósitos planos, etc. 

Modificação das drenagens naturais, da heterogeneidade entre 
as formas naturais, da composição do relevo com a vegetação, 
etc. 

Remoção da vegetação e rochas expostas (lateritas ), deposição 
de material estéril e rejeites, modificação da exposição aos raios 
solares e da incidência de chuvas. 

Desarmonia entre as formas de paisagem produzidas, 
instabilidade temporária entre ecossistemas, variação das taxas 
de input e output de materiallixiviável. 

Criação de formas geométricas de grandes dimensões, como 
depósitos de reJeito, pilhas de estéril, cavas, etc. 
Contrasticidade entre elevações e depressões. Transformação 
de áreas planas em superficies elevadas e de áreas elevadas em 
depressões de grandes profundidades. _ 

Figura 25 - Quadro de representação das principais alterações da 

mineração nos elementos constituintes das paisagens. 

(Modificado de GRIFFITH, 1991) . 
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