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RESUMO 

Este estudo destaca a recuperação de áreas impactadas realizada concomitante a operação 

desde a década de 90 pela Mina Córrego do Sítio, localizada no município de Santa Bárbara, 

no Estado de Minas Gerais e propõe uma metodologia para a avaliação do desempenho da 

recuperação. Para tal, utilizaram-se imagem de satélite, uma avaliação de campo e um 

conjunto de indicadores de desempenho (declividade, cobertura de solo /fisionomia 

/estratificação da vegetação, grau de compactação/ estrutura do solo, estabilidade geotécnica, 

feições erosivas, fraturas e falhas, drenagem, solos, hidrogeologia local, grau de isolamento 

dos fragmentos florestais), selecionados em função da vocação e características da área de 

estudo. Os dados foram analisados com o auxílio do software de geoprocessamento 

ArcGIS10.2 e a ferramenta de análise multicritério. Os pesos para composição dos mapas 

foram obtidos através da metodologia de Analise Hierárquica de Processos. Os indicadores 

foram pontuados e para cada indicador gerou-se um mapa base, que foram agrupados em 

temas (Estabilidade, vegetação e infiltração) que representam os mapas intermediários. O 

mapa final, resultado de todas as interações, fornece um panorama retrospectivo do 

desempenho da recuperação.  

Como resultado da simulação, pode-se constatar que as cavas a céu aberto (Cavas Rosalino, 

Carvoaria e Bocaina), deficientes de reabilitação ambiental, com problemas geotécnicos, de 

erosão e drenagem deficiente - atributos importantes para o desempenho da recuperação - 

obtiveram as notas mais baixas da simulação. As pilhas de estéril, como a de Paiol e Cristina 

recuperadas na década de 90, apresentaram melhores notas devido à manutenção da 

estabilidade geotécnica, drenagem eficiente e vegetação implantada e inseridas próximos a 

um importante fragmento de vegetação e já incorporadas à paisagem. 

A metodologia proposta para a avaliação do desempenho é satisfatória, mesmo considerando 

a possibilidade de melhorias e adaptações aos atributos propostos. De forma rápida e 

simples, é possível avaliar o desempenho através de mapas de fácil compreensão e permitir 

a análise por públicos diferentes. Os resultados podem ser utilizados nos mapas para a 

tomada de decisão em relação aos procedimentos de reabilitação. Além disso, pode ser 

considerado um instrumento para comprovar o desempenho de reabilitação de áreas 

degradadas pela mineração. 

Palavras-chave: Análise multicritério, Recuperação de áreas degradadas pela 

mineração, SIG  
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ABSTRACT 

 

This study proposes a methodology for measuring the performance of recovery of degraded 

areas by mining. For this, it evaluates the degraded areas recovered, concomitant to the 

operation, since the 90's, by the Córrego do Sítio Mine, located in the municipality of Santa 

Bárbara, in the State of Minas Gerais. Using a satellite image, and through field evaluation, 

the mine structures were measured for the proposed performance indicators (slope, soil cover 

/ vegetation stratification, soil compaction / structure, geotechnical stability, erosion, 

fractures and faults, drainage, soils, local hydrogeology, level of isolation of forest 

fragments), selected according to the characteristics of the study area. The data were 

analyzed using the ArcGIS10.2 software and the multicriteria analysis tool. The weights for 

the composition of the map algebra were obtained through the "Hierarchical Process 

Analysis" methodology. The indicators were classified, for each indicator was generated a 

base map that were grouped in themes (Stability, vegetation and infiltration), each one of 

these themes represents the intermediate maps of the study. The final map, the result of all 

interactions, provides a retrospective view of rehabilitation performance.  

As a result of the simulation, it can be seen that the open pit (Rosalino, Carvoaria and 

Bocaina), without environmental rehabilitation, with geotechnical, erosion and drainage 

problems - importants attributes for recovery performance - obtained the lowest scores. The 

waste rock dumps, Paiol and Cristina, recovered in the 1990s, presented better grades due to 

the maintenance of geotechnical stability, adequate drainage and implanted vegetation, 

besides being inserted near an important fragment of vegetation and incorporated into the 

landscape. 

The proposed methodology for performance evaluation is adequate, even considering the 

possibility of improvements and adaptations to the proposed attributes. In a quick and simple 

way, it is possible to evaluate the performance through maps of easy understanding that 

allowed the analysis by different audiences. The results can be used in the maps to make 

decisions regarding rehabilitation procedures. In addition, it is considered an excellent 

instrument to prove the rehabilitation performance of areas impacted by mining. 

.Keywords: Multicriteria analysis, Recovery of degraded areas by mining, GIS 
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1 INTRODUÇÃO 

Suprir a sociedade com os minerais, necessários para o seu bem-estar, é o objetivo capital da 

atividade minerária. Assim como outras atividades econômicas, a mineração está ligada ao uso 

dos recursos naturais. Em linhas gerais, relaciona-se a mineração ao uso temporário das terras, 

a alteração do ambiente natural, tal como a modificação da paisagem, do solo, a supressão da 

vegetação, a geração de poeira, o carreamento de sedimentos, dentre outros aspectos. Portanto, 

a minimização, o controle e a mitigação dos impactos ambientais bem como o uso racional de 

insumos, são extremamente necessários para garantir a continuação e aceitação da atividade 

minerária pela sociedade (CNI & IBRAM, 2012). 

Em algumas situações, o uso intensivo da terra pode afetar a resiliência dos ecossistemas 

impactados. Nestes casos a regeneração natural é praticamente impossível. A atividade 

minerária é um destes casos, sendo, portanto, necessária à utilização de técnicas de recuperação 

de áreas degradadas. Esta prática é fundamental para a restauração dos ecossistemas e para a 

conservação da biodiversidade (Bizuti, 2016; Lima et al., 2016). 

Reinach (2010) destaca que a maioria das pessoas compara a morte de um ser vivo com a 

destruição de um ecossistema, acreditando que ecossistemas degradados jamais retornarão ao 

seu estado original. Tal afirmação, segundo autor não passa de miopia temporal, pois temos 

uma vida limitada de cem anos e se vivêssemos milhões de anos poderíamos ver, por exemplo, 

a Floresta Amazônica encolher, desaparecer e renascer diversas vezes, dependendo das 

mudanças ambientais. O autor cita o exemplo da Ilha de Krakatoa localizada em Sumatra e 

Java, quando em 1883 um vulcão entrou em erupção e destruiu toda a ilha. A cratera do vulcão 

ficou ativa e submersa no oceano fazendo com que a ilha reaparecesse em 1930, porém sem 

nenhuma espécie de vida. A partir daí passou-se a monitorar a recolonização da ilha e em uma 

década ela já estava coberta por uma savana rala. Logo surgiram áreas florestadas e o aumento 

da biodiversidade a cada senso que era realizado, o que comprova como é possível recuperar 

ambientes degradados e monitorar o desempenho desta recuperação, sendo um processo longo, 

complexo e dependente da biodiversidade e das ações de intervenção.  

No caso das atividades minerárias e extrativistas em geral, é cada vez mais importante 

acompanhar o desempenho da recuperação ambiental ao longo do tempo. O acompanhamento 

sistemático, o monitoramento periódico e sua formalização permitem acompanhar o progresso 

do processo de reabilitação, o que possibilita encontrar falhas no projeto original ou respostas 
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não adequadas, que necessitem serem corrigidas (Legg & Nagy, 2006). A partir destas 

informações é possível tomar melhores decisões com relação a frequência de acompanhamento 

futuro, identificação de áreas problemáticas, evolução do desenvolvimento da recuperação e 

sua estabilização a uma condição autossustentável, ou seja, com as suas características 

ecológicas restabelecidas.  

Lei et al (2016) destacam em seu artigo o impacto das atividades de mineração e o papel 

recuperação de áreas degradadas e a restauração dos processos ecológicos como um problema 

fundamental para a garantia do desenvolvimento sustentável da indústria de mineração na 

China. Para os autores a taxa de recuperação de áreas degradadas pela mineração é baixa e não 

é completa na maioria das áreas mineradas, além disso, os objetivos da recuperação das minas 

não devem ser limitados apenas à eliminação da poluição ambiental e à revegetação, mas devem 

incluir a reconstrução do ecossistema e da paisagem local. Para que isto ocorra os autores 

sugerem que os princípios da ecologia da restauração e ecologia da paisagem poderiam ser 

utilizados para melhorar a recuperação das áreas degradadas pela mineração e assegurar 

resultados a longo prazo.  

Redondo-Vega et al. (2015) analisaram as alterações no uso da terra relacionadas com a 

mineração nas montanhas do Noroeste da Espanha. Foram estudados 15 (quinze) tipos 

representativos de atividades minerárias na bacia do rio Sil (província de León), incluindo três 

tipos de recursos minerais: cascalho, ardósia de telhados e carvão. Utilizando ferramenta SIG 

com uso de imagens de satélite e fotografias aéreas foram calculadas as áreas ocupadas pelas 

estruturas das minas e a evolução do uso do solo durante 50 anos. Conforme descrito pelos 

autores a extração de recursos minerais causou a alteração da topografia anterior, e essas 

alterações foram irreversíveis. A nova topografia pós-mineração representa uma mudança 

drástica na paisagem e no uso do solo da região. Exemplificando a persistência destas alterações 

na paisagem provocadas pela mineração, os sinais da mineração de ouro realizadas pelos 

romanos há mais de 2.000 anos ainda são altamente visíveis no noroeste da Espanha. 

Paradoxalmente, a mais espetacular destas alterações, “Las Médulas” foi considerada 

Património Mundial da Humanidade pela UNESCO e considerada patrimônio geológico. 

É imprescindível a implementação de metodologias para o acompanhamento da recuperação 

ambiental, de forma a contribuir para melhoria do desempenho ambiental da mina e fortalecer 

o seu gerenciamento ambiental. Além disso, torna-se necessário, a implantação de uma 
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sistemática de avaliação da recuperação de áreas degradadas, principalmente porque cada vez 

mais é solicitado o emprego de indicadores adequados (Dale et al., 2001). Facilitando a 

compreensão e a interpretação dos resultados da evolução da recuperação da área degradada, 

por diferentes públicos envolvidos na recuperação, tais como: empresas, órgão ambiental, 

ministério público, a comunidade do entorno e todas as partes interessadas. 

De acordo com Almeida & Sánchez (2015), os indicadores de desempenho mais utilizados na 

recuperação ambiental, em áreas de mineração, estão relacionados ao crescimento da vegetação, 

porém vários outros podem ser utilizados para esse fim. O maior desafio, em qualquer 

metodologia escolhida, é conciliar os procedimentos e critérios adotados ao fornecimento das 

informações necessárias e custos aceitáveis, permitindo assim uma gestão ambiental eficaz. 

O planejamento ambiental está relacionado a dados espaciais, que são particularmente 

complexos por envolver o uso de diversas variáveis do meio físico, biótico e socioeconômico. 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG), para análise e modelagem desses tipos de dados, 

está cada vez mais amplo, sendo cada vez mais aplicado tanto no meio acadêmico, quando no 

privado. O uso das ferramentas SIG está relacionado diretamente com a tomada de decisão 

ampliando a compreensão, criatividade e perspectiva dos dados analisados (Berry, 1999).  

Para o mapeamento de sistemas ambientais, monitoramento e avaliação de áreas vinculadas a 

fenômenos associados às atividades antrópicas, a utilização de dados de sensores remotos e 

manipulação em SIG têm demonstrado grande eficiência (Medeiros & Souza, 2015).  

As referências bibliográficas utilizadas para o presente trabalho não identificaram artigos que 

avaliassem o desempenho da recuperação de áreas degradadas pela mineração utilizando a 

ferramenta de análise multicritério em ambiente SIG. A maioria dos artigos encontrados para 

avaliar desempenho de recuperação de áreas degradadas utilizaram parâmetros de vegetação, 

acompanhando a evolução do crescimento, estágio de regeneração da vegetação e até mesmo a 

utilização de diversos índices de caracterização da vegetação através de sensoriamento remoto. 

Considerar exclusivamente os parâmetros de desempenho da vegetação é uma visão míope da 

recuperação de áreas degradadas pela mineração, pois ignora parâmetros importantes para a 

garantia da recuperação tais como: estabilidade geotécnica, erosão, drenagem entre outros. 

Neste contexto se insere o presente trabalho, que buscou propor uma metodologia, para a 

avaliação do desempenho da recuperação ambiental de áreas degradadas pela mineração, 
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baseada na análise multicritério em um ambiente SIG, conciliando conceitos da análise da 

paisagem e as características intrínsecas das alterações ambientais provocadas pela atividade 

de mineração. Utilizando como estudo de caso, a evolução da paisagem ao longo dos vinte e 

seis anos de exploração e recuperação concomitante a operação da mina aurífera de Córrego do 

Sítio, de propriedade da mineradora Anglogold Ashanti, localizada em Santa Bárbara, Minas 

Gerais. 

1.1 OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo propor uma metodologia de avaliação do desempenho 

da recuperação de áreas degradadas pela mineração de ouro, baseada no mapeamento das 

superfícies da mina e com uso de indicadores de desempenho e a partir da utilização da 

ferramenta de análise multicritério em ambiente SIG, avaliar a eficiência e a eficácia das ações 

realizadas para a recuperação ambiental, na Mina Córrego do Sítio, no município de Santa 

Barbara - MG, de propriedade da AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S/A.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Mineração 

O setor mineral denota forte contribuição socioeconômica para o Brasil, o qual apresenta 

dimensões continentais e expressiva diversidade geológica, propício a ocorrência de jazidas de 

diferentes minerais. Destaque no cenário mundial, suas reservas e produção mineral, atingiram 

o valor de US$ 40 bilhões em 2014, representando cerca de 5% do PIB Industrial do país 

(IBRAM, 2015). Dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) de 2015, 

mostram que a produção de recursos minerais totalizou uma produção de 72 substâncias 

minerais, distribuídas em 8.400 minas, 1.820 lavras garimpeiras e 830 complexos de água 

mineral. Devido à queda do valor das commodities, o número de empresas mineradoras vem 

caindo desde 2013, quando apresentava 8.870 empresas, sendo a maioria classificadas como 

micro e pequenas empresas (IBRAM, 2015). Entretanto, as grandes companhias do setor é que 

possuem maior visibilidade perante a opinião pública brasileira. O setor extrativo mineral gera 

214.070 empregos diretos, conforme dados de julho de 2015 do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE). Além disso, ao longo de toda cadeia industrial ocorre um efeito multiplicador 

de postos de trabalho, para trás e para frente na cadeia produtiva, conforme demonstrado na 

Figura 2–1. Esse efeito multiplicador gera até 13 empregos indiretos, totalizando 

aproximadamente 2,7 milhões de trabalhadores relacionados com a atividade minerária 

(IBRAM, 2015). 
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Figura 2–1 - Efeito Multiplicador na geração de emprego do setor mineral extrativista (Fonte: IBRAM, 2015) 

A mineração tem atividades que se complementam durante a vida útil de uma mina. Qualquer 

projeto se inicia pela fase de exploração que, após atestar a viabilidade técnica, econômica e 

ambiental, é seguida pelo design e implantação do empreendimento mineiro. Após a fase de 

instalação inicia-se a operação do empreendimento, porém a exploração deverá ser continuada 

nessa fase, tanto pela melhoria das informações geológicas quanto para extensão da vida do 

empreendimento. Ao final da operação, quando não é mais possível extrair o mineral, ocorre o 

fechamento e o descomissionamento, que se inicia um pouco antes do fim da produção mineral 

e é concluído com a remoção das instalações desnecessárias, além da implantação das medidas 

de segurança, recuperação das áreas degradadas e programas sociais. A última etapa é a de pós 

fechamento, na qual são executadas ações de monitoramento, manutenção e programas sociais 

até serem alcançados os objetivos finais do fechamento da mina (Sánchez et al., 2013).  

Destaca-se na Figura 2–2, o ciclo de vida e o tempo de duração para cada uma das fases da 

atividade minerária, correlacionando-a com os níveis de trabalho e atividade. O ciclo da 

atividade minerária é influenciado pela continuação da pesquisa mineral e por variáveis de 

mercado, portanto sua viabilidade e vida útil devem ser continuamente verificados para a 

manutenção do empreendimento. A relação, dos preços das commodities e do custo operacional 

influenciado pelas variáveis teor e taxa de produção, são os principais fatores que impactam na 

viabilidade econômica da mina.  
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Figura 2–2 - Relação entre tempo e nível de atividade em um ciclo de vida de uma mina (Fonte: ICMM (2014) – 

Adaptado pelo autor) 

Caso os investimentos de exploração continuem durante a fase de operação, a atividade torna-

se cíclica e pode ampliar a vida útil do empreendimento. Durante a etapa de operação da mina, 

que pode durar de 2 a 100 anos, deve-se realizar as atividades de recuperação das áreas 

degradadas concomitante com a lavra, evitando-se o acúmulo de áreas não recuperadas, 

passivos ambientais e aumento dos custos para o fechamento (IBAMA, 2001). 

2.1.1 Mineração e Desenvolvimento Sustentável 

O conceito clássico de desenvolvimento sustentável foi originado no documento intitulado Our 

Common Future (Nosso Futuro Comum), também conhecido por relatório Brundtland e diz que 

“Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades”. 

O desenvolvimento está baseado em três pilares da sustentabilidade, que são: desempenho 

econômico, social e ambiental - Triple Botton Line (Villas Bôas, 2011).  

Sen (2000), em seu livro Desenvolvimento como Liberdade, amplia o conceito de 

desenvolvimento ao traçar uma correlação direta com a expansão das liberdades individuais, 

que devem ser consideradas como o principal fim do desenvolvimento.  Segundo o autor, essas 

liberdades possuem um importante papel no enriquecimento da vida humana e 
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“(...) incluem capacidades elementares como, por exemplo, ter 

condições de evitar privações como a fome, a subnutrição, a morbidez 

evitável e a morte prematura, bem como as liberdades associadas a 

saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e 

liberdade de expressão, etc.” (Sen 2000, p52).  

Países atualmente ricos tiveram suas liberdades individuais ampliadas, a partir da exploração 

dos recursos naturais como motor de seu desenvolvimento. Austrália, Canadá e Estados Unidos 

são grandes exemplos (Furtado et al, 2013). 

De acordo com Villas Bôas (2011), rejeita-se a aplicação direta do conceito clássico de 

desenvolvimento sustentável para a mineração e justifica-se que o recurso mineral possui duas 

especificidades importantes: rigidez locacional, a extração do minério só pode acontecer no 

local de sua ocorrência, e a natureza finita, haverá o fechamento da mina em algum momento. 

Vale observar que as atividades extrativistas têm importância incontestável, pois são condições 

indispensáveis para a garantia do bem-estar da população. Logo, as sociedades modernas estão 

comprometidas com a extração desses recursos, se tornando dependentes dos bens minerais. 

Em função disso, é fundamental propiciar condições para o seu desenvolvimento, de forma a 

garantir o planejamento e execução de ações que se orientem para caminhos sustentáveis (Lana, 

2015). 

O projeto Breaking New Ground: Mining, minerals and sustainable development é o resultado 

de uma pesquisa independente em parceria entre a World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) e International Institute for Environment and Development (IIED), 

que baseado nos princípios do desenvolvimento sustentável, propôs diretrizes de 

sustentabilidade para o setor de mineração, baseado em quatro esferas - Econômica, Social, 

Ambiental e de Governança, conforme apresentado na Figura 2–3.  
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Figura 2–3 - Diretrizes para sustentabilidade no setor de mineração (Fonte: IIED, 2002)  
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O International Council on Mining and Metals (ICMM, 2003) elaborou 10 princípios do 

desenvolvimento sustentável na mineração de maneira a contribuir para a melhoraria da 

performance da indústria de mineração e garantir uma padronização das boas práticas 

internacionais do setor. O quadro abaixo apresenta os princípios elaborados pelo conselho: 

Quadro 2.1: Princípios para o Desenvolvimento Sustentável do Setor Mineral (Fonte: ICMM, 2003) 

Princípios para o Desenvolvimento Sustentável na Mineração - ICMM 

1 - Implementar e manter práticas comerciais éticas e sistemas íntegros de governança 

corporativa 

2 - Integrar as considerações sobre o desenvolvimento sustentável ao processo de tomada de 

decisões corporativas. 

3 - Defender os direitos humanos fundamentais e respeitar a cultura, os costumes e os valores no 

trato com funcionários e outras pessoas afetadas por nossas atividades 

4 - Implementar estratégias de gestão de riscos baseadas em dados válidos e na ciência bem 

fundamentada 

5 - Buscar a melhoria contínua de nossa atuação nas áreas de saúde e segurança 

6 - Buscar a melhoria contínua de nossa atuação na área ambiental 

7 - Contribuir para a conservação da biodiversidade e das abordagens integradas ao planejamento 

do uso da terra 

8 - Facilitar e incentivar o desenvolvimento, a utilização, a reutilização, a reciclagem e o descarte 

de nossos produtos de maneira responsável 

9 - Contribuir para o desenvolvimento social, econômico e institucional das comunidades onde 

trabalhamos 

10 - Estabelecer acordos efetivos e transparentes com as partes interessadas para o 

comprometimento, a comunicação e a verificação independente das informações 

 

Gomes et al (2016) realizaram uma pesquisa que buscou compreender o comportamento das 

empresas mineradoras em relação às práticas de gestão para a sustentabilidade e a relação do 

desempenho com a atuação no mercado internacional. O estudo realizado por meio de um 

questionário foi aplicado em 51 empresas do setor mineral brasileiro, no período de outubro de 

2011 a novembro de 2012. Os resultados evidenciaram que, em geral, as empresas com atuação 

internacional apresentam médias superiores em relação à adoção de práticas de gestão para a 

sustentabilidade quando comparadas às empresas que não atuam no mercado externo. Sendo 

assim, os autores concluíram que a atuação internacional é um importante fator de influência 
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sobre a gestão para a sustentabilidade no setor mineral brasileiro, impactando o seu 

comportamento no mercado. 

2.1.2 Mineração de Ouro 

O ouro ocorre na natureza como um mineral metálico de cor amarela, denso, brilhante e 

encontra-se no estado sólido à temperatura ambiente. Possui características como ser maleável 

e dúctil podendo um grama ser laminado em uma extensão de, aproximadamente, um metro 

quadrado (Oliveira, 2009). 

As maiores reservas auríferas mundiais encontram-se na Austrália, África do Sul e Rússia, mas 

o país que mais produziu o minério, em 2014, foi a China com 450t (DNPM, 2015). A Tabela 

2-1 apresenta a quantidade, em toneladas, de reservas de ouro entre os principais países e as 

suas respectivas produções nos anos de 2013 e 2014. 

Tabela 2-1 – Reserva e produção mundial de ouro (Fonte: DNPM, 2015) 

Discriminação 

Reservas 

(t) Produção (t) 

Países 2014(p) (1) 2013(r) 2014(p) (2) % 

Austrália 9.800 265 270 9,4 

África do Sul 6.000 160 150 5,2 

Rússia 5.000 230 245 8,6 

Chile 3.900 51 50 1,7 

Estados Unidos da América 3.000 230 211 7,4 

Indonésia 3.000 61 65 2,3 

Brasil 2.400 80 81 2,8 

Peru 2.100 151 150 5,2 

Canadá 2.000 124 160 5,6 

Gana 2.000 90 90 3,1 

China 1.900 430 450 15,7 

Uzbequistão 1.700 98 102 3,6 

México 1.400 98 92 3,2 

Outros países 11.200 732 744 26 

TOTAL 55.400 2.800 2.860 100 
Fonte: DNPM/DIPLAM; GFMS USGS: Mineral Commodity Summaries 2015; (1) 

dado USGS – nova metodologia; (2) RAL e Relatório de produtores; (r) revisado; (p) 

dado preliminar. 

 

No Brasil, as maiores quantidades de reservas de minério do ouro estão nos estados de Minas 

Gerais e Pará, conforme ilustrado na Figura 2–4 (DNPM, 2010). Em 2014, o Brasil produziu 

cerca de 81t de ouro, se destacando como o 11º maior produtor mundial. A Figura 2–5 
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representa a distribuição da produção apenas de ouro primário por unidade da federação 

brasileira. Minas Gerais possui o maior destaque, seguido por Goiás, Pará e Mato Grosso 

(DNPM, 2015).  

 

Figura 2–4 - Distribuição das Reservas de Ouro por 

estado – 2010 (Fonte DNPM, 2010) 

 

Figura 2–5 - Distribuição da Produção de Ouro 

Primário por estado – 2014 (Fonte: DNPM, 2015) 

Em Minas Gerais, no ano de 2009, a produção da indústria extrativa mineral (IEM) foi 

expressiva para os minerais metálicos (90%), principalmente o ferro, e os outros 10% se referem 

aos não-metálicos. A Figura 2–6 ilustra a composição do valor da produção da IEM no estado, 

no ano de 2009, sendo que o ferro é apresentado em primeiro lugar e o ouro primário em 

segundo (IBRAM, 2016). 

 

Figura 2–6 - Composição do valor da produção da IEM em MG (Fonte: IBRAM, 2016) 
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Dentre os mais diversos usos, o ouro é muito mole para ser usado na sua forma pura, sendo 

utilizado na forma de ligas. O teor de ouro em uma liga é expresso em quilates, o que indica a 

quantidade de partes de ouro puro em um total de 24 partes de metal. Nas transações comerciais, 

a relação entre a pureza e quilates varia de acordo com a função e o mercado em que são 

negociados (Oliveira, 2009). 

Há mais de 6.000 anos, o ouro vem sendo utilizado pela sociedade para confecção de joias e 

adornos. Os usos primordiais são: joias, indústria eletroeletrônica, lastro monetário, moedas e 

medalhas comemorativas dentre outros. O processo de desmonetização do ouro, perdendo a 

função de reserva monetária e ativo financeiro vem tornando-o uma commodity, como qualquer 

outra sendo influenciada fortemente pelo mercado (JMENDO, 2009). 

Conforme relatório da Valcambi Suisse (2016) e demonstrado na Figura 2–7, o consumo de 

joias (Jewellery) diminui desde 2014 e a demanda industrial (Industrial) teve uma queda de 

4%, sendo 2015 o 5º ano consecutivo com essa tendência. O setor de eletrônicos foi o mais 

impactado devido ao menor consumo e substituição por materiais mais baratos. Já a compra de 

ouro pelos Estados (Official Sector) manteve-se significativa. Elas ocorreram principalmente 

pelos mercados emergentes que querem diversificar suas carteiras de reservas em grande parte 

baseados no dólar. China e Rússia contribuíram com a maioria das compras. Após um declínio 

forte em 2014, o investimento em ouro (Investment) aumentou um pouco, crescendo 1% em 

2015.  

 

* De-hedging (Desvinculação) refere-se ao retorno ao mercado e o fechamento de posições de hedge, que 

foram anteriormente tomadas para limitar o risco de um investidor de flutuações de preços em relação ao 

seu ativo ou commodity. Hedge (cobertura), em finanças, trata-se do instrumento que visa proteger 

operações financeiras contra o risco de grandes variações de preço de um determinado ativo ou 

commodity. 
Figura 2–7 - Demanda Global por Ouro - Fonte: Valcambi Suisse (2016) 
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Os preços do ouro tiveram a maior cotação histórica durante os anos de 2011 e 2012 e 

atualmente os preços estão oscilando e em queda (Figura 2–7 e Figura 2–8). O ouro se torna 

mais evidente em períodos de crise econômica pois os investidores o utilizam como uma reserva 

de valor, que é quando há uma perda de confiança nas demais commodities no mercado de ações 

e no mercado de câmbio. Sendo assim, o cálculo do preço do ouro depende diretamente das 

variações do preço do dólar no mercado flutuante e dos preços do metal na Bolsa de 

Mercadorias de Nova York (ADVFN, 2016). 

 

Figura 2–8 - Histórico de variação do preço do ouro em dólares - Fonte: Reuters Datastream, LBMA, World Gold 

Council 

 

Uma pesquisa encomendada pela World Gold Council - WGC (2013) analisou a contribuição 

econômica e fiscal direta de ouro em países produtores e consumidores. As principais medidas 

utilizadas foram o GVA (Gross Value Added), ou Valor Acrescentado Bruto (VAB), que mede 

a contribuição para o GDP (Gross Domestic Product), ou Produto Interno Bruto (PIB), o 

emprego e os impostos pagos. No geral, a GVA associado com a oferta e a procura de ouro é 

estimada em mais de US $ 210 bilhões. Os 15 maiores países produtores de ouro, que 

representam cerca de três quartos da produção mundial, geraram diretamente US $ 78,4 bilhões 

em Valor Acrescentado Bruto (VAB) em 2012 (Figura 2–9 e Figura 2–10). 
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Figura 2–9 - GVA (Gross Value Added) ou VAB - Criação de riqueza para a economia nacional que a cadeia do 

ouro gera com a sua atividade no mundo – Fonte: WGC, 2013 

 

Figura 2–10 - GVA (Gross Value Added) ou VAB (Valor Agregado Bruto) - Criação de riqueza para a economia 

nacional que cada empresa gera com a sua atividade– Fonte: WGC, 2013 

As principais companhias produtoras de ouro no mundo são multinacionais (Tabela 2-2), sendo 

que a canadense Barrick Gold está em primeiro lugar, a norte-americana Newmont Mining em 

segundo e a sul-africana Anglogold Ashanti em terceiro (WGC, 2013). No Brasil, as maiores 

empresas em 2015 foram: AngloGold Ashanti, Kinross, Yamana/Briogold, VALE, Beadell, 

Apoema/Aura, Jaguar, Luna/Aurizona, Carpathian, Troy, NXGold, Serabi e Tabipora (DNPM, 

2015). A Tabela 2-2 apresenta as maiores minas de ouro do Brasil, a sua localização, empresa 

responsável, dados produtivos e classificação. A Anglogold Ashanti apresenta-se em destaque 

com minas em operação nos estados de Goiás e Minas Gerais. Em Minas Gerais, a principal 

mina é a Mina Cuiabá seguida da Mina Córrego do Sitio e Lamego, o total de ouro produzido 

no ano de 2014 foi de 12 (doze) toneladas de ouro. 
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Tabela 2-2- As 20 maiores companhias de ouro no mundo 

Top 20 Produção em toneladas (t) 

Empresas 2014 2015 Y-o-Y 

Barrick Gold  194.4 190.3 -2% 

Newmont Mining 150.7 156.6 4% 

Anglogold Ashanti  138.0 122.8 -11% 

Goldcorp  89.3 107.8 21% 

Kinross Gold  78.9 82.2 4% 

Newcrest Mining  72.4 77.4 7% 

Gold Fields  69.0 67.2 -3% 

Navoi MMC1  61.0 61.5 1% 

Polyus Gold International  52.8 54.8 4% 

Agnico Eagle Mines  44.5 52.0 17% 

Sibanye Gold  49.4 47.8 -3% 

China National Gold Group  40.2 41.5 3% 

Yamana Gold  37.3 39.7 6% 

Freeport McMoRan  37.8 39.1 4% 

Randgold Resources  35.7 37.7 6% 

Zijin Mining  32.3 36.4 13% 

Shandong Gold Group  35.4 36.0 2% 

Harmony  35.2 33.3 -5% 

Glencore  30.9 30.0 -3% 

Nord Gold  30.6 29.5 -3% 
1 Estimado 
Fonte: Metals Focus (2016) 

 

 

Figura 2–11 – As dez maiores minas de ouro em movimentação de minério (ROM) no Brasil (Fonte: Minérios & 

Minerales, 2014) 
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2.1.3 Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração  

Sabendo da importância econômica da mineração e dos impactos desta atividade, é fundamental 

se utilizar os melhores controles e práticas de gestão para minimizar e mitigar os problemas 

ambientais oriundos desta atividade. Em resumo, o mais relevante é: onde, em que quantidade 

e de que maneira escolhe-se fazê-lo (Diamond, 2005). 

Não há mineração, por sua própria característica, sem intervenção nos recursos naturais. A 

rigidez locacional significa que o empreendedor não pode escolher livremente o local onde 

exercer sua atividade produtiva, porque as minas têm que serem lavradas onde a natureza as 

colocou. Por isso, a forma como se realizará a atividade, seus controles e a mitigação dos 

impactos socioambientais são essenciais para a viabilidade do empreendimento. Dentre os 

controles e mitigação dos impactos, destaca-se a recuperação de áreas degradadas. 

Conforme definido na norma NBR 13030 (ABNT, 1999), áreas degradadas são ambientes que 

sofreram “diversos graus de alterações dos fatores bióticos e abióticos”. O Manual de 

Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração do IBAMA (1990) propõe que as áreas 

degradadas caracterizam-se pela “perda de adaptação às características físicas, químicas e 

biológicas e é inviabilizado o desenvolvimento socioeconômico”. A Instrução Normativa nº 

04/2011 do IBAMA define como “área impossibilitada de retornar por uma trajetória natural, 

a um ecossistema que se assemelhe a um estado conhecido antes, ou para outro estado que 

poderia ser esperado”. 

Quanto ao uso da expressão, recuperação de áreas degradadas, falta assentimento sobre os 

conceitos usuais e tecnicamente aceitos. Em função disto, Aronson et al (2011) publicaram o 

primeiro glossário em português sobre os conceitos e definições correlatos à ciência e à prática 

da restauração ecológica onde apresenta-se os conceitos de revegetação, recuperação e 

reabilitação ecológica. Para os autores a revegetação consiste em restabelecer a vegetação de 

uma área degradada, independente da técnica, espécies e resultados obtidos. A recuperação de 

áreas degradadas refere-se às diferentes técnicas necessárias para promover melhoria da 

qualidade ambiental de um ecossistema degradado. E por fim, o conceito de reabilitação 

ecológica denota o restabelecimento das funções do ecossistema sem que necessariamente se 

volte ao estado original inicial. 

Ainda no que concerne a definição de conceitos, Rodrigues e Gandolfi (2000) preconizam que 

a conceituação de restauração é o retorno completo do ecossistema degradado as condições 
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originais. Para os autores a reabilitação seria o retorno do ambiente degradado a um ambiente 

estável que pode ser diferente do original. 

Para Sánchez (2000) a recuperação indica o processo genérico de melhoria das condições 

ambientais de uma área e a reabilitação propõe tornar a área degradada apta a um novo uso. 

Nesse sentido, Almeida (2002) propõe que os termos recuperação e reabilitação sejam 

complementares e que propõem transformar a área degradada em um novo uso sobre diferentes 

pontos de vista (econômico, ecológico e social). 

De maneira geral, é consenso que o termo revegetação relaciona-se à técnica de introdução de 

vegetação em ambientes degradados. A restauração para maioria dos autores refere-se à 

obrigatoriedade do retorno ao estado original da área, antes da degradação. Devido a 

semelhança entre os conceitos de recuperação e reabilitação, ambos serão entendidos de forma 

análoga no presente trabalho, sendo considerados como o processo de melhoria das condições 

ambientais de um ambiente degradado. 

É importante enfatizar que a recuperação de áreas degradadas pela mineração, pela sua 

relevância, está expressa na própria Constituição Brasileira: 

Art225. § 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica 

exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

E ainda, a obrigatoriedade da apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD) está prevista no Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989, no momento da 

apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) ao órgão ambiental competente. O PRAD deve conter os procedimentos e formas de 

avaliação da solução técnica mais adequada para reabilitar a área, e assim criar condições 

apropriadas para o retorno aproximado do uso original do solo ou para a implantação de outro 

uso futuro (Lima et al, 2006). 

Esta distinção acontece, pois, a atividade minerária promove uma alteração significativa no 

relevo, estrutura do solo e na drenagem natural, intensificando processos erosivos e de 

estabilidade. Assim, os programas de recuperação de áreas degradadas pela mineração 

requerem o planejamento, a execução e o monitoramento das atividades necessárias para 

garantia da reabilitação. As técnicas de recuperação devem conter soluções de diferentes 
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disciplinas visando a garantia da estabilidade física, química e biológica do ambiente degradado 

(Vieira, 2010).  

Alia-se a este fato a atividade minerária como principal promotora da alteração e degradação 

do solo. As mudanças na estrutura do solo e do relevo promovem diferentes superfícies para 

recuperação: taludes de aterro, taludes de corte, superfícies de corte, superfícies de aterro, 

substrato rochoso, solos residuais, saprólitos, solos hidromórficos dentre outras. Para que ocorra 

a revegetação nestas áreas são necessárias superfícies estáveis e drenagem adequada, em longo 

prazo. As condições do solo e substrato são de extrema importância para fixação da vegetação, 

sendo assim técnicas de implantação da vegetação podem acelerar a recuperação das áreas 

degradadas (Oliveira Júnior, 2001; Osman, 2014).  

A expressão francesa: "Chassez le naturel, il revient au galop!" (Expulse a natureza, e ela volta 

a galope) para as áreas impactadas pela mineração não é totalmente verdadeira. Para que a 

natureza se restabeleça são necessárias intervenções importantes, como a manutenção da 

estabilidade e drenagem em longo prazo das estruturas (Oliveira Júnior, 2001).  

Deve-se salientar que a estabilidade das estruturas é essencial para o sucesso da recuperação, 

estruturas mal projetadas podem resultar em ambientes instáveis afetando a implantação da 

vegetação. Dentre as garantias de sucesso nos processos de reabilitação deve-se garantir no 

mínimo a estabilidade do maciço, o controle da erosão e o uso de estruturas de drenagem. Além 

disso é importante recuperar as estruturas da mina concomitante com a operação (IBAMA, 

1990). 

A recuperação de áreas degradadas está em grande parte relacionada aos aspectos físicos da 

movimentação da terra, recomposição topográfica e revegetação das estruturas da mina tais 

como cavas, barragens, pilhas de estéril. É primordial garantir que as áreas impactadas estejam 

estáveis e recuperadas ambientalmente, e garantir que sejam reabilitadas durante a operação e 

não só no fim da vida útil do empreendimento. Esta prática já é realizada pelas operações de 

mineração mais modernas, onde as atividades de recuperação das minas são realizadas 

gradualmente (Erener, 2011; Flôres, 2006). 

Lechner et al. (2016)  corroboram com a importância da reabilitação concomitante com a 

operação sendo uma boa prática, não esperando o encerramento da operação para iniciar os 

trabalhos de recuperação ambiental, enfatizando que o acompanhamento das atividades de 

recuperação deve ser item obrigatório para avaliar o sucesso da reabilitação e garantir que as 

empresas atendam aos requisitos das autoridades ambientais buscando sempre o objetivo de 
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tornar estas áreas seguras, estáveis, não-poluentes e autossustentável para um uso futuro 

proposto pós-mineração. 

O Departamento de Minas e Petróleo da Austrália Ocidental (DMP) realizou uma pesquisa do 

que seria considerada um modelo de boas práticas na mineração e a recuperação ambiental 

concomitante a operação foi uma das principais a serem incentivadas para a minimização do 

passivo ambiental de longo prazo, antes do fechamento da mina. Em 2012, em resposta a um 

aumento do passivo ambiental causado pela mineração, o Governo da Austrália Ocidental 

aprovou uma legislação criando um fundo de reabilitação de minas (MRF). A intenção desta 

lei foi criar um imposto anual sobre os títulos minerários, baseado no mapeamento das áreas 

impactadas pelas empresas de mineração. Empresas que mantem programas de recuperação 

concomitante a lavra conseguem redução no imposto, todo dinheiro arrecado é direcionado ao 

fundo (Leybourne, 2014). 

O esgotamento da jazida, por falta de investimentos em pesquisa mineral ou aumento dos custos 

operacionais devido a fatores políticos, econômicos e ambientais, pode antecipar o fechamento 

de uma mina e antecipar as obrigações e os custos inerentes ao fechamento de mina. Desta 

maneira, a recuperação concomitante a lavra minimiza os custos de recuperação de áreas 

lavradas. Abandonar uma área degradada pode levar à recuperação espontânea quando se tem 

um ambiente estável ou pode amplificar o processo de degradação deixando para trás um 

passivo ambiental a ser suportado pela sociedade. Estima-se que na Austrália tenha mais de 

50.000 minas abandonadas (Unger et al, 2012). 

O cadastro de minas paralisadas e abandonadas no Estado de Minas Gerais apresenta 

informações de 400 minas mapeadas em situação de abandono ou paralisadas. No entanto, este 

número trata-se de um resultado preliminar, e pode-se afirmar que o número total de minas 

paralisadas e abandonas seja bem maior (FEAM, 2016). 

Nesse sentido, o manual de Diretrizes de Boas Práticas para Mineração e Biodiversidade do 

ICMM (2006), reafirma a importância da reabilitação das áreas degradadas que devem ser 

progressivas e ocorrer na medida em que as áreas operacionais fiquem disponíveis. A 

recuperação ambiental concomitante a lavra é um processo que reduz a "pegada" global não 

reabilitada da mina. Além disso, promove a redução dos custos totais de fechamento e redução 

das obrigações de reabilitação. Vale lembrar, que os trabalhos de terraplenagem mais rentáveis 

são alcançados quando integrados ao plano de mina. Um estudo realizado na Austrália, avaliou 

que nos anos de 1981 a 2005, dos 800 fechamentos de minas cerca de 75% não eram planejados 
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devido a uma série de fatores, dentre os principais, destacam-se a queda dos preços das 

commodities ou o aumento dos custos. Em função disto é preciso garantir a reabilitação 

concomitante a operação (Laurence, 2006; Leybourne ,2014).   

A necessidade de se realizar a reabilitação durante a operação atribui às empresas de mineração 

a realização de projetos de recuperação ambiental adequados e condizentes com as 

características do ambiente degradado. Para a elaboração de um projeto de recuperação deve-

se levar em consideração fatores como: avaliação fitogeográfica da região que contém a área 

que se deseja recuperar, definição prévia do uso que se pretende destinar à área a ser recuperada, 

identificação da vegetação de origem da área a se recuperar, levantamento topográfico da área 

a ser recuperada, estudo físico-químico do solo, definição das espécies que deverão ser 

introduzidas e escolha do modelo de plantio mais adequado (Jesus et al, 2016).  

A técnica utilizada na recuperação das áreas degradadas deve ser definida de acordo com o 

ambiente identificado, de modo a reduzir os custos do projeto e aumentar a eficiência ecológica. 

Estas técnicas podem incluir: a semeadura direta ou indireta, o plantio de mudas e a condução 

a regeneração natural (Lemos, 2015; Bradshaw, 2000), a depender do estágio de degradação da 

área e seus condicionantes físicos e biológicos (Tordoff et al., 2000). Para cada superfície 

degradada deve-se ter um projeto adequado de recuperação, analisando cada caso 

separadamente. Infelizmente, nem sempre é possível que a área de mineração volte a formação 

vegetal semelhante a que existia antes da lavra, por motivos ecológicos, técnicos ou financeiros. 

Neste sentido, as estratégias para a recuperação de uma área deverão eliminar o fator degradante 

e evitar sua reincidência (Barbosa, 2006).  

A Figura 2–12 apresenta um esquema geral das etapas de recuperação em ambientes 

degradados, principalmente quando formados por taludes. A preparação efetiva do local refere-

se aos procedimentos que ocorrem antes da semeadura ou plantio, de forma a ajudar a garantir 

que as condições ótimas estejam presentes para o nascimento de uma vegetação saudável, 

variada e sustentável botanicamente. Esses procedimentos incluem a construção de relevos 

estáveis, manuseio da camada superior do solo, fertilização e correção do solo para o plantio 

das sementes (Li, 2006). Após a aplicação das sementes e insumos, é fundamental o uso da 

esteira vegetal, que protege o solo da erosão superficial, retêm a umidade e fornece nutrientes, 

o que propicia condições mais adequadas de germinação e desenvolvimento das espécies 

vegetais semeadas.  
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Figura 2–12 - Recuperação Ambiental. Fonte: Elaborado pelo autor 

O primeiro passo para a recuperação de solos extremamente degradados é a introdução de 

espécies vegetais que cumpram a função de proteger e nutrir o solo, gerando melhores 

condições de crescimento para outras plantas, acelerando a regeneração natural e diminuindo a 

perda de solo. Geralmente, opta-se pelo consorcio de duas famílias, gramíneas e leguminosas, 

para garantir uma boa proporção Carbono/Nitrogênio. Algumas leguminosas são capazes de 

fixar nitrogênio no solo, através da associação com bactérias que coexistem em suas raízes. Já 

as gramíneas, além de possuírem alto teor de carbono em sua constituição, auxiliam no controle 

da erosão (Zhang et al, 2015). Em seguida, ocorre o plantio de espécies arbóreas, que é o método 

mais antigo de restabelecer as florestas em uma área. É muito importante aplicar o conceito de 

sucessão ecológica, utilizando espécies de diferentes grupos ecológicos (pioneiras, secundárias 

e climácicas) para garantir o sucesso do reflorestamento. Uma outra técnica para acelerar os 

processos sucessionais das áreas a serem recuperadas é a nucleação. A nucleação é a capacidade 

de uma espécie em melhorar as condições ambientais de um local, permitindo a ocupação mais 

eficiente por outras espécies (Castro et al, 2012). 

É necessário destacar, que a manutenção das áreas preservadas no entorno, pode contribuir para 

garantir a diversidade local, fornecendo banco de sementes essencial para a regeneração natural 

do ecossistema circunvizinho degradado (Bittar, 1995). Uma das evoluções na restauração 

ecológica é a técnica de nucleação que utiliza núcleos recuperados ou preservados para 

dispersão da recuperação em um ecossistema degradado (Bechara, 2006).  
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O objeto final da recuperação de áreas degradadas pela mineração é criar um ambiente 

autossustentável, resistente à perturbação, sem a necessidade de assistência adicional (SER, 

2004; MacDonald et al.,2016). 

2.1.3.1 Avaliação e monitoramento do desempenho da recuperação de áreas degradadas 

A definição de quando o objetivo final da recuperação foi atingido é ainda um ponto de muita 

discussão entre os pesquisadores. Para alguns o sucesso de restauração poderia ser baseado em 

características da vegetação, diversidade de espécies ou processos ecossistêmicos. Outros 

propõem uma análise integrada incluindo variáveis múltiplas para fornecer uma melhor medida 

de sucesso da restauração (Barbosa, 2006). 

A "Amnésia da paisagem" é esquecer-se da diferença da paisagem em um determinado tempo, 

a longo prazo. As mudanças graduais ano a ano do aspecto visual da paisagem são esquecidas, 

por isso tona-se necessário monitorar para que se acompanhe as mudanças da paisagem e propor 

ações corretivas e preventivas. Monitorar é portanto garantir o desempenho, evitando uma visão 

míope do processo de recuperação (Diamond, 2005). Recomenda-se, portanto, o 

estabelecimento de programas de monitoramento e pesquisa, a definição de critérios de 

conclusão e a revisão das ações de recuperação.  

O monitoramento sistemático de áreas recuperadas é um importante mecanismo para aumentar 

o conhecimento sobre os processos e fatores relacionados com a recolonização e 

reestabelecimento da flora e fauna. O que se exige dos órgãos ambientais e empresas 

certificadoras é o monitoramento e avaliação através dos aspectos fisionômicos, porém o ideal 

é garantir a reconstrução dos processos ecológicos, de modo a garantir que os processos locais 

se tornem autossustentáveis (Rodrigues et al, 2009). 

As diretrizes de monitoramento da recuperação ambiental propostas pelo International Council 

on Mining and Metals (ICMM, 2006) considera que os bons programas de monitoramento 

possuem quatro componentes: 

• Controle e monitoramento constante de áreas de referência que não sofreram operações de 

mineração, estabelecidos durante o mapeamento e as pesquisas pré-mineração e que precisam 

ser protegidas ou substituídas; 

• Registros dos procedimentos de recuperação ambiental realizados. Detalhes das fontes de solo 

e métodos de manejo, composição das variedades de sementes, taxas e métodos de aplicação, 
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densidades de espécies plantadas etc. Todos esses dados são fundamentais para a interpretação 

das descobertas referentes aos resultados posteriores do monitoramento da recuperação 

ambiental; 

• Monitoramento inicial da recuperação ambiental. Essa etapa serve como controle de 

qualidade, a qual é realizada logo após a conclusão das operações iniciais das atividades de 

recuperação, registrando se elas foram realizadas conforme planejadas, se o início da 

recuperação foi bem-sucedido e se foram seguidos as metas e os padrões de recuperação cujo 

não cumprimento exigirá ações corretivas específicas; 

• Monitoramento a longo prazo, que começa normalmente dois ou três anos depois, dependendo 

do nível de sucessão do ecossistema da região. Esse acompanhamento busca avaliar o avanço 

da recuperação em direção ao cumprimento dos objetivos de longo prazo de uso da terra e 

fornece informações úteis para determinar se o ecossistema recuperado será sustentável ao 

longo do tempo.  

Para uma correta avaliação do desempenho da recuperação ambiental deve-se buscar 

indicadores corretos e inúmeras métricas podem ser utilizadas como indicadores. Desenvolver 

ou adaptar critérios válidos para monitorar a área, bem como identificar os indicadores que 

forneçam desejadas precisões e que não sejam onerosos. É improvável que se tenha apenas 

indicadores de uso universal para avaliação de diferentes áreas (Rodrigues & Gandolfi, 1998). 

No que concerne ao período de avaliação, este pode ser longo, em função disto, os indicadores 

devem demonstrar qual é a probabilidade de se atingir a meta e propor as correções necessárias 

(Barbosa, 2006). 

Um bom indicador ecológico, além de atender aos requisitos fundamentais para qualquer 

indicador (facilidade de medição, clareza e modificação possível ao longo do processo), deve: 

 Ser sensível a fatores que modificam o ecossistema; 

 Responder aos fatores que atuam sobre o ecossistema de forma previsível; 

 Possibilitar predições sobre os efeitos dos agentes de degradação ou sobre os efeitos 

benéficos de práticas de manejo que venham a ser aplicadas; 

 Ser integrativo (representar, na medida do possível, outras variáveis mais difíceis de 

medir); 

 Ter baixa variabilidade nas respostas aos fatores que representa. 
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Ecossistemas de referência são indispensáveis para a comparação de áreas em restauração. O 

ecossistema de referência deve representar o melhor resultado final possível para a realidade 

socioeconómica e a condição de degradação ambiental. Desta forma, deve ser considerado 

restaurado, em última instância, um ecossistema que tiver atingido o nível esperado de 

biodiversidade, funcionamento e auto sustentabilidade (Barbosa, 2006). 

Para a avaliação de desempenho, na maior parte dos casos, nenhum limite específico de tempo 

é dado para que os objetivos finais da recuperação ambiental sejam alcançados. O objeto a ser 

alcançado pode ser medido pela comparação dos parâmetros de biodiversidade na área 

reabilitada com aqueles de locais de referência selecionados e não-minerados (ICMM, 2006). 

A Sociedade de Restauração Ecológica Internacional (SER, 2004) produziu uma cartilha que 

fornece uma lista de nove atributos como um guia para medir o sucesso de restauração. Eles 

sugeriram que um ecossistema restaurado deve ter os seguintes atributos:  

 A diversidade e a estrutura da comunidade semelhantes aos locais de referência; 

 Presença de espécies autóctones;  

 Presença de grupos funcionais necessários para a estabilidade a longo prazo;  

 Capacidade do ambiente físico para sustentar;  

 O funcionamento normal;  

 Integração com a paisagem;  

 Eliminação de ameaças potenciais; 

 Capacidade de resistência às perturbações naturais;  

 A auto sustentabilidade. 

Poucos estudos têm os recursos financeiros para monitorar todos atributos necessários para 

avaliação de desempenho da recuperação. O excesso de atributos muitas vezes exige estudos 

detalhados de longo prazo, mas a fase de monitoramento da maioria dos projetos de restauração 

raramente dura mais de 5 anos. A maioria dos estudos podem ser classificado em três grandes 

atributos do ecossistema (Ruiz-Jaen & Aide, 2005). Esses atributos são:  

 A diversidade; 

 Estrutura da vegetação;  

 Processos ecológicos. 
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Outra forma de se avaliar a recuperação de áreas degradadas refere-se à evolução ou diminuição 

de processos erosivos e o controle do carreamento de sedimentos. A susceptibilidade da erosão 

em minas a céu aberto depende basicamente de (Sindelar, 1979): 

 Características físicas;  

 Ângulo do talude/rampa; 

 Comprimento do talude/rampa; 

 Clima; 

 Quantidade e taxa da chuva; 

 Tipo e porcentagem da vegetação de cobertura; 

Já a metodologia LFA (Landscape Function Analysis) para avaliação da recuperação de áreas 

degradadas propõe indicadores que refletem a estabilidade, a infiltração de água e ciclagem de 

nutrientes que considera parâmetros de vegetação. Esta metodologia foi desenvolvida 

inicialmente para avaliar a degradação e posterior recuperação de áreas degradadas por 

pastagens, e mais tarde foi adaptada para incluir os sistemas de mineração. A Figura 2–13 

apresenta os conceitos da metodologia onde se destacam quatro estágios de desenvolvimento 

do ecossistema, o primeiro, a base da pirâmide é o estágio geotécnico onde ocorre a 

estabilização física e controle de drenagem e infiltração das áreas degradadas. A segunda fase 

é o estágio inicial da recuperação, superada as questões de estabilidade e infiltração, com a 

superfície estável é possível o desenvolvimento de cobertura para que a vegetação possa ser 

implantada. O terceiro estágio de desenvolvimento e recuperação da área degradada, é a fase 

da sustentabilidade do ambiente, estágio intermediário de recuperação, onde estarão garantidos 

toda estrutura, controle e recursos físicos e biológicos para seu desenvolvimento. A última fase, 

no topo da pirâmide é o objetivo final da recuperação, denominada fase funcional e biológica, 

que além de se auto sustentar é capaz de sobreviver a distúrbios (Tongway et al, 2004). 
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Figura 2–13 - Estágio de desenvolvimento de um ecossistema (Fonte: Tongway et al, 2004). 

A Figura 2–14 destaca três curvas de avanço da recuperação de ecossistemas, a paisagem de 

referência e o limiar crítico para a sustentação do ecossistema em questão. A reta representa 

uma trajetória que ainda não atingiu a auto sustentabilidade, porém continua em processo de 

evolução. A curva em serra destaca área com problemas de estabilidade cuja recuperação de 

forma sazonal sofre queda brusca no desempenho seguida de retomadas e quedas sucessivas. A 

curva em verde demonstra ambiente autossustentável, sendo o ponto de inflexão da curva onde 

a trajetória de recuperação se estabiliza. 
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Figura 2–14 - Trajetórias de recuperação de ecossistemas. (Fonte: Tongway et al, 2004). 

A Análise da Função Paisagística (LFA) é uma técnica que tem sido proposta para monitorar 

processos de reabilitação em ambientes de mineração sendo amplamente aceita pelo órgão 

ambiental na Austrália e empresas de mineração para comprovação do avanço e desempenho 

da recuperação ambiental (Tongway e Hindley, 2004). 

Furniss (2016) aplicou a metodologia LFA em minas a céu aberto na África do Sul. Dentre as 

conclusões de seu trabalho o autor destaca que os empreendimentos minerários podem incluir 

uma variedade de usos do solo, ecossistemas e biomas, tais como: pastagens, savanas, florestas, 

riachos e zonas húmidas. Além das estruturas da mina. Deste modo, tanto a grande escala das 

operações, quanto a heterogeneidade tornam difíceis aplicar a metodologia LFA de forma 

abrangente. Outro ponto são os diversos indicadores de campo propostos pela metodologia, 

sendo necessário grande quantidade de mão de obra, tempo para realização da avaliação e 

especialização no levantamento. 

2.2 Sistema de Informação Geográfica (SIG) e Análise Ambiental 

O conhecimento, uso e organização de informações referentes a dados espaciais sempre foi uma 

atividade fundamental para a organização da sociedade. Com o desenvolvimento da 

informática, o armazenamento e representação dessas informações, que antes eram feitas 

através de mapas e documentos em papel, passou a ser executado em ambiente computacional. 

Assim surgiu o termo geoprocessamento, que consiste na disciplina do conhecimento que 
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utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica. O 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um conjunto de ferramentas computacionais para o 

geoprocessamento, que permite realizar análises complexas, integrando dados de diversas 

fontes e criando bancos de dados georreferenciados (Câmara et al, 2005). 

De acordo com Francisco (2008), o SIG pode ser utilizado para três grandes grupos de 

atividades, de acordo com o objetivo proposto:  

1. Gerenciamento de banco de dados geográficos: organização de dados 

georreferenciados, originados de diversas fontes e com vários formatos e assuntos, 

dispostos em um único banco de dados e seguindo o mesmo padrão. 

2. Análises espaciais: uso de combinações e análises dos dados geográficos, através de 

operações geométricas e topológicas, para a produção de novas informações. 

3. Produção cartográfica: elaboração de mapas e/ou imagens finais, através da edição e 

acabamento dos dados, visando uma representação final, em meio digital ou impresso, 

da informação construída. 

Em resumo, o SIG é o uso de softwares que integram as bases geográficas ao banco de dados e 

possuem ferramentas para manipulação de informações espaciais. Eles podem ser utilizados em 

muitas aplicações: planejamento e gestão urbana e regional, meio ambiente, infraestrutura, 

agricultura, segurança, transportes, educação e marketing (Silva, 2006). O quadro a seguir 

relaciona exemplos de aplicações do SIG em diversas áreas: 

Quadro 2.2: Exemplos de aplicações do SIG 

Finalidade Objetivo Exemplos de aplicação 

Projetos 
Definição das características do 

projeto 

Projeto de loteamentos Projeto 

de irrigação 

Planejamento territorial 

Delimitação de zoneamentos e 

estabelecimento de normas e 

diretrizes de uso 

Planos de manejo de unidades 

de conservação Planos 

diretores municipais 

Modelagem 
Estudo de processos e 

comportamento 

Modelagem de processos 

hidrológicos 

Gestão 
Gestão de serviços de utilidade 

pública 

Gerenciamento de rede 

abastecimento 

Banco de Dados 
Armazenamento e recuperação 

de dados 
Cadastro urbano e rural 
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Finalidade Objetivo Exemplos de aplicação 

Avaliação de riscos e 

potenciais 

Identificação de locais 

susceptíveis à ocorrência de um 

determinado evento 

Mapeamento de riscos ou 

potenciais 

Monitoramento 

Acompanhamento da evolução 

dos fenômenos espaciais 

através de mapeamentos 

sucessivos no tempo 

Monitoramento da cobertura 

florestal 

Monitoramento da expansão 

urbana 

Logístico 
Identificação de locais e rotas 

ideais 

Definição da melhor rota 

Identificação de locais para 

implantação de 

empreendimento econômico 

Fonte: Aronoff (1989) apud Francisco 2008 

Atualmente, a ferramenta essencial para a organização e processamento de informações 

relacionadas as questões ambientais está relacionada ao geoprocessamento, com a utilização do 

SIG (Sá, 2010; Padilha, 2016). De acordo com Sartori (2010), a análise ambiental evoluiu 

bastante devido ao desenvolvimento dos SIGs. 

2.2.1 SIG e Mineração 

O negócio de exploração mineral é totalmente voltado às informações espaciais. Sendo assim, 

o uso de ferramentas de SIG se tornam uma opção interessante devido a versatilidade para 

manipulação e armazenamento dos dados. No negócio da mineração aplica-se o uso dessas 

ferramentas desde a etapa de pesquisa mineral até o fechamento da mina e a sua recuperação. 

Dentre os principais usos, por parte das empresas mineradoras, pode-se citar:  pesquisa mineral, 

construção de modelos, gerenciamento de dados geoquímicos e hidrológicos, gestão de 

infraestrutura e direitos minerários, avaliação de impactos ambientais e elaboração de planos 

de recuperação de áreas degradadas (ESRI, 2007). 

As atividades de geoprocessamento têm assumido um papel cada dia mais preponderante, tanto 

em organizações governamentais como empresas privadas do setor mineral. Isto se dá por meio 

da utilização rotineira de softwares SIG nas atividades relacionadas a geologia, recursos 

minerais e ambientais, afim de subsidiar o planejamento e a gestão dentro do contexto em que 

estão inseridas (Lopes & Lopes, 2015).  

Há exemplos de diversos estudos que relacionam a mineração e o geoprocessamento. Paulo & 

Lima (2014) apresentaram, em seu estudo, um mapa que identifica futuros locais para realizar 

os trabalhos de prospecção mineral na região de Lagoa Negra, em Portugal. Para isso, os autores 
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usaram o software ArcGis para manipular os dados de cartografia geológica existente e da 

campanha de prospecção geoquímica de sedimentos realizada na área em questão. Já Clemente 

et al (2010) analisaram a expansão da área de mineração dentro do município de Itabira nos 

anos de 1985, 1997 e 2007, por meio do tratamento de imagens de satélite em softwares SIG, 

com o objetivo de demonstrar que a técnica utilizada pode ser uma forma eficaz para realizar 

estudos comparativos de modificações espaciais, principalmente em áreas de mineração a céu 

aberto. Torchetto et al (2014), utilizando o software Quantum Gis (QGIS), caracterizaram e 

delimitaram uma área degradada por atividade de mineração de basalto no município de 

Tenente Portela (RS). Eles concluíram que o software usado é um bom método geotécnico para 

auxílio no planejamento de recuperação de uma área degradada, pois traz mecanismos de 

levantamento de dados, tais como: identificação, localização, extensão da degradação e outros, 

que facilitam o estudo do estado da área em questão, e consequentemente apoia o planejamento 

e gestão territorial. 

Kim et al (2012) desenvolveram em sua pesquisa uma nova extensão de um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), chamado ArcMine, para subsidiar o planejamento de 

recuperação de minas inativas. O ArcMine, através de equações e modelos de várias fontes, 

fornece quatro ferramentas para (a) avaliar os perigos de subsidência de minas, (b) estimar a 

erosão de resíduos de minas, (c) analisar caminhos de fluxo de água de mina na superfície, e 

(d) identificar espécies de árvores adequadas para o reflorestamento da mina. A extensão do 

ArcGIS desenvolvida pelos autores pode reduzir o tempo e esforço para investigações de locais 

prioritários para a recuperação e melhorar a eficiência no planejamento, já que avalia os vários 

pontos críticos em uma mesma estrutura. 

Khalil et al (2014) propuseram a criação de uma base de dados ambientais para se avaliar o 

impacto ambiental em uma mina abandonada no Marrocos, utilizando o SIG para manipulação 

dos dados e mapeamento da variabilidade espacial dos poluentes identificados. Os resultados 

obtidos apresentam a eficiência das técnicas aplicadas na avaliação de problemas ambientais 

em minas abandonadas, uma vez que mostraram a relevância da integração de uma grande 

quantidade de dados com os variados componentes do ecossistema, para identificar a origem e 

a extensão de contaminantes. Os autores esperam que os dados produzidos sirvam de suporte 

para a implantação de um plano de recuperação do local. Já Karan et al (2016) avaliaram o 

sucesso da atividade de recuperação de áreas degradadas em uma área de mineração na Índia 

usando imagens de satélite Landsat para os anos de 2000 e 2015, processamento de imagem e 

métodos estatísticos em ambiente GIS. A Análise Estatística de regressão linear revelou que os 
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índices relacionados a vegetação (NDVI) juntamente com índice de umidade (NDMI) é o 

melhor método para o monitoramento da vegetação na área de estudo, quando comparado com 

outros índices. Ocorreu um aumento de 213,88ha em 2000, para 258,9ha em 2015 na cobertura 

vegetal dos locais recuperados na mina a céu aberto, indicando que o resultado da recuperação 

foi satisfatório. 

Townsend et al (2009) através do uso de imagens Landsat 1976, 1987, 1999 e 2006 mapearam 

minas e a recuperação ambiental para oito grandes bacias hidrográficas, nos Estados Unidos, 

na região central dos Apalaches de West Virginia, Maryland e Pensilvânia. Através de técnicas 

de processamento de imagens em conjunto com uma árvore de decisão temporal categorizaram 

as minas ativas e recuperadas e acompanharam suas alterações ao longo do tempo. Utilizando 

conceitos semelhantes, Prakash e Gupta (1998) discutiram as técnicas de sensoriamento remoto 

usadas para identificação de várias classes de uso do solo identificando as mudanças temporais 

nos padrões de uso do dolo em uma mina a céu aberto de carvão de Jharia na Índia. Os autores 

destacaram que o acompanhamento do uso da terra é de suma importância para garantia do 

controle da atividade minerária pelas partes interessadas.  

Lechner et al. (2016) também sugerem que as ferramentas de sensoriamento remoto (SIG) 

deveriam fazer parte do conjunto de métodos empregados por órgãos regulamentadores para a 

supervisão, monitoramento e avaliação do desempenho progressivo da reabilitação de áreas 

degradadas. Os autores apresentaram uma estrutura de classificação de uso do solo para o 

mapeamento de impactos das atividades de mineração e o de áreas em recuperação. Utilizando 

a Bacia do Fitzroy na Austrália como um estudo de caso, montaram um esquema de 

classificação de uso do solo para mapear 37 minas de carvão, através de vetorização manual de 

dados onde foi possível comparar o percentual de reabilitação versus áreas degradadas. A 

metodologia aplicada permitiu o cálculo dos custos do passivo ambiental derivado da atividade 

mineral. 

2.2.2 Análise Multicritério e Álgebra de Mapas 

Em um planejamento ambiental é necessário a análise de um grande número de variáveis do 

meio físico, biológico, social e econômico, quantificáveis ou não, cujas combinações podem 

produzir diferentes respostas. Sendo assim, ferramentas de análise que permitem relacionar 

essas variáveis, atribuir pesos e valores a elas, dando prioridade às diferentes alternativas, são 

fundamentais para a tomada de decisão. A análise multicritério é um desses métodos de análise 

de alternativas para resolução de problemas que utilizam diversos critérios relacionados ao 
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objeto de estudo, sendo possível identificar quais são alternativas prioritárias, já que produz 

diferentes formas de respostas para a tomada de decisão (Francisco, 2007). 

Os métodos de análise multicritério foram incorporados ao SIG, representando um importante 

avanço no planejamento ambiental (Sartori, 2010). Apesar das técnicas de análise multicritério 

poderem ser usadas fora do ambiente SIG, de acordo com Vettorazzi (2006), para análises 

espaciais, o seu potencial é melhor explorado quando integrado aos softwares de SIG. Dentre 

as técnicas de análise multicritério, o método Booleano, a Combinação Linear Ponderada e suas 

variantes, o Método do Ponto Ideal, a Análise de Concordância e o Processo Hierárquico 

Analítico são os mais aplicados em ambiente SIG, sendo que a Combinação Linear Ponderada 

e o método Booleano são considerados os mais completos e, consequentemente, utilizados com 

maior frequência (Malczewski, 2004). 

Na Combinação Linear Ponderada os critérios (fatores) são padronizados em uma única escala 

numérica, recebendo pesos e sendo combinados através de uma média ponderada (Voogd, 

1983). Já a lógica booleana é bivalente, isto é, reconhece somente dois valores: verdadeiro ou 

falso. As regras de associação booleanas, baseada na teoria dos conjuntos, que utiliza os 

operadores lógicos AND (interseção), OR (união), NOT (negação) e XOR (exclusão) 

caracterizam-se pelo fato de um determinado objeto pertencer ou não a certo conjunto, não 

havendo condição intermediária para esse fato, o que não permite um tratamento quantitativo 

(Nascimento et al, 2009). 

Em ambiente SIG, o método da Combinação Linear Ponderada é mais amplamente utilizado 

devido ao seu fácil entendimento quando implementado com as operações de álgebra de mapas 

e modelagem cartográfica (Malczewski, 2000). A álgebra de mapas é uma técnica de 

geoprocessamento que torna possível a análise de um determinado objeto, considerando 

diferentes variáveis. Isso ocorre através da sobreposição de camadas (layers) em formato raster, 

que são reclassificadas com valores ponderados previamente definidos através de operações 

aritméticas. Para isso, são adotados os seguintes procedimentos: definição dos critérios a serem 

adotados; criação de uma modelo raster para cada um dos critérios adotados (mapa de critérios); 

definição de pesos para cada classe componente de cada critério; reclassificação dos modelos 

rasters com os valores dos pesos atribuídos; aplicação da álgebra de mapas com os valores 

ponderados para cada critério (Sampaio, 2016). 

A Figura 2–15 apresenta um esquema da álgebra de mapas integrada com a Combinação Linear 

Ponderada. Após gerar os mapas de critérios, cada pixel do respectivo mapa será multiplicado 
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pelo peso atribuído e então os resultados são somados. Como os pesos somam o valor de 1, o 

mapa final terá uma variação de valores. Todos os programas de SIG possuem as rotinas básicas 

para a aplicação deste método. A questão básica, entretanto, reside na padronização da 

pontuação dos critérios e a atribuição de pesos (Sartori, 2010). 

 

Figura 2–15 - Processo de álgebra de mapas e combinação linear ponderada (Fonte: Sartori, 2010) 

2.2.2.1 Análise Hierárquica de Processos (AHP) para determinação dos pesos para 

análise multicritério  

Saaty (2008) desenvolveu a ferramenta de Análise Hierárquica de Processos (AHP) para 

tomada de decisão, hierarquização e definição de pesos. Trata-se de uma ferramenta flexível de 

análise de problemas complexos. Amplamente utilizado em todo mundo, com diversas 

aplicações tais como: a seleção de locais, planejamento militar e urbano, pesquisas e análises 

ambientais. Shahabi e Hashim (2015) utilizaram a Análise Hierárquica de Processos para 

determinação dos pesos dos parâmetros necessários para elaboração de um mapa de 

susceptibilidade a deslizamentos, utilizando os pesos obtidos para composição da análise 

multicritério, em ambiente SIG. 

Através de uma ordenação hierárquica e valores numéricos atribuídos determina-se a 

importância relativa de cada fator. Utilizando uma matriz de comparação par a par, os 

indicadores selecionados são comparados em pares organizados por uma matriz quadrada. Os 

elementos diagonais da matriz recebem o valor 1, por estarem comparando indicadores iguais 

(Tabela 2-3).  
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Tabela 2-3 - Matriz de Comparação par a par (Pairwise) 

  Indicador a Indicador b Indicador c Indicador n... 

Indicador a 1     ab ac an... 

Indicador b 1/ab 1 bc bn... 

Indicador c 1/ac 1/bc 1 cn... 

Indicador n ... 1/an... 1/bn... 1/cn.. 1 

Soma coluna Soma 

(1+1/ab+1/ac+1/na) 

Soma 

(ab+1+1/bc+1/bn) 

Soma 

(ac+bc+1+1/cn) 

Soma 

(na+bn+cn+1) 

 

A escala de classificação de 9 pontos fornece os dados de entrada para a matriz quadrada de 

comparação. Deve-se comparar linha com a coluna, classificando a importância entre os 

atributos (Tabela 2-4) (Saaty, 2008).   

Tabela 2-4 – Escala de classificação - AHP 

 Escala Fundamental (Linha versus Coluna) 

Classificação Nota 

Extremamente menos importante 1/9 

 1/8 

Muito Fortemente menos importante 1/7 

 1/6 

Fortemente menos importante 1/5 

 1/4 

Moderadamente menos importante 1/3 

 1/2 

Igualmente Importante 1 

 2 

Moderadamente mais importante 3 

 4 

Fortemente mais importante 5 

 6 

Muito Fortemente mais importante 7 

 8 

Extremamente mais importante 9 
 

Fonte: Saaty, 2008 

 

Após comparações entre os pares dos vários critérios gerados na matriz quadrada calcula-se a 

denominada, matriz normalizada, dividindo-se o valor obtido em cada nó pela somatória dos 

valores correspondentes a coluna daquele nó. Com os resultados obtidos pela matriz 

normalizada soma-se os valores calculados em cada linha de cada indicador avaliado dividindo 

pelo número total de indicadores, o resultado final é a Análise Hierárquica de Processos (AHP). 
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Tabela 2-5 – Matriz normalizada - AHP 

  Indicador a Indicador b Indicador c Indicador n... Soma linhas 

AHP 

Indicador a 1/∑coluna a    ab/∑coluna (ac)/∑coluna (an) /∑coluna ∑linha a 

Indicador b (1/ab)/∑coluna a     1/∑coluna (bc)/∑coluna (bn) /∑coluna ∑linha b 

Indicador c (1/ac)/∑coluna a     1/bc/∑coluna 1/∑coluna (cn) /∑coluna ∑linha c 

Indicador n  (1/na) )/∑coluna a  1/bn... /∑coluna (1/cn)/∑coluna 1/∑coluna ∑linha n 

Soma coluna ∑coluna a   ∑coluna b  ∑coluna c  ∑coluna n  

 

Saaty (2008) propõe procedimentos que permitem avaliar a consistência das avaliações 

realizadas para o cálculo Análise Hierárquica de Processos (AHP), através do cálculo do Índice 

de Consistência: 

𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑁

𝑁 − 1

 

Onde: N é a ordem da matriz e λmax é o maior autovalor da matriz de julgamentos paritários, 

obtido através somatório da multiplicação dos resultados de AHP de cada linha vezes o valor 

da coluna corresponde. 

Para o cálculo da Razão de Consistência (RC) que consiste em um índice para avaliar a 

inconsistência dos resultados da matriz de julgamento, utiliza-se a seguinte equação:  

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝑅

 

Onde: IC = Índice de Consistência e IR = Índice Randômico obtido através da tabela matriz 

calculado para matrizes quadradas de ordem “n” (Tabela 2-6). 

Tabela 2-6 – Índice randômico 

Índice randômico - IR 

N 2 3 4 5 6 7 

IR 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 

 

O autor sugere que caso o Índice de Consistência (IC) seja menor do que 0,1, então há 

consistência nos cálculos do AHP. Todavia, caso o índice seja maior do que 0,1 recomenda-se 

que a classificação seja refeita. No que concerne a Razão de Consistência, o seu resultado 

também deverá ser menor que 10% para que ocorra a validação dos resultados (Saaty, 2008). 
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2.2.3 SIG e Análise Multicritério como suporte para avaliações ambientais  

A técnica de análise multicritério, utilizada de forma espacial em um SIG, pode ser útil no 

planejamento ambiental de áreas degradadas e de outras áreas com enfoque ambiental 

(Francisco, 2007). A integração dos diferentes planos de informação da paisagem e suas 

características e/ou processos possibilitam a produção dos mapas de prioridades em curto 

espaço de tempo e com alta confiabilidade (Sartori, 2010).  

Silva & Machado (2014) realizaram uma pesquisa que classificou e mapeou a susceptibilidade 

erosiva natural e antrópica da bacia hidrográfica do córrego Mutuca, localizada em Nova Lima, 

Minas Gerais. Os autores utilizaram a metodologia de análise de multicritério e o software de 

SIG ArcGIS 10.1, combinaram diversas variáveis para gerar diferentes mapas e um mapa 

síntese, a partir do qual foi possível realizar uma análise qualitativa e quantitativa da influência 

antrópica na susceptibilidade erosiva da bacia em estudo. 

Sartori (2010) definiu áreas prioritárias para recuperação ambiental de modo a favorecer a 

conectividade entre os fragmentos florestais na Bacia do Rio Pardo, em São Paulo. A área foi 

degradada devido ao uso indevido do solo, de formas variadas, em toda a sua extensão. O autor 

empregou a abordagem multicritério, em ambiente SIG, com o Método da Combinação Linear 

Ponderada, para combinação dos fatores. Ele concluiu que o método utilizado foi adequado 

para o objetivo proposto e por meio do trabalho foi possível realizar a caracterização ambiental 

da paisagem de acordo com as áreas prioritárias para a restauração florestal, e assim estabelecer 

ações que resultarão na conservação, manejo e restauração das áreas. 

Jansen et al (2014) apresentaram o uso da análise multicritério como uma ferramenta eficaz 

para a gestão territorial. Em seu estudo, elaboraram um mapa de vulnerabilidade natural do 

patrimônio espeleológico da região de abrangência das áreas cársticas da bacia do Rio São 

Francisco. A partir deste mapa foi possível direcionar pesquisas científicas, embasar 

ordenamentos territoriais e subsidiar ações voltadas à conservação e ao uso sustentável do 

patrimônio espeleológico brasileiro. 

Jeronymo (2012) elaborou um Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação e Recuperação 

Florestal, da Área de Preservação Ambiental (APA) do Sana (Macaé-RJ), região que sofreu 

com o processo antigo de desmatamento devido a agropecuária. Para isso, ele aplicou a 

avaliação multicritério, em ambiente SIG. O autor conclui que a metodologia aplicada é 

eficiente para definição de áreas prioritárias para conservação e recuperação. 
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Acosta et al (2011) pesquisaram o comportamento da contaminação por metais pesados em 

duas barragens de rejeito de mineração. Os autores, por meio do uso do GIS e análise 

multicritério, identificaram lugares de maior risco, onde principais esforços de recuperação e 

monitoramento devem ser realizados. 

Almeida & Sánchez (2015) propuseram em seu estudo um método de avaliação da recuperação 

de áreas degradadas pela mineração, no qual variáveis físicas e químicas do substrato são 

relacionadas estatisticamente às variáveis de acompanhamento do desenvolvimento da 

vegetação, através do modelo de análise de covariâncias multivariado. Assim, obteve-se 

parâmetros quantitativos mais adequados para a avaliação dos resultados das ações de 

recuperação. A metodologia foi testada em quatro bacias de disposição de rejeitos de mineração 

de areia industrial, localizadas no município de Descalvado, São Paulo, e revegetadas em 

épocas distintas durante 14 anos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Revisão da literatura 

O trabalho foi iniciado por meio de revisão da literatura referente à avaliação do desempenho 

de projetos de recuperação de áreas degradadas pela mineração e uso de análise de multicritério 

em ambiente SIG para avaliações ambientais. Buscando, assim, definir uma metodologia 

simples e que pudesse se tornar um padrão para este tipo de análise. 

3.2 Cartografia digital 

Para o projeto de cartografia digital foi utilizado o software ArcGis10.2®, no qual todas as 

informações obtidas foram vetorizadas, georreferenciadas, armazenadas e padronizadas 

compondo a tabela de atributos dos arquivos. Com base nesta ferramenta elaborou-se os mapas 

para caracterização da área de estudo e para realização das análises (Figura 3–1). 

 

Figura 3–1 - Base de dados para elaboração dos mapas. 

O mapeamento das áreas foi elaborado sobre o mosaico de imagens de satélite Worldview de 

2012, a partir de vetorização manual e visitas de campo, utilizando-se o software ArcGis10.2. 

O sistema de coordenadas utilizado no mapa foi o Universal Transversa de Mercator‐ UTM, 

esferóide South American 1969.  

Em ambiente SIG, as principais estruturas da área estudada foram delimitadas e enumeradas, 

diferenciando-as quanto a localização, a tipologia e o uso do solo. Cada estrutura (acessos, áreas 

de mata, cavas a céu aberto, pilhas de estéril, pilha de rejeito, pátios de minério, estruturas 

industriais, administrativas dentre outras) foi mapeada através de vetores em forma de 

polígonos. Estruturas com características homogêneas, quanto ao uso do solo, foram 

classificadas em um único polígono. Para estes foram atribuídas notas para os indicadores de 

desempenho do estudo (Figura 3–2).  
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Figura 3–2 – Estruturas mapeadas na Mina Córrego do Sítio para a avaliação dos indicadores 
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3.3 Trabalhos de campo 

Os trabalhos de campo iniciaram-se com base em uma avaliação visual e caracterização da área 

de estudo. Na primeira campanha, realizada em 2012, foi testada a metodologia de transectos 

de 1x30 metros para que a evolução de cada atributo proposto fosse acompanhada 

temporalmente e comparada. Segundo o Caderno de Mata Ciliar (SMA-SP, 2009), o número 

de repetições desse procedimento deve seguir um número mínimo de amostras, conforme o 

tamanho do reflorestamento. A seguir apresenta-se uma sugestão do número de amostras: 

 Áreas menores que 0,3 hectare: 5 amostras; 

 Áreas ente 0,3 e 1,0 hectare: 10 amostras; 

 Áreas entre 1,0 e 3,0 hectares: 20 amostras; 

 Áreas maiores que 3,0 hectares: uma mostra a cada 0,1 hectare. 

Dado o tamanho da área amostral e as condições topográficas do terreno, que tornam o acesso 

a determinadas áreas difícil, esta metodologia mostrou-se inviável. Visto que para cumprir o 

previsto na metodologia seriam necessárias técnicas de rapel para acesso aos taludes de corte 

das cavas a céu aberto. Além disso, considerando-se a relação de uma amostra a cada 0,1 

hectares, seriam necessários cerca de 1474 transectos (Tabela 3-1). 

Tongway e Hindley (2004) propõem que cada estrutura monitorada deverá ter no mínimo 2 

(dois) transectos. Os autores, entretanto, não indicaram as limitações desta metodologia para 

uma área que sofreu alterações devido às atividades minerárias, pois os transectos só 

contemplariam uma secção muito pequena da área reabilitada. Randall (2004) alerta que caso 

seja escolhido o local de mapeamento de forma errônea, os resultados podem mostrar que o 

local está indo bem, ainda que em uma grande parte da área de estudo podem existir ravinas de 

erosão que não foram capturadas na linha do transecto. Esta questão reforça a necessidade de 

continuar as inspeções do local e analisar cuidadosamente os locais propostos para o estudo. O 

autor propõe ainda que o monitoramento por transectos não deve anular a importância de fazer 

uma inspeção física da área. 

Em função do exposto, a metodologia usada a partir da segunda campanha foi a de avaliação 

visual, com a coleta de dados através de caminhamento e preenchimento de planilha de campo. 

Para grandes fragmentos homogêneos foram definidos pontos de visadas georreferenciados. 

Desta maneira, foram pré-estabelecidos 81fragmentos georreferenciados e vetorizados das 

principais estruturas da mina. É importante destacar que na continuação das campanhas de 
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monitoramento pode-se ampliar a quantidade de fragmentos na região da mina, o que 

aumentaria o detalhamento da avaliação, aprimorando a análise. 
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Tabela 3-1 – Mapeamento das estruturas, tamanho da área e quantidade necessária de transectos e fragmentos 

conforme metodologia 

Estrutura Área (ha) Transectos Fragmentos 

Cava Bocaina 3,599320999 36 1 

Cava Bocaina IQ76 8,809984761 88 1 

Cava C. Bravo 0,59646216 6 2 

Cava Candeias 1,007858928 10 1 

Cava Carvoaria Velha 20,3000463 203 1 

Cava Crista 0,058600947 1 1 

Cava Cristina 4,798021285 48 2 

Cava e Pilha C. Bravo 20,92580384 209 2 

Cava Grota Funda 0,706942393 7 2 

Cava Laranjeiras 5,601987379 56 1 

Cava Mutuca 2,30970122 23 2 

Cava Rosalino 6,236284448 62 1 

Pilha de Estéril C. Bravo Antiga 4,531129831 45 1 

Pilha de Estéril Crista 1,374717906 14 4 

Pilha de Estéril de Bocaina 7,068026983 71 1 

Pilha de Estéril de Carvoaria 5,634272343 56 2 

Pilha de Estéril de Crista 21,78653505 218 4 

Pilha de Estéril de Cristina 1,775196145 18 1 

Pilha de Estéril de Lageado 6,494190928 65 1 

Pilha de Estéril de Paiol 1,064894638 11 1 

Pilha de Estéril de Rosalino 6,678153674 67 1 

Pilha de Estéril Sulfetado 2,299195235 23 1 

Pilha de Grota Funda 1,838400468 18 1 

Pilha de Rejeito 4,804296487 48 1 

Pilha de Rejeito Fase 1 1,280340607 13 1 

Pilha de Rejeito Fase 2 2,263972668 23 1 

Acessos - - 13 

Áreas de empréstimo - - 3 

Linha de transmissão (LT) - - 2 

Paiol - - 2 

Pasto - - 6 

Planta de lixiviação em pilhas - - 1 

Rampa 1 - - 1 

Solo exposto - - 2 

Barragem de finos - - 1 

Reservatório barragem de finos - - 1 

Pátio de minério - - 1 

Dique  - - 1 

Dique de Crista - - 1 

Candeal  - - 1 

Mata - - 7 

Total Geral 147,4398117 1474 81 
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3.4 Escolha dos indicadores a serem monitorados 

Os indicadores de desempenho devem ser objetivos, de fácil obtenção e reprodução e de baixo 

custo, possibilitando a compreensão e interpretação de forma simplificada das diversas partes 

interessadas. Os parâmetros devem ser agregados de forma unificada e concisa sobre algum 

aspecto da própria vegetação ou do solo (Almeida & Sánchez, 2005). Assim, os indicadores 

aqui propostos foram os mais universais possíveis e aplicáveis independentemente da técnica 

de recuperação utilizada.  

Outro fator relevante é que o estudo considerou fatores abióticos, tais como: estabilidade 

geotécnica, erosão, fraturas e falhas, declividade e compactação do solo; e fatores bióticos, 

nomeadamente: cobertura do solo, estratificação, fisionomia da vegetação e o grau de 

isolamento dos fragmentos florestais.  

Considerando que o objetivo principal é a recuperação da área degradada pela mineração e dada 

a importância da estabilidade física do local, base para o estabelecimento e manutenção da 

vegetação, parâmetros relacionados com a estabilidade, erosão, declividade e pertinentes ao 

solo, e também parâmetros de cobertura do solo e estabilização de vegetação foram 

considerados os principais parâmetros a serem avaliados na análise de desempenho da 

recuperação. Este conjunto de indicadores representa os parâmetros ecológicos mais 

importantes e indica a qualidade da área em restauração, independentemente da estratégia 

utilizada para a recuperação (SMA-SP, 2009).  

Para o presente estudo foram selecionados os atributos necessários para que a recuperação das 

áreas degradadas pela mineração, com base em indicadores específicos da Mina Córrego do 

Sítio, pudesse ser efetivamente avaliada. Desta maneira foram considerados os seguintes 

atributos: 

 Declividade 

 Cobertura de solo  

 Estratificação da vegetação/ Fisionomia 

 Grau de compactação/ estrutura do solo  

 Estabilidade geotécnica 

 Feições erosivas 

 Drenagem 

 Fraturas e falhas 

 Solos 

 Hidrogeologia local 

 Grau de isolamento dos fragmentos florestais e áreas degradadas 
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Os atributos acima elencados foram reunidos de forma a compor os temas estabilidade, 

vegetação e infiltração. Estes temas são derivados do conceito de desenvolvimento de um 

ecossistema proposto pela metodologia LFA (Landscape Functional Analysis). Assim os 

atributos foram agrupados conforme Tabela 3-2. 

Tabela 3-2 – Principais atributos agrupados pelos temas derivados do conceito de desenvolvimento de ecossistema 

proposto pela metodologia LFA. 

Estabilidade 

Declividade 

Estabilidade geotécnica 

Feições erosivas/ Fraturas e falhas 

Drenagem 

Solos 

Vegetação 

Cobertura de solo  

Grau de compactação 

Declividade 

Grau de isolamento do fragmento 

Infiltração 

Cobertura de solo  

Grau de compactação 

Declividade 

Drenagem 

Solos 

Hidrogeologia local 

Fraturas e falhas 

 

Os mapas gerados para os atributos destacados acima foram denominados mapas base. 

Enquanto a composição dos mapas bases de acordo com os temas estabilidade, vegetação e 

infiltração, foram denominados mapas intermediários. Por fim, a composição algébrica dos 

mapas intermediários formou o mapa final de desempenho da recuperação de áreas degradadas 

pela mineração. 

3.4.1 Indicadores de campo  

 Cobertura de solo /Fisionomia /Estratificação da vegetação - Com relação a cobertura 

do solo, fisionomia e estratificação da vegetação foi realizada uma avaliação 

simplificada da área de estudo realizando a vetorização do uso de solo através da 

imagem de satélite. O mapeamento do uso do solo e da cobertura vegetal foi realizado 

a partir da interpretação da imagem de satélite Worldview de 2012 e realização de visitas 

de campo. A classificação do uso do solo e das fitofisionomias baseou‐se na proposta 

do Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012). Para isso, utilizou-se como 

base a imagem de satélite e a confirmação em campo de cada uma das tipologias 

identificadas na área de estudo (Figura 3–3). 
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Figura 3–3 – Imagem de satelite – Wordview 2012 

Além disso foi feita a classificação do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada 

(NDVI). Este índice pode ser gerado através da ferramenta “image analysis” acessando 

a aba NVDI e selecionando a banda da imagem de satélite e os parâmetros de banda do 

vermelho e a banda do infravermelho próximo (NIR) para processamento da imagem 

(Figura 3–4). 

 

Figura 3–4 - Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) 
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O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) interpreta os valores de pixel 

da imagem diferenciando áreas com vegetação e não-vegetação. Além da facilidade de 

obtenção, o índice compensa fatores como a declividade, as condições de iluminação, 

dentre outros fatores (Jensen, 2000). O NDVI é um indicador sensível a quantidade e 

condição da vegetação, cujos valores variam no intervalo de -1 a 1, sendo que os valores 

próximos de zero são gerados principalmente devido ao solo exposto ou solo rochoso. 

A Figura 3–5 apresenta a distribuição dos resultados do índice NVDI para cada pixel da 

imagem da área de estudo. A partir desta distribuição e da classificação supervisionada 

da imagem de satélite foram determinadas as faixas de correlação do índice e do uso do 

solo na imagem. 

 

Figura 3–5 – Distribuição NVDI área de estudo – Eixo X: Índice NVDI; Eixo Y: Pixels imagem raster 

 

Os valores de NVDI relacionados com o mapeamento do uso do solo foram utilizados 

para validar os dados para este indicador. Optou-se por incorporar o índice para melhor 

caracterizar, dada as particularidades da área de estudo, pela vocação minerária, com 

diversos usos alternativos do solo e a extensa área de mata nativa. Desta maneira, 

atribuiu-se que as áreas de mata, independente do estágio sucessional, com valores do 

índice 0,79 <NVDI<1 obtiveram as maiores notas, o que equivale a nota 5. Ás áreas 

degradadas, com índice NVDI<0,3, foram atribuídas as menores notas (nota 1). À 

medida que se amplia as atividades de recuperação, com relação ao tempo, em relação 

aos estratos e porte da vegetação, amplia-se a pontuação. Para este critério atribuiu-se 

nota maior às pilhas de estéril recuperadas, comparando-se às cavas a céu aberto 
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recuperadas. Isto se deu em função de que as pilhas de estéril têm maior facilidade de 

recuperação devido ao solo facilmente penetrável, característica mais propícia para a 

recuperação ambiental. Enquanto que as áreas de lavra podem estar associadas a taludes 

e solos rasos, ou até mesmo às rochas.  

 Grau de compactação/ estrutura do solo - O grau de compactação e estrutura do solo 

tem correlação direta com o uso do solo. Portanto, as áreas de menor nota tratam-se de 

áreas degradadas de cavas a céu aberto, devido a eliminação dos horizontes superficiais 

do solo, a presença de saprolitos e de rocha sã. Desta forma, a nota dada é 1. Ás áreas 

de mata foram atribuídas as maiores notas (5), considerado o baixo grau de 

compactação, principalmente devido a manutenção dos horizontes do solo. Para as 

pilhas de estéril recuperadas com presença de dossel e áreas como capoeiras e as faixas 

de servidão de linhas de transmissão, o grau de compactação foi considerado baixo. 

Assim a nota atribuída foi nota 4. Para os pastos sujos e pilhas de estéril em estágio 

inicial de revegetação, nota 3. As cavas revegetadas, pilhas de estéril e rejeito em 

operação, bem como áreas com presença de laterita, nota 2.  As piores notas foram 

atribuídas para as cavas em operação, acessos, pátios de minério e áreas de empréstimo, 

nota 1. 

 Feições erosivas - Quanto as feições erosivas, através do mapeamento de campo, 

buscaram-se evidências de presença ou ausência de erosão para cada estrutura. Os 

principais fatores que podem provocar erosões no solo por água são a precipitação, tipo 

de solo, topografia, uso da terra e manejo da terra (Panagos, et al, 2015). Este atributo, 

tem relação direto com o solo. Áreas com ausência de feições erosivas, principalmente 

as áreas de Mata, considerados sistemas de referência foram atribuídas a nota 5. Áreas 

em operação ou paralisadas com ausência de feições e com vegetação implantada, nota 

4. Áreas em operação sem presença de vegetação / controle operacional ausentes de 

feições erosivas, nota 3. Áreas em operação com ou sem presença de vegetação / 

controle operacional e áreas paralisadas com vegetação com feições erosivas presentes. 

Áreas paralisadas sem presença de vegetação e com feições erosivas presentes a menor 

nota 1. Na ausência de processos erosivos de áreas em operação ou paralisadas com 

vegetação implantada, nota 4, ausência sem vegetação implantada nota 3. As notas 1 e 

2 na presença de feições erosivas diferenciando áreas em operação que tem a garantia 

de um controle operacional para saneamento dos focos erosivos das áreas paralisadas 

com a menor nota.  
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 Drenagem - Para a drenagem o mapeamento de campo buscou-se verificar a presença 

ou ausência de estruturas de drenagem bem como problemas em campo associados a 

drenagem superficial das estruturas, assim áreas com problemas de drenagem e com 

equipamentos ausentes foram atribuídas as menores, as áreas de mata sem problemas 

de drenagem foram receberam a maior nota. 

Além das notas obtidas no mapeamento de campo, outros mapas complementaram as 

informações para composição algébrica do desempenho de recuperação de áreas degradadas. 

3.4.2 Indicadores analíticos 

 Estabilidade geotécnica - Os dados de estabilidade foram obtidos através de estudos 

realizados pela Anglogold Ashanti. Sendo assim, empregou-se o método analítico de 

equilíbrio-limite, que expressa a estabilidade de um talude ou encosta por um 

coeficiente ou fator de segurança (FS), o qual é calculado pelo quociente entre a 

resistência do terreno e as forças motoras ao longo de uma dada superfície de 

movimentação. Desta forma, é possível verificar a estabilidade da superfície de ruptura 

por meio do FS o qual é definido por uma relação entre os “esforços resistentes” e os 

“esforços atuantes”. As análises de estabilidade foram realizadas nas principais 

estruturas mineradas do empreendimento, onde empregou-se os valores globais médios 

de estabilidade dos taludes em operação normal. Além de utilizar inspeções visuais para 

checar a condição das estruturas, em campo. Deste modo, para as estruturas ausentes de 

problemas geotécnicos com fator de segurança maior que 1,5 foram atribuídas as 

maiores notas, para estruturas instáveis com a presença de sinais de problemas 

geotécnicos e coeficiente de segurança menor que 1 receberam as menores notas. Áreas 

com fator de segurança entre 1e 1,3, nota 3. Para o coeficiente de segurança dentre os 

limites recomendados 1,3 a 1,5, a áreas estáveis, nota 4. Nota 2 para coeficiente de 

segurança igual a 1 e áreas com sinais de instabilidade superficiais ou sem evolução. 

 Declividade - Para elaboração do mapa de declividade foram utilizados utilizando dados 

de topografia regional elaborada pelo IBGE (1979) na escala 1:50.000. A classificação 

segundo este critério baseou-se nas seguintes premissas - quanto maior a declividade 

menor a nota ou mais susceptível é a região, visto que a declividade é um importante 

fator para manutenção e recuperação de áreas degradadas. Para as áreas com declividade 

escarpada e montanhosa ou forte ondulada foram atribuídas as menores notas, nota 1 e 

nota 2, respectivamente. Para os relevos considerados suave ou suave ondulado, 
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atribuiu-se as maiores notas - 5 e 4, respectivamente. Por fim, terrenos ondulados 

receberam nota 3. 

 Fraturas e falhas - A identificação de falhas e fraturas foi realizada com base em 

informações pré-existentes da região de estudo, tais como: mapas geológicos 

estruturais, mapeamentos regionais e campos já realizados pela equipe de geologia da 

AngloGold Ashanti. Estes dados podem estar relacionados a falhas, zonas de 

cisalhamento ou zonas de fratura. A maior parte da área do estudo apresenta resistência 

das intrusões de rochas básicas e forte controle estrutural. Em campo esta condicionante 

estrutural torna-se evidente pela ocorrência de fraturas abertas e queda de blocos. Assim, 

o indicador consiste na presença ou ausência destas estruturas, que foram identificadas 

por meio de dados pré-existentes, mas que nos trabalhos de campo pode ser incorporado 

a análise. 

 Solos - Para geração do mapa pedológico utilizou-se as informações do RADAM Brasil 

(Brasil, 1983). A partir do mapa pedológico foi realizada a reclassificação utilizando as 

notas previstas para cada um dos solos encontrados na área de estudo. Nota-se na área 

de estudo a predominância de cambissolos e fragmentos de latossolo vermelho e 

neossolos nas margens do rio Conceição. 

 Hidrogeologia local – Para o atributo hidrogeologia local baseou-se nos estudos 

realizados para o Projeto APA Sul RMBH Estudos do Meio Físico – Hidrogeologia Vol. 

8 (CPRM, 2005). Assim, por meio do mapa elaborado pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM) para o projeto APA Sul RMBH, nota-se a predominância 

de aquífero tipo xistoso na área de estudo e devido a sua baixa permeabilidade foi 

atribuída a menor nota 1 para este tipo de estrutura.  

 Grau de isolamento das áreas degradadas aos fragmentos florestais - A importância da 

manutenção dos fragmentos florestais tanto dentro da propriedade quanto no entorno é 

importante para manutenção da biodiversidade local e contribui de forma bastante 

acentuada para a recuperação das áreas degradadas sendo importante para o aporte de 

matéria orgânica, sementes e da guarda da fauna local, mantendo fluxo livre destes 

componentes importantes para a sucessão ecológica. Mantem-se nos limites da área de 

estudo um importante fragmento florestal que representa quase 80% da área total. Este 

fragmento circunda as áreas de lavra e está conectado regionalmente a importantes 

fragmentos florestais ao longo do vale do rio Conceição, sendo estes importantes 

agentes para promoção e a manutenção do fluxo gênico. O mapeamento foi realizado 

delimitando os fragmentos florestais, áreas com solo exposto e áreas revegetadas e como 
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o mosaico destas geometrias se correlacionam dentro dos limites da propriedade. A 

complexidade dos usos da terra, a quantidade de acessos que fragmentam cada uma 

destas estruturas compõe os indicadores para este tema. Assim, os fragmentos florestais 

maiores que 5ha foram considerados com grau de isolamento nulo. Áreas revegetadas 

circundadas por mata nativa ou áreas de mata abaixo de 5ha, receberam nota 4, e foram 

classificadas como baixo. Áreas revegetadas acima de 5ha ou áreas revegetadas abaixo 

de 5ha circundadas por áreas antrópicas ou pastos, médio. Áreas com solo exposto 

acima de 5ha, alto.  



 

52 

 

Tabela 3-3 - Indicadores de avaliação do desempenho da recuperação de áreas degradadas. Adaptada de: Almeida, 2012; SMA-SP, 2011; Carvalho, 1991; NBR13029/2006; Gonçalves 

et al, 2011.  

Indicador Notas 

5 4 3 2 1 

Declividade Suave Suave ondulado Ondulado Forte Ondulado Escarpado/ Montanhoso 

Cobertura de solo 

/Fisionomia 

/Estratificação 

100-70%  

Vegetação Florestal 

/Mata nativa/ 

2 ou mais estratos 

 

70-50%  
Vegetação campestre, Campo, 

Candeal, Capoeira  

//2 ou mais estratos//  

Pilha recuperada com 

surgimento de dossel com 

espécies nativas 

 

30-50% 
Reflorestamento de eucalipto,  

// Pasto Sujo 

//2 estratos//  

Pilha de estéril recuperadas (presença de 

arbustivas) / Cava recuperada com 

surgimento de dossel com espécies nativas  

 

10-30% 

Revegetação inicial 

//1 estrato// 

Pasto 

 

0-10 % 

Solo exposto  

Ausência de vegetação 

 

Grau de compactação/ 

estrutura do solo 

Baixo 
Mata, corpos de hídricos 

Médio/ Baixo 
Pilhas recuperadas com presença 

de dossel, Áreas de servidão 

linha de transmissão 

Médio 

Pilhas revegetadas e eucalipto, Pasto 

sujo 

Médio/ Alto 

 Cavas revegetadas,  

Pilha de Estéril e Rejeito em 

operação, Laterita 

Alto 
Cava em operação, Acessos, 

áreas de empréstimo, área 

operacional e pátios 

Estabilidade geotécnica FS>1.5 

Área estável sem sinais 

 em campo 

1.5>=FS>=1.3 

Área estável sem sinais 

 em campo 

1.0<FS<1.3 

Área estável sem sinais 

 em campo 

FS=1.0 

Apresenta sinais de 

instabilidade sem evolução 

FS<1.0 

Área instável 

Feições erosivas Ausência 

Mata 
Ausência  

Áreas em operação ou 

paralisadas 

com vegetação implantada 

Ausência  
Áreas em operação sem presença de 

vegetação / controle operacional 

Presença 
Áreas em operação com ou 

sem presença de vegetação / 

controle operacional e áreas 

paralisadas com vegetação 

Presença 
Áreas paralisadas sem 

presença de vegetação 

Fraturas e falhas - Ausente - Presente - 

Drenagem Natural Existente sem problemas - Existente com problemas/ Inexistente 

sem problemas 

Controle operacional 
(Sump, bermas com caimento, 

canaletas escavadas etc.) 

Inexistente com 

problemas 

Solos Neossolo Flúvico / 

Afloramento de rocha / 

Canga / Gleissolo 

Neossolo Litólico Latossolo Vermelho Latossolo Vermelho-

amarelo 

Cambissolo Háplico / 

Mineração / Áreas 

degradadas 

Hidrogeologia local Alta permeabilidade - Média - Baixa permeabilidade 

Grau de isolamento dos 

fragmentos 

Nulo/ Baixo 

Áreas de mata acima de 

5ha 

 

Baixo 

Áreas revegetadas 

circundadas por mata ou 

áreas de mata abaixo de 5ha  

 

Médio  

Áreas revegetadas acima de 5 ha ou  

abaixo de 5ha circundadas por áreas 

antrópicas ou pastos 

Médio/ Alto 

Áreas com solo exposto 

abaixo de 5ha 

 

Alto 

Áreas com solo exposto - 

acima de 5 ha 
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3.5 Análise multicritério 

A análise multicritério consiste na construção de um modelo SIG onde são relacionadas as 

variáveis principais que caracterizam um fenômeno. Neste trabalho o fenômeno a ser mapeado 

foi o desempenho da recuperação das áreas degradadas.  

Desta forma, inicialmente, elaborou-se o mapa com a delimitação e a vetorização das estruturas 

da mina a serem classificadas. Para cada um dos atributos que compõe os critérios elencados 

para avaliação do desempenho da recuperação, foram atribuídas notas, para as diferentes 

superfícies degradadas pela mineração, anteriormente mapeadas. Para a pontuação dos 

indicadores de desempenho utilizou-se a mesma base, números inteiros, com notas de 1 (menor) 

a 5 (maior) conforme critérios estabelecidos na Tabela 3-3. Os mapas de cada um dos 

indicadores foram transformados para o formato raster, com o intuito de utilizar a ferramenta 

raster calculator. E assim, realizar a álgebra de mapas, a partir de pesos atribuídos formando 

os mapas temáticos intermediários (Figura 3–6). 

 

Figura 3–6 – Diagrama analise multicritério (álgebra de mapas) 

 

Os pesos foram obtidos utilizando a ferramenta de Análise Hierárquica de Processos (AHP), 

conforme proposto por Saaty (2008). O resultado completo da simulação está anexado a este 

trabalho. O processo de tomada de decisão foi realizado conforme os seguintes passos: 

 Seleção do número de critérios para a determinação dos pesos para os mapas 

intermediários e mapa final; 
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 Comparação de cada um dos critérios entre si, através da matriz de comparações par a 

par (pairwise) (Anexo I); 

 Para cada comparação, decidiu-se qual atributo seria mais importante utilizando como 

referência a ponderação proposta pela Tabela 2-4 (Anexo I); 

 Após o cálculo da matriz e normalização dos resultados apresenta-se os valores da 

análise AHP com os pesos dos indicadores propostos (Anexo I); 

 Índice de consistência (IC) menor que 0,1 e a razão de consistência (RC) deve ser menor 

que 10% ou menos (Anexo I); 

A seguir apresentam-se os resultados dos pesos obtidos através da análise AHP (Tabela 3-4 

Tabela 3-5;  

Tabela 3-6 e Tabela 3-7): 

 

Tabela 3-4 - Resultado do cálculo dos pesos para o tema infiltração através da metodologia AHP 

Infiltração AHP 

1. Cobertura do solo 0,221 22,1% 

2. Grau de compactação 0,229 22,9% 

3. Declividade 0,214 21,4% 

4. Drenagem 0,087 8,7% 

5. Solos 0,097 9,7% 

6. Hidrogeologia 0,071 7,1% 

7. Fraturas e falhas 0,081 8,1% 

 

Tabela 3-5 - Resultado do cálculo dos pesos para o tema vegetação através da metodologia AHP 

Vegetação AHP 

1. Cobertura do solo 0,52 52% 

2. Grau de compactação 0,21 21% 

3. Declividade 0,08 8% 

3. Grau de isolamento fragmentos  0,10 10% 

4. Solos 0,09 9% 

 

Tabela 3-6 - Resultado do cálculo dos pesos para o tema estabilidade através da metodologia AHP 

Estabilidade AHP 

1. Declividade 0,30 30% 

2. Estabilidade geotécnica 0,30 30% 

3. Feições erosivas 0,14 14% 

4. Fraturas e Falhas 0,11 11% 

5. Drenagem 0,10 10% 

6. Solos 0,05 5% 
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Tabela 3-7 - Resultado do cálculo dos pesos para o mapa final através da metodologia AHP 

Mapa Final AHP 

1. Estabilidade 0,45 45% 

2. Vegetação 0,45 45% 

3. Infiltração 0,1 9% 

 

A Tabela 3-8 compila o resultado dos pesos obtidos através da metodologia AHP, para 

composição dos mapas intermediários e mapa final da análise multicritério. 

Tabela 3-8 – Análise multicritério estabelecimento de pesos mapas composição dos mapas temáticos e mapa final  

 

Mapas temáticos intermediários Peso 1 Peso 2 Atributos 

 M
ap

a 
fi

n
al

 d
e 

d
es

em
p
en

h
o
 d

a 
re

cu
p

er
aç

ão
 a

m
b
ie

n
ta

l 
  

Estabilidade 0,45 

0,3 Declividade 

0,3 Estabilidade geotécnica 

0,14 Feições erosivas 

0,11 Fraturas e falhas 

0,10 Drenagem 

0,05 Solos 

Vegetação 0,45 

0,5 Cobertura de solo  

0,2 Grau de compactação 

0,1 Declividade 

0,1 Grau de isolamento do fragmento 

0,1 Solos 

Infiltração 0,1 

0,2 Cobertura de solo  

0,2 Grau de compactação 

0,2 Declividade 

0,1 Drenagem 

0,1 Solos 

0,1 Hidrogeologia local 

0,1 Fraturas e falhas 

 

O mapa final foi criado a partir da composição algébrica dos mapas temáticos intermediários 

(Mapa de Estabilidade versus Mapa Vegetação versus Mapa Infiltração), com seus respectivos 

pesos (Tabela 3-8). 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

4.1 Localização  

A Mina Córrego do Sítio I – CDS I está localizada no município de Santa Bárbara/MG, distante 

cerca de 110km de Belo Horizonte (Figura 4–1). 

 

Figura 4–1 - Localização da Mina Córrego do Sítio 

4.2 Principais estruturas 

A Mina CDS I corresponde a explotação de minério de ouro oxidado a céu aberto e de minério 

de ouro sulfetado em mina subterrânea. Em CDS I, além das minas a céu aberto e a subterrânea 

tem-se uma planta de lixiviação em pilhas para tratar exclusivamente o minério oxidado (céu 

aberto), pilhas de estéril e de minério, além de barragens de contenção de sedimentos e 

estruturas de apoio operacional (Figura 4–2). 

 

Figura 4–2 - Principais atividades da Mina Córrego do Sítio 1 
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As operações de lavra foram iniciadas em 1990 e os processos de recuperação de áreas 

degradadas vêm sendo realizados concomitantes às operações, prolongando-se até o primeiro 

semestre de 1998. Neste ano, as operações foram interrompidas, em função dos preços do ouro, 

dos teores da mina e do déficit na pesquisa mineral. As atividades produtivas foram 

desenvolvidas entre 1990 e 1998, nas frentes de lavra denominadas Candeias, Rosalino, Grota 

Funda, Mutuca / Lajeado, Cachorro Bravo, Cristina e Crista. As operações de explotação foram 

retomadas no primeiro semestre de 2002 e as de metalurgia a partir de novembro 2002. Neste 

período foi retomada a lavra da frente Cachorro Bravo, e foram abertas as cavas Carvoaria 

Velha, Bocaina e Bocaina IQ76. Estas foram as principais cavas em operação após a retomada 

da lavra em 2002. Já em 2012, iniciou-se o processo de expansão das operações da lavra a céu 

aberto através do aumento da produção na Cava Rosalino para uma produção máxima de 450 

mil toneladas/ano, sendo necessário também adequações na planta metalúrgica e pilha de 

rejeito. Em 2013, iniciou-se a abertura da Cava João Burro. 

As cavas a céu aberto foram desenvolvidas em bancadas, taludes escavados em diversos 

ângulos. Já as pilhas de estéril foram formadas em aterro compactado, com disposição 

ascendente normalmente situadas em vales encaixados, em função da topografia e quando 

possível através do preenchimento das frentes de lavra exauridas.  

O estudo utilizou imagem de satélite e dados referentes ao ano de 2012. Portanto, todas as 

análises e cenários referem-se as estruturas implantadas até este período e caracteriza-se 

principalmente por acessos, planta de lixiviação em pilhas, escritórios, barragem de contenção 

de sedimentos, áreas de lavra e pilhas de estéril em operação, bem como estruturas recuperadas 

ano a ano concomitante a operação, e paralisadas a mais de 20 anos e outras sendo recuperadas 

durante o estudo. A vida útil da mina prevista é 2031. 

As principais estruturas que compõem atualmente a Mina CDSI estão descritas na Tabela 4-1 

e a Figura 4–13 representa as estruturas da mina.  
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Tabela 4-1 – Situação das estruturas da Mina CDSI em 2012/2013 

Estrutura Denominação Situação 

Operação Mina a Céu Aberto 

Frentes de Lavra (Minério 

Oxidado) 

Cava Carvoaria Sul/Laranjeiras Em operação 

Cava Rosalino Em operação 

Cava João Burro Em operação 

Cava Carvoaria Velha Paralisada 

Cava Bocaina Paralisada 

Cava de Crista Paralisada 

Cava Cachorro Bravo Paralisada 

Cava Mutuca Paralisada 

Cava Lageado Paralisada 

Cava Cristina Paralisada 

Cava Grota Funda Paralisada 

Cava Candeias Paralisada 

Pilhas de Estéril Pilha Estéril de Carvoaria Sul/Laranjeiras Em operação 

Pilha de Estéril Cachorro Bravo Em operação/ 

Expansão 

Pilha de Estéril de Bocaina/ IQ76 Em operação/ 

Expansão 

Pilha de Estéril de Crista Em expansão 

Pilha de Estéril de Paiol Paralisada 

Pilha de Estéril de Rosalino/ Grota Funda Paralisada 

Pilha de Estéril de Lageado Paralisada 

Pilha de Estéril de Carvoaria Velha Paralisada 

Pilha de Estéril de Cristina/ Sulfetado Em operação 

Barragem Barragem de contenção de Sedimentos Em operação 

Pilha de Rejeitos Pilha de Rejeitos Em operação 

4.2.1 Cavas em Operação 

Algumas dessas cavas sofreram processos de estabilização e revegetação ao longo do próprio 

processo de lavra. Como o caso da cava Rosalino, que se encontra ainda em operação e está 

parcialmente estabilizada e revegetada. Seus bancos apresentam-se com altura de 4,0 metros, 

largura de berma de 1,6 metro e talude médio na ordem de 38-42°. 
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A cava Laranjeiras/Carvoaria Sul apresenta seus bancos com altura de 8,0 metros, largura de 

berma de 3,2 metros e talude médio na ordem de 37-42°. Vale ainda destacar, que a cava 

Laranjeiras/Carvoaria Sul será preenchida com material estéril, o que irá melhorar sua condição 

de estabilidade geotécnica, prevenindo assim, possíveis movimentos de massa. 

4.2.2 Cavas Desativadas 

Atualmente, encontram-se em estágio de exaustão e revegetadas as cavas Carvoaria Norte 

(Velha), Cachorro Bravo, Bocaina, Mutuca, Candeias, Lajeado, Grota Funda, Cristina e Crista. 

De um modo geral, para essas estruturas, as seções de cortes que ocorrem em filitos e xistos 

encontram-se dentro dos limites aceitáveis de segurança. 

A cava Carvoaria Norte (Velha) apresenta seus bancos com altura de 8,0 metros, largura de 

berma de 3,2 metros e talude médio entre 37° e 42°. 

A cava Cachorro Bravo já teve sua reserva de minério oxidado exaurida, contudo a cava 

permanece em operação e vem sendo retaludada e preenchida com material estéril (pilha de 

estéril Cachorro Bravo), visando à obtenção de uma adequada condição de estabilidade e à 

reintegração à paisagem natural. Seus bancos apresentam-se com altura de 10 metros, largura 

de berma de 4 metros e talude médio da ordem de 35°-40°. 

Com relação a cava Bocaina, atualmente ela recebe o material estéril gerado pelas atividades 

da mina subterrânea (projeto sulfetado) e da cava João Burro (pilha de estéril Bocaina). Seus 

bancos apresentam-se com altura de 8,0 metros, largura de berma de 3,2 metros e talude médio 

da ordem de 37°-42°.  

As cavas Mutuca e Candeias apresentam seus bancos com altura de 4,0 metros, largura de berma 

de 1,6 metro e talude médio da ordem de 50°. 

Com relação à cava Grota Funda, seus bancos têm altura de 4,0 metros, largura de berma de 1,6 

metro e talude médio da ordem de 70°. 

A cava Lajeado, já exaurida e reabilitada segundo relatório de 2010, apresenta favorável estágio 

de implantação e desenvolvimento da vegetação ao longo das bermas e taludes. As condições 

de estabilidade geotécnica são também favoráveis, devido principalmente ao preenchimento 

realizado via lançamento de estéril nos últimos anos. Esta cava apresenta seus bancos com 

altura de 6,0 metros, largura de berma de 2,5 metros e talude médio da ordem de 45°. 
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A cava Cristina tem bancos com altura de 4,0 metros, bermas com largura de 2,5 metros e talude 

médio com inclinação de 45°, e encontra-se paralisada. 

A cava Crista tem bancos com altura de 5,0 metros, bermas com largura de 2,0 metros e talude 

médio com inclinação de 45°, encontra-se paralisada e quase totalmente preenchida com 

material estéril (pilha de estéril Crista). 

4.2.3 Cavas em licenciamento e expansão 

A Expansão das cavas Rosalino, incluído a expansão da planta de lixiviação em pilhas, da pilha 

de rejeito e do enchimento com estéril das frentes de lavra de Laranjeiras/ Carvoaria Sul e da 

cava Cachorro Bravo bem como da nova cava João Burro (JB) e o enchimento da cava Bocaina 

IQ76 foram licenciadas no ano de 2013 e o estudo não contempla a análise destas estruturas. 

4.2.4 Pilha de Estéril em operação  

A principal pilha de estéril é Crista. Esta pilha de estéril Crista foi incorporada à cava Crista e 

sofreu processo de reconformação. A pilha de estéril será expandida para armazenar mais 20 

Mm³ de estéril, ocupando assim o vale a jusante da pilha (NE) e a área da cava Carvoaria Sul/ 

Laranjeiras, que estará exaurida na ocasião. 

A pilha de estéril Bocaina foi desenvolvida na já exaurida cava Bocaina (preenchimento), na 

margem esquerda do córrego de mesmo nome. Tal pilha recebe o estéril proveniente da Mina 

Subterrânea e o estéril gerado pelas atividades da cava JB, licenciada em 2012. A expansão 

dessa pilha projetou a capacidade de disposição de estéril de 1.390.000 m³ adicionais. Foram 

adotados taludes 1V:1,8H, com bermas de 6 metros de largura, a cada 10 metros de desnível.  

Na pilha de estéril Cachorro Bravo, que recebe o estéril oriundo da cava Rosalino, está em 

processo de expansão objetivando o seu preenchimento 

4.2.5 Pilhas de Estéril Desativadas 

A pilha de estéril Rosalino apresenta altura máxima final de 54 metros, inclinação geral do 

talude de 1V:2,3H e inclinação do talude entre bermas de 1V:1,8H. Esta pilha apresenta ponto 

de instabilidade e vem sendo regularizada. A pilha de estéril Grota Funda é uma pequena pilha 

de estéril que foi incorporada à pilha Rosalino e se encontra revegetadas e estável.  
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A pilha de estéril Carvoaria apresenta altura máxima final de 136 metros, inclinação geral do 

talude de 1V:2,3H e inclinação do talude entre bermas de 1V:1,8H. Encontra-se revegetada, 

ainda que em estágio inicial de formação.  

A pilha de estéril Cristina encontra-se revegetada em quase toda sua área e não apresenta sinais 

de instabilidade ou processos erosivos. Foram feitos trabalhos de recuperação ambiental entre 

1994 e 1998 e novos trabalhos de recuperação de 2000 a 2004. Cabe ressaltar, que sobre essa 

pilha de estéril está em processo de implantação a pilha de estéril sulfetado Rampa I, com 

material estéril proveniente da mina subterrânea. 

Com relação à pilha de estéril do Paiol, esta encontra-se totalmente revegetada e estável do 

ponto de vista geotécnico. Os trabalhos de revegetação foram realizados entre 1993 a 1994, e 

de 1997 a 1998 foi realizado o plantio de 19 mil mudas. 

A pilha de estéril Lajeado encontra-se revegetada e estável, os trabalhos de recuperação 

ambiental iniciaram em 2004 e foram realizadas até o ano 2000.  

4.2.6 Pilha de Rejeito 

O rejeito oriundo das pilhas de lixiviação de minério oxidado (heap leach) é disposto de forma 

ascendente após ser lavado e neutralizado. Vale mencionar, que esta pilha passou por três fases 

de expansão, sendo que a primeira e a segunda fase encontram-se revegetadas, em sua maior 

parte, com gramíneas e leguminosas. 

A pilha encontra-se estável, porém devido às características do rejeito pode apresentar sulcos e 

erosões superficiais. Algumas áreas encontram-se pendentes de revegetação. 

A mina Córrego do Sitio ainda possui uma planta de lixiviação em pilhas, as estruturas de 

administrativas, oficinas, os acessos, paiol de explosivos, diques de contenção e barragem de 

sedimentos, bem como uma mina subterrânea. 

4.3 Características da área de estudo 

A Mina CDS I está localizada no divisor de águas das bacias do rio Conceição e córrego do 

Sítio, ambos pertencentes à bacia estadual do rio Piracicaba, tributário de segunda ordem da 

margem esquerda do rio Doce (bacia federal) (Figura 4–3). 
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Figura 4–3 -  Hidrografia e bacia hidrografico do Rio Doce 

O clima na região, de acordo com o sistema de Köppen, é do tipo Aw (tropical úmido de savana) 

com estações bem definidas. O período de chuvas vai de novembro a março e o período seco 

de maio a agosto. Ou subquente semi-úmidos com 4 a 5 meses secos (Figura 4–4). 

 

Figura 4–4 - Mapa de Climas do Brasil – Classificação de Koppen-Geiger 
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A Mina CDS I situa-se na porção do extremo leste do Quadrilátero Ferrífero, onde afloram as 

rochas do embasamento granito-gnáissico do Complexo Santa Bárbara em uma faixa de direção 

norte-sul. Além de litologias pertencentes ao Supergrupo Rio das Velhas (grupos Quebra Osso 

e Nova Lima) e ao Grupo Maquiné. A Mina está posicionada no flanco sudeste do Anticlinal 

Conceição, em uma área de domínio do Supergrupo Rio das Velhas, mais especificamente na 

Unidade Córrego do Sítio, pertencente ao Grupo Nova Lima. Destacam-se filitos, rochas 

metaultramáficas, formações ferríferas bandadas, veios de quartzo e diques metabásicos (Figura 

4–5).
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Figura 4–5 - Mapa geológico da área de estudo 
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A pedologia da área de estudo é formada principalmente por cambissolo háplico. Nas margens 

do rio Conceição é possível identificar neossolos flúvicos e a nordeste da propriedade latossolos 

vermelhos (Figura 4–6). 

 

Figura 4–6 - Mapa pedológico da área de estudo 

 

O relevo é montanhoso com declividade acentuada que, com amplitude altimétrica que variam 

de 725 m no leito do rio Conceição a 1050 m, na cumeeira que divide os vales do rio Conceição 

e o Córrego do Sítio. A partir da topografia da área de estudo elaborou-se o modelo digital de 

terreno e o mapa hipsométrico (Figura 4–7).
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Figura 4–7 - Composição de mapas (mapa topográfico, modelo digital de terreno e mapa hipsometrico) da área de estudo 



 

67 

 

A paisagem regional é marcada pela transição entre os domínios Mata Atlântica e Cerrado, 

o que propicia uma alta diversidade biológica. A distribuição dos ecossistemas reflete as 

características do clima e do relevo regionais.  

4.4 Uso do solo da área de estudo 

O mapeamento da dinâmica da cobertura vegetal e do uso do solo foi feito com base em um 

processo de interpretação visual da imagem e do conhecimento da área do projeto. Dessa 

maneira, as tipologias de uso e ocupação do solo mapeadas foram: 

 Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração (FS2) 

Esta fisionomia engloba as matas ciliares ou ripárias que ocorrem ao longo dos cursos d’água 

e as florestas que cobrem as encostas, onde as condições do solo e relevo favorecem o 

desenvolvimento de vegetação de grande porte. De acordo com relatos da comunidade, além 

das perturbações geradas pelas atividades atuais, há cerca de 30 anos, esta vegetação sofreu 

vários distúrbios, como o corte raso para a confecção de carvão, corte seletivo para a extração 

de madeira e para a deposição de resíduos de garimpo clandestino. O resultado dessa 

variedade de distúrbios no passado é uma evidente variação estrutural e os remanescentes de 

floresta semidecídua constituem um mosaico de diversos estágios sucessionais, no qual a 

Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração é dominante. Próximo 

às drenagens, a maior umidade e espessura do solo favorecem o desenvolvimento de árvores 

de maior porte. Essas árvores são muitas vezes representadas por espécies cuja presença é 

associada à alta umidade e à concentração de matéria orgânica no solo, fazendo com que a 

composição local seja diferente daquela encontrada nas áreas mais externas e próximas a 

encostas e a topos dos morros. 

Sobretudo nas matas ripárias que acompanham cursos d’água presentes nos vales mais 

encaixados, o relevo íngreme dificulta o acesso humano e favorece a manutenção de micro-

habitat importantes para o estabelecimento das espécies da flora local. 

 Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração (FS3) 

Trata‐se de áreas onde as matas, após vários distúrbios antrópicos, iniciam regeneração, mas 

não apresentam ainda estratos definidos. Em geral ocorre domínio de espécies pioneiras e 

indivíduos jovens de espécies secundárias encontradas no entorno. Esta fisionomia é 

frequentemente encontrada próximo a locais sujeitos a intensa atividade antrópica, como 

acessos e no entorno das atividades de mineração. 
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 Candeial 

As populações de candeia são observadas na paisagem nas cotas mais elevadas, onde o solo 

é raso em virtude da frequência de afloramentos rochosos. Tal característica, associada à 

baixa disponibilidade hídrica, condiciona o desenvolvimento de árvores com menor porte, 

não ultrapassando 5m de altura. Esta fisionomia é dominada por duas espécies de candeia 

(Eremanthus incanus e E. erythropappus) e algumas arbustivas típicas de formações 

campestres. 

 Taludes revegetados 

Aqui se incluem áreas onde foram plantadas sementes de espécies de rápido crescimento 

visando à estabilização do solo, como capins e Crotalaria juncea (crotalária). Estas áreas 

são encontradas nos taludes gerados para a abertura das cavas, nas pilhas de estéril e estradas 

de acesso da mina CDSI. Em locais recém revegetados elas são compostas por espécies de 

ciclo curto, com caráter bastante generalista e não representam relevância do ponto de vista 

da conservação. Em áreas onde plantios são mais antigos, ocorre a colonização por espécies 

nativas. 

 Taludes com eucalipto 

Corresponde a algumas áreas de taludes onde foram introduzidos indivíduos de Eucalyptus 

sp., que se encontram em diferentes estágios de crescimento. Essas áreas são pouco 

representativas do ponto de vista da conservação, por serem áreas muito abertas e com baixo 

desenvolvimento de espécies nativas. 

 .Instalação operacional ou administrativa 

Correspondem às infraestruturas presente na área como, escritórios, refeitório e galpões. São 

locais praticamente desprovidos de vegetação nativa, e quando esta ocorre, são 

insignificantes, constituindo também baixa relevância do ponto de vista da conservação. 

 Pastagens 

Tais pastos são, sobretudo compostos por Brachiaria spp (braquiária). Alguns deles (os 

pastos sujos) apresentam árvores isoladas e são pouco manejados, abrigando também ervas 

e arbustos pioneiros, e muitos indivíduos jovens de espécies arbóreas pioneiras. Trata-se de 

um ambiente pouco significativo do ponto de vista da conservação, dado o caráter generalista 

das espécies e a baixa complexidade estrutural da sua formação. 
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 Solo exposto 

Os solos desprovidos de vegetação ocorrem em locais onde a cobertura vegetal foi 

totalmente retirada para uso antrópico. Compreendem as estradas, áreas de empréstimo, 

áreas de mineração e pilhas de estéril.  

 Vegetação intensivamente manejada 

Trata‐se da faixa de vegetação que acompanha o traçado de Linhas de Transmissão e 

distribuição de energia elétrica. A vegetação é suprimida periodicamente como prevenção à 

interferência nas linhas de transmissão, de forma que são encontrados nesse local apenas 

indivíduos jovens de espécies arbóreas pioneiras típicas de ambientes abertos. 

A Figura 4–8 destaca o mapa de uso do solo da área do estudo com as principais tipologias 

mapeadas. 
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Figura 4–8 - Mapa de uso do solo da propriedade da Mina Córrego do Sítio 
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Após o mapeamento das principais tipologias de uso do solo calculou-se as áreas e 

determinou-se a porcentagem de uso com relação a área total da propriedade (Figura 4–

9,Tabela 4-2). 

Tabela 4-2 - Tabela de uso do solo 

Usos mapeados Área 

(há) 

Porcentagem 

(%) 
Candeia 11,9 1,0% 

Corpo d'água 10,9 0,9% 

Floresta estacional semidecidual em estágio inicial de 

regeneração 

55,7 4,6% 

Floresta estacional semidecidual em estágio médio de 

regeneração 

891,9 74,2% 

Instalação Operacional ou Administrativa 18,8 1,6% 

Pasto Sujo 18,0 1,5% 

Solo Exposto 163,7 13,6% 

Talude com Eucalipto 6,7 0,6% 

Talude Revegetado 23,1 1,9% 

Vegetação Intensivamente Manejada 1,3 0,1% 

 

 

Figura 4–9 – Grafico de uso do solo mepeado em CDSI 

A Figura 4–10 demonstra a situação dos fragmentos e o isolamento destes fragmentos a nível 

local (limite da propriedade) e regional onde se destacam os importantes fragmentos 

florestais da bacia do Rio Conceição, região de inserção do empreendimento. 
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Figura 4–10 – Mapa de uso do solo regional da área de estudo 
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4.5 Histórico de recuperação ambiental 

As atividades de mineração de ouro na Mina Córrego do Sítio ocorrem desde 1990 até a 

presente data, totalizando 26 anos de operação. Pode-se verificar a manutenção da maior 

parte da vegetação nativa, totalizando 79,8% de vegetação nativa dentro dos limites da 

propriedade. 

Os trabalhos envolvendo preparação do terreno, plantio e replantio de mudas, semeadura de 

gramíneas, adubação, capina, monitoramento de pragas e manutenção de aceiros foram 

executados segundo a disponibilidade de áreas de lavra e necessidade decorrente das 

inspeções periódicas realizadas. 

Desde 1992, um total de 379,25ha de superfície degradadas foram revegetadas com 

utilização de coquetel de sementes de gramíneas e leguminosas e aplicação de manta vegetal. 

O valor é superior ao total de área recuperada efetivamente na mina. Isto decorre do fato de 

que em uma mesma área pode ter sido realizada mais de uma revegetação, visto que este 

local pode ter tido a lavra retomada ou houve sobreposição da pilha de estéril. A Figura 4–

13 apresenta as estruturas revegetadas e a Tabela 4-3 o quantitativo histórico de revegetação. 

Tabela 4-3 - Área revegetadas com manta vegetal e sementes (1992 a 2014) 

Frente Revegetação (m²) 

Pilha de Estéril Rosalino 382.654 

Cava Rosalino 187.007 

Pilha de Estéril Grota Funda Norte 8.329 

Cava Grota Funda Norte 67.493 

Pilha Grota Funda Sul 38.375 

Cava Grota Funda Sul 75.957 

Pilha de Estéril Lajeado/Mutuca 126.843 

Cava Lajeado/Mutuca 156.803 

Pilha de Estéril Cachorro Bravo 452.581 

Cava Cachorro Bravo 267.860 

Pilha de Estéril Crista/Laranjeiras 561.313 

Cava Crista/Laranjeiras 20.810 

Pilha de Estéril Cristina 97.393 

Cava Cristina 107.683 

Pilha de Estéril Paiol 36.851 

Cava Candeias 19.125 

Pilha de rejeito metalúrgico 237.787 

Pilha de Estéril Carvoaria Velha 190.982 

Cava Carvoaria Velha 72.044 

Pilha de Estéril Bocaina 115.306 

Cava Bocaina 42.290 
Fonte: AngloGold Ashanti, 2014. 
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As esteiras ou mantas vegetais, confeccionadas com cobertura morta foram utilizadas com 

sucesso no recobrimento de taludes, previamente preparados para receber o coquetel de 

sementes de leguminosas e gramíneas. Este processo mostra resultados excelentes, não só 

quanto ao repovoamento vegetal, como também no que concerne à estabilização dos taludes 

contra processos erosivos (Figura 4–11). 

 

Figura 4–11 – Mosaico da recuperação Mina Córrego do Sítio – Preparação de talude utilizando rapel, 

aplicação de esteira vegetal e semeadura manual 

Durante o período de 1992 até 2014, foram plantadas 329.116 mudas de espécies arbóreas 

nativas nas áreas alvo de recuperação. As mudas foram produzidas em viveiro próprio 

(Figura 4–12). A seguir apresenta-se o quantitativo de mudas plantadas por área (Tabela 

4-4). 
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Figura 4–12 – Viveiro de mudas em CDSI 

Tabela 4-4 - Quantitativo de mudas plantadas por área na Mina CDSI 

Frente Mudas Arbóreas Plantadas (unidades) 

Rosalino 55.051 

Grota Funda Norte 2.035 

Grota Funda Sul 8.105 

Lajeado/Mutuca 45.056 

Cachorro Bravo 42.971 

Cristina 26.158 

Crista 79.248 

Paiol 19.066 

Candeias 1.290 

Pilha de rejeito  19.343 

Barragem de finos 7.845 

Bocaina 1.500 

Carvoaria 9.320 
Fonte: AngloGold Ashanti, 2014. 
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Figura 4–13 - Mapeamento das estruturas na Mina Córrego do Sítio (CDSI) 
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A sequência de fotos, Figuras 4-14 e 4-15 destacam a evolução da recuperação de áreas 

degradadas na área de estudo. É possível evidenciar a área denominada Crista que no ano de 

1987 iniciou a pesquisa mineral, em 2004 a lavra e a partir de 2007 o enchimento da cava com 

estéril e o início dos trabalhos de recuperação ambiental (Figura 4–14, Figura 4–15).  

 

Figura 4–14 - Evolução pilha de Crista - Pesquisa, operação, enchimento e recuperação  

  

Figura 4–15 - Pilha de Crista - Antes e depois 

Na Figura 4–16, a cava Cristina que operou na década de 90 e se mantem com todos taludes 

estáveis e com vegetação arbórea e arbustiva consolidada, mesmo sendo uma cava a céu 

aberto com taludes íngremes a recuperação se mostra efetiva. Já na Figura 4–17 a pilha de 

estéril de Paiol aparece totalmente recuperada e integrada à paisagem. 

2004 

Lavra a céu aberto 

 

 

Ano: 1987 

Pesquisa Mineral 

2007 

Enchimento com estéril  

 

Ano: 2010 - Revegetação 

Ano: 2004 

Ano: 2010 
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Figura 4–16 - Recuperação cava Cristina – Antes (Ano 1992) e depois (Ano 2012) 

  

Figura 4–17 - Recuperação pilha de estéril de Paiol – Antes (Ano 1994) e depois (Ano 2014) 

A seguir apresentam-se as principais estruturas da mina que foram objeto de recuperação 

ambiental. 

4.5.1 Cava Rosalino 

Esta cava está atualmente em operação, com retomada da lavra iniciada em 2010. No entanto, 

os trabalhos de revegetação vêm sendo normalmente executados concomitante à lavra. A Figura 

4–18 mostra a cava recuperada antes da retomada da lavra e ao fundo a Serra do Caraça exibindo 

o contrataste com a geometria linear. 

 

Figura 4–18 - Recuperação ambiental - Cava de Rosalino 
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4.5.2 Cava de Grota Funda Norte e Sul 

Em 1994 os taludes das cavas Grota Funda Norte e Grota Funda Sul foram revegetados e não 

foram feitas mais intervenções nesse local que se encontra em processo de recuperação natural 

(Figura 4–19 e Figura 4–20). 

 

Figura 4–19 - Recuperação ambiental - Cava de Grota Funda Sul 

 

Figura 4–20– Recuperação ambiental - Cava de Rosalino antes da retomada da operação 

Trabalhos de revegetação vêm sendo executados na pilha de estéril de Lajeado desde o ano de 

1993, totalizando cerca de 126.843 m2. As cavas de Lajeado e de Mutuca foram reabilitadas 

durante os anos de 1999 e 2006, totalizando 309.548 m², e encontram-se atualmente em 

consolidação da cobertura vegetal (Figura 4–21). 
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Figura 4–21– Recuperação ambiental - Cava de Mutuca 

4.5.3 Pilha de estéril e cava de Cachorro Bravo 

A Figura 4–22 destaca a antiga cava Cachorro Bravo evidenciando as nomenclaturas usuais 

para uma área de lavra. A importância do desenvolvimento das bancadas com a correta 

formação dos taludes e bermas, respeitando os ângulos propostos para cada litologia, a foliação 

e os planos de falha para garantia da estabilidade da mina, o que corrobora com a seleção dos 

indicadores vinculados ao tema estabilidade geotécnica, drenagem, pedologia dentro outros, 

bem como a importância das práticas de recuperação ambiental para minimização do impacto 

da erosão superficial para a proteção dos taludes. Na parte superior da cava evidencia-se a 

revegetação dos taludes finais concomitante com a lavra, prática usual na mina Córrego do 

Sitio. 

 

Figura 4–22 - Esquema com as principais nomenclaturas e práticas de revegetação concomitante a lavra 



 

81 

 

A revegetação da pilha de estéril da mina de Cachorro Bravo foi realizada em 1992, a foto 

mostra a pilha de estéril que se encontra totalmente revegetada (Figura 4–23). 

 

Figura 4–23-  Recuperação ambiental – Pilha de estéril de Cachorro Bravo 

A cava Cachorro Bravo vem sendo retaludada e preenchida com estéril, visando a obtenção de 

uma adequada condição de estabilidade e a reintegração à paisagem natural. Vale destacar, que 

esta foi a principal área de lavra em atividade na Mina Córrego do Sítio. 

4.5.4 Cava e pilha de estéril de Crista 

Na Pilha de Estéril de Crista vêm sendo implementadas revegetações em seus taludes e bermas 

concomitantemente ao desenvolvimento do depósito. Cabe ressaltar, que a cava de Crista foi 

preenchida e sobreposta pela pilha de estéril de Crista. A Figura 4–24 a pilha de Crista durante 

recuperação ambiental e a Figura 4–25 em fase de recuperação. 

 

Figura 4–24 – Pilha de Crista durante o início da recuperação ambiental 
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Figura 4–25– Recuperação ambiental – Pilha de estéril de Crista 

4.5.5 Cavas e Pilha de Estéril de Cristina 

As cavas sequenciais de Cristina I, II e III encontram-se revegetadas desde 2003. Bem como a 

pilha de estéril de Cristina (Figura 4–26). 

 

Figura 4–26 - Recuperação ambiental - Cava de Cristina 

4.5.6 Pilha de Estéril Paiol e Cava Candeias 

A pilha de estéril Paiol, de pequena dimensão, se encontra totalmente incorporada à paisagem 

natural desde 1994. A cava de Candeias, também de pequeno porte, foi integralmente 

revegetada em 2000 (Figura 4–27 e Figura 4–28). 
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Figura 4–27 - Recuperação ambiental – Pilha de estéril de Paiol 

 

Figura 4–28 - Recuperação ambiental - Cava de Candeias 

4.5.7 Pilhas de Rejeito  

Ao término de cada ciclo de lixiviação, o rejeito metalúrgico (minério extinto) é neutralizado, 

removido da pilha de lixiviação e transportado para uma pilha controlada, que vem sendo 

revegetada à medida que suas bermas e taludes atingem a conformação final (Figura 4–29). 

 

Figura 4–29 - Recuperação ambiental – Pilha de Rejeito 
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Destaca-se o grande número de áreas recuperadas que já se integraram completamente a 

paisagem, bem como a porcentagem relevante (2,5% de taludes revegetados) de áreas 

recuperadas, em consequência da prática de se promover a recuperação ambiental concomitante 

à operação.  

Considerando todo o histórico de recuperação da mina Córrego Sitio, nota-se que se trata de 

uma mina rica para a avaliação de recuperação de área degradada. Visto que existe áreas de 

lavra operadas e recuperadas há mais de 20 anos, próximo de áreas em operação, tais como: 

pilhas de estéril, rejeito e cavas de lavra a céu aberto, sendo todas estas áreas rodeadas por uma 

vegetação nativa representativa (Figura 3–3). 

Finalmente, a história de mais de 20 anos de trabalho de recuperação ambiental concomitante 

com as operações de lavra, demonstram a importância do modelo de reabilitação progressiva, 

como ferramenta de controle ambiental, incorporada à rotina da operação. Esse modelo é 

praticado pelas operações de mineração mais modernas e considerada boa prática e exigida por 

órgãos ambientais como na Austrália que beneficiam as empresas que realizam esta prática com 

redução em impostos. Além disso, a recuperação antecipada reduz os custos para o fechamento 

da mina e minimiza os impactos de um fechamento repentino da operação ou de uma 

paralisação e até mesmo diminuem os riscos de abandono das minas. 

Portanto, registrar e acompanhar a evolução da recuperação destas áreas configura-se como 

uma importante ferramenta para a avaliação de desempenho de sua recuperação e como 

ferramenta de planejamento ou priorização de áreas a serem recuperadas.  
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5 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Esta dissertação propõe que utilizando parâmetros corretos pode-se inferir o desempenho da 

recuperação de áreas degradadas pela mineração. Pode-se comparar os resultados deste trabalho 

com uma forma de análise de sensibilidade da recuperação ambiental, onde os parâmetros são 

avaliados e podem ser comparados a cada campanha e assim verificado o desempenho. 

Os mapas, fruto das ferramentas de geoprocessamento, expressam a correlação espacial entre 

os atributos predisponentes. E foram divididos em três categorias: mapas base, intermediários 

e final. Os mapas bases representam o valor obtido para cada um dos indicadores selecionados 

para o estudo, as notas foram atribuídas com base na tabela orientativa dos mapeamentos de 

campo e simulações realizadas. Após a pontuação dos indicadores foram atribuídos os pesos 

para composição da análise multricritério e geração dos mapas intermediários (vegetação, 

estabilidade e infiltração) e todos os resultados foram consolidados através da elaboração do 

mapa final. Os pesos foram definidos através da metodologia de tomada de decisões AHP 

(Análise Hierárquica de Processos).  

A seguir apresentam-se os mapas que apresentam a análise da efetividade dos processos de 

recuperação de áreas degradadas da Mina Córrego do Sítio. 

5.1 - Mapas bases 

5.1.1 Declividade 

O mapa do atributo declividade destaca que na área de estudo prevalecem áreas com declividade 

escarpada e montanhosa e forte ondulada, representadas no mapa pela cor vermelha e laranja, 

respectivamente (Figura 5–1). As áreas com menor declividade encontram-se na cumeeira da 

propriedade, nas partes baixas dos vales do rio Conceição, Córrego do Sitio e Córrego Bocaina 

assim como a nordeste da propriedade em local fora das operações (Figura 5–1). 
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Figura 5–1 – Analise da declividade na área de estudo 

 

A declividade é importante fator para avaliação do desempenho da recuperação ambiental, pois 

quanto maior a declividade mais susceptível é a região. Em áreas com elevada pluviometria a 

declividade pode influenciar na drenagem superficial, ampliando a possibilidade de problemas 

com erosão, estabilidade geotécnica e até mesmo dificultando o processo de revegetação das 

áreas degradadas. Trata-se de um indicador obtido de forma indireta através do modelamento 

das curvas de nível e geração do modelo digital de terreno, porém de extrema relevância para 

análise ambiental pois fornece as regiões com maior susceptilidade a erosão, movimentos de 

massa, padrões de uso do solo e até mesmo nas superfícies para implantação da vegetação. 

5.1.2 Cobertura de solo /Fisionomia /Estratificação da vegetação 

Dentro os indicadores utilizados para avaliação do desempenho da recuperação de áreas 

degradadas o aspecto visual da vegetação é amplamente utilizado sendo incluído nesta 

avaliação parâmetros que indicam a estratificação da vegetação, presença da vegetação, tipo do 

dossel, clareiras, regeneração natural dentre outros (Rodrigues e Gandolfi, 1998; Almeida, 

2012) 

Quanto ao indicador cobertura do solo, fisionomia e estratificação da vegetação nota-se a 

predominância da vegetação nativa, representada pela cor verde escuro, na região de estudo. 
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Para as áreas em operação, cor marrom, representam áreas ainda não recuperadas, na época do 

estudo, tais como as cavas Rosalino, Cachorro Bravo, Carvoaria, Laranjeiras e Bocaina. Devido 

à escala do mapeamento os acessos não foram totalmente representados.  

As áreas recuperadas ainda na década de 90, principalmente as pilhas de estéril antiga de 

Cachorro Bravo, parte inferior da pilha Cristina, representada pela Figura 5–2 , pilha de estéril 

Paiol, parte da pilha de Rejeito, bem como a parte da pilha de estéril Bocaina, recuperada em 

2009, apresentam os melhores resultados de recuperação, principalmente pela formação de 

estratos, presença de árvores e de espécies nativas. Atribuiu-se a cor verde claro no mapa, para 

estas estruturas.  

 

Figura 5–2 – Parte inferior da pilha de estéril de Cristina em processo avançado de recuperação  

Já as pilhas de estéril de Crista, a segunda fase da pilha de rejeito, pilha de Lageado em destaque 

pela Figura 5–3, pilhas e cavas Grota Funda, Mutuca e Cristina apresentaram notas 

intermediárias, neste caso, as cavas mesmo com solo raso conseguiram a manutenção da 

vegetação e a presença de espécies arbustivas. Já as pilhas de estéril, mesmo com recuperação 

favorável foi possível notar excesso de espécies exóticas (Eucalyptus spp.).  
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Figura 5–3 – Pilha de Estéril de Lageado em fase intermediária de recuperação, presença de espécies exóticas 

Por fim, representadas pela cor amarela estão o maciço da barragem de contenção de 

sedimentos devido à limitação na recuperação sendo necessária a manutenção somente de 

gramíneas e a pilha de estéril Carvoaria, pois durante os trabalhos está se encontrava em 

trabalhos iniciais de recuperação com a aplicação de esteira vegetal e semeadura manual. 

(Figura 5–4) 

 

Figura 5–4 – Mapeamento da Cobertura de solo /Fisionomia /Estratificação da vegetação 
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O mapa do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NVDI) corroborou com os 

resultados do mapeamento de uso do solo. Trata-se de uma importante ferramenta de análise e 

de fácil manuseio.  Jensen (2009) apresenta alguns pontos positivos: o monitoramento de 

mudanças sazonais da vegetação e o monitoramento do desenvolvimento da vegetação que pode 

ser obtido de forma rápida e direta, sendo necessário somente a atualização da imagem de 

satélite da área de estudo.  

Dentre indicadores utilizados para o mapeamento do desenvolvimento da vegetação utilizados 

comumente destacam-se: Grau de cobertura, presença de sub-bosque, biomassa, índice de valor 

e importância (IVI), mortalidade de mudas e diversos parâmetros fitossociológicos. (Almeida, 

2012) 

5.1.3 Fraturas e falhas 

A presença de falhas e fraturas ocorrem devido as características geomorfológicas, o forte 

controle estrutural e a alteração hidrotermal com zonas de silicificação, sulfetação, 

carbonatação, sericitização e cloritização. Ocorrem descontinuidades, representadas por juntas, 

falhas, contatos litológicos e foliações metamórficas.  

Estas características típicas da Mina Córrego do Sítio tornam-se evidentes, pela ocorrência de 

fraturas abertas e queda de alguns blocos de rocha nas cavas Laranjeiras, Carvoaria e Bocaina 

e a ruptura a nordeste da cava Cachorro Bravo. Figura 5–5. 

 

Figura 5–5 - Cava Carvoaria plano de falhas 

Além destas evidências em campo, foram obtidos extraídas informações de mapas geológicos 

estruturais, baseados em estudos realizados pela Anglogold Ashanti, na região. A Figura 5–6, 
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representa o mapeamento de falhas e fraturas onde foram obtidas duas notas possíveis, para este 

atributo, nota 4 para os casos que o mapeamento não identificou ou as falhas não são 

representativas e nota 2, alto, quando foram identificadas e mapeadas falhas e fraturas. 

 

Figura 5–6 – Mapeamento de falhas e fraturas 

Uma melhoria no mapeamento deste atributo, seria a ampliação do caminhamento e a 

identificação destas estruturas visíveis em campo, principalmente para as áreas com talude de 

corte, com atenção as áreas de cava a céu aberto na qual a avaliação poderia ser ampliada. Uma 

limitação para o mapeamento refere-se as áreas com vegetação nativa, não sendo possível a 

identificação de algumas falhas e fraturas importantes. Outras técnicas poderiam ser 

incorporadas para o mapeamento deste indicador como, por exemplo, a obtenção de dados 

através de levantamentos geofísicos. 

5.1.4 Grau de compactação/ estrutura do solo  

O grau de compactação e estrutura do solo tem relação direta com uso do solo da área de estudo, 

a maior parte da propriedade é ocupada por mata nativa, o grau de compactação desta tipologia 

é baixo e recebeu as maiores notas pois considera-se que o solo está preservado das ações 

antrópicas mantendo seu estado original. As cavas, devido ao corte dos taludes e eliminação 

dos horizontes superficiais do solo, receberam a menor nota 1. As pilhas de estéril em estágio 
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avançado de recuperação como as pilhas de estéril de Crista, Bocaina, antiga pilha de Cachorro 

Bravo, Paiol e a parte antiga da pilha de Rejeito, nota 4. (Figura 5–7) 

 

Figura 5–7 – Mapeamento de grau de compactação do solo 

Nota-se que as condições edáficas, a estrutura, profundidade e grau de compactação interferem 

e alteram o desenvolvimento da vegetação na área de estudo. Mesmo em ambientes naturais 

como a mata de candeia, presente na área de estudo, as características do solo laterítico impede 

o desenvolvimento da vegetação florestal, sobrevivendo somente espécies adaptadas ao meio 

(Eremanthus erythropappus). Assim como na recuperação das áreas de cava a céu aberto, por 

exemplo, as cavas de Cristina e Mutuca o desenvolvimento da vegetação é mais lento, devido 

ao solo raso dos taludes de corte, a vegetação implantada nestas áreas assemelha-se a uma 

formação rupreste, com a presença limitada de indivíduos arbóreos e arbustivos. Para melhoria 

da informação poderia ser incorporado a analise alguns ensaios de campo, tais como ensaio de 

penetração (SPT) e compactação poderiam fornecer dados reais do grau de compactação das 

diferentes superfícies da mina o que tornaria mais precisa a determinação das notas deste 

atributo. 
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5.1.5 Feições erosivas 

Trata-se de um atributo visual e quanto maior o caminhamento realizado, maior a garantia nos 

resultados do mapeamento. A vegetação pode esconder as erosões tanto em área de vegetação 

nativa quanto em ambientes em recuperação, desta maneira além do mapeamento de campo, o 

uso de imagens de satélite de precisão e topografia a laser poderão contribuir para a 

identificação destas feições não visíveis no mapeamento de campo. 

Na Figura 5–8, predominam áreas com ausência de feições erosivas, principalmente as áreas de 

mata, considerado o sistema de referência, nota 5. Nota-se a presença de feições erosivas 

superficiais de solo principalmente nas faces do talude das pilhas de estéril de Carvoaria, Pilha 

de Rejeito e nas cavas em operação, principalmente daquelas sem vegetação implantada 

receberam nota 2. As menores notas foram para parte da cava Cristina, Bocaina, Carvoaria e da 

pilha de estéril de Rosalino, nota 1. Áreas de pilha de estéril paralisadas com vegetação 

implantadas e ausentes de feições erosivas receberam nota 4. 

O mapeamento também considerou a maior susceptibilidade a erosão das superfícies expostas, 

mesmo que estas não apresentassem feições características, principalmente devido a 

possibilidade de erosão hídrica. 

 



 

93 

 

Figura 5–8 – Mapeamento de feições erosivas 

5.1.6 Estabilidade geotécnica 

Os resultados obtidos nas análises de estabilidade dos taludes globais, apesar do uso de 

parâmetros conservadores, os fatores de segurança obtidos foram altos (FS entre 1,44 e 4,51), 

o que demonstra que os taludes das cavas não apresentam problemas com relação a estabilidade, 

como pode ser verificado em campo. Acima dos recomendados para taludes finais de minas a 

céu aberto, que é FS ≥1,30, indicando que os mesmos não devem apresentar problemas de 

instabilidade, mesmo para a condição de abandono: 

 Cava Grota Funda – Condição normal – FS=2,4 

 Cava Cristina – Condição normal – FS= 1,51 

 Cava Lageado - Condição normal – FS= 4,51 

 Cava Mutuca - Condição normal – FS= 1,42 

 Cava Rosalino - Condição normal – FS= 1,44 

 Pilha de Estéril de Bocaina - Condição normal – FS= 1,51  

 Pilha de estéril Cachorro Bravo - Antiga- Condição normal – FS=1,490 

 Pilha de estéril Carvoaria- Condição normal – FS=1,520 

 Pilha de estéril Cristina- Condição normal – FS=1,341 

 Pilha de estéril Crista - Condição normal – FS=1,402 

 Pilha de estéril Grota Funda  - Condição normal – FS=1,745 

 Pilha de estéril Lageado- Condição normal – FS=1,907 

 Pilha de estéril Paiol - Condição normal – FS=1,701 

 Pilha de Rejeito -  Condição normal – FS=1,512 

 

A maior parte das estruturas apresentaram FS>1.5 e sem sinais de instabilidade em campo. Os 

pontos de atenção referem-se a pilha de estéril Rosalino, parte superior das cavas Bocaina, e 

pequena cicatriz na cava Cristina estas estruturas receberam nota 1 e estão indicados no mapa 

pela cor vermelha. Parte da cava Laranjeiras está indicada em laranja por apresentar-se plano 

de falha superficial aparentemente estável. (Figura 5–9) 
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Figura 5–9 – Mapeamento e análise de estabilidade geotécnica 

 

As pilhas de Rejeito e de estéril Crista, Bocaina, Carvoaria, Paiol, antiga pilha de Cachorro 

Bravo bem como as cavas Rosalino, parte de Cristina e Mutuca apresentaram nota 4. As cavas 

Carvoaria representada pela Figura 5–10, cava Cachorro Bravo, a pilha de rejeito, pilhas de 

estéril de Cristina e parte da pilha de Crista receberam nota 3. 

De maneira geral as estruturas da mina encontram-se estáveis do ponto de vista geotécnico. 

Uma crítica importante consiste que os valores do coeficiente de segurança representam o valor 

de estabilidade do talude global, desprezando problemas pontuais ou na face dos taludes 

individualizados. De forma a não prejudicar a análise em alguns casos, mesmo com resultados 

globais positivos os problemas identificados em campo foram mapeados e transferidos para o 

mapa. Uma melhoria que poderia ser realizado para melhor caracterização deste índice seria a 

alteração do cálculo do coeficiente de segurança realizada por métodos determinísticos por 

métodos probabilísticos onde poderiam incluir na análise as variáveis de campo que poderiam 

contribuir para instabilidade da superfície. 

Outra falha no mapeamento, é a dedução de que as áreas onde estão inseridos os fragmentos 

florestais apresentam-se estáveis. Além disso, devido a escala de mapeamento, utilizou-se os 
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valores médios do coeficiente de estabilidade, não setorizando superfícies com características 

bem distintas como as encontradas nas áreas de cava. Os acessos também não foram mapeados 

de forma consistente.  

 

Figura 5–10 – Talude de corte global da cava Carvoaria estável com pequenos sinais de ruptura estabilizadas na 

face de alguns taludes 

5.1.7 Hidrogeologia  

O atributo hidrogeologia mostrou-se pouco relevante para a avaliação de desempenho da 

recuperação de área degradada, pois o índice declividade já representa de certa forma o 

comportamento hidrogeológico, já que um relevo mais acentuado resulta em uma porcentagem 

maior de escoamento superficial, inibindo, por sua vez, a recarga do aquífero.  

O maciço do Córrego do Sítio é composto por rochas de baixa permeabilidade principalmente 

filitos e xistos com foliação vertical, cortados por zonas de cisalhamento com direção NESW e 

mergulhos subverticais (N30-50E/70SE), que controlam as variações laterais do maciço do 

depósito. Diversos diques de rochas metabásicas, de espessuras métricas a decamétricas, 

entrecortam frequentemente o maciço na zona mineralizada e se postam entre subparalelos e 

oblíquos à foliação (Golder, 2011).  

De um modo geral, o material da zona oxidada compõe-se por solo maduro ou laterita 

extremamente intemperizados. Esse apresenta consistência de silte e argila e vários graus de 

consolidação. Se o nível freático for suficientemente alto, o fluxo é controlado pela porosidade 
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primária. Com base na textura do material, pode-se inferir a sua condutividade hidráulica entre 

10-5 e 10-3 cm/s. com relação à zona de transição, caracteriza-se a presença de um material 

parcialmente intemperizado localizado logo abaixo dos solos maduros ou lateritas. Ele 

apresenta resistência superior à do material oxidado, possuindo também ocorrências de rochas 

semi-intemperizadas. Esse ganho de resistência resulta em uma perda natural de condutividade 

hidráulica, que pode variar entre 10-6 e 10-4 cm/s. as rochas metassedimentares sãs constituem 

a unidade hidroestratigráfica local predominante, as quais são compostas basicamente por filitos 

competentes. Tais rochas possuem condutividade hidráulica muito baixa, entre 10-7 e 10-6 cm/s, 

que poderia ser aumentada apenas por fatores estruturais. A despeito disso, a condutividade 

hidráulica desse material foi considerada constante, sem variações com a profundidade. (BVP, 

2009).  (Figura 5–12) 

 

Figura 5–11 – Representação esquemática do perfil hidrogeológico típico  

Todos estes fatores levam a um modelo bastante homogêneo e simplificado para este atributo, 

sendo boa parte da área de estudo atribuída a menor nota 1, nas áreas de aluvião ao longo do 

rio Conceição e áreas de canga receberam a maior nota 3 e as ocorrências de formação ferrífera 

nota 2. 
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Figura 5–12 – Mapeamento hidrogeológico 

Em função das características homogêneas e baixíssima variação dos parâmetros 

hidrogeológicos, na área de implantação da mina, este atributo denota-se pouco importante para 

avaliação. Almeida (2012) propõe o uso do indicador taxa de infiltração de água para avaliação 

da permeabilidade. Neste sentido, o indicador poderia ser substituído pois, a relação do uso do 

solo, compactação do solo e a declividade e que determinam o aumento ou a diminuição das 

taxas de percolação de infiltração de água.  

5.1.8 Grau de isolamento das áreas degradadas e fragmentos florestais do entorno 

O estudo considerou o impacto da presença ou ausência dos fragmentos florestais como 

promotor ou redutor da regeneração natural das áreas impactadas do entorno. Trata-se de um 

atributo indutor da diversidade de espécies vegetais de uma área em recuperação. Através de 

processos espontâneos de implantação da vegetação arbórea, arbustiva ou herbácea promovidas 

pelo aporte natural de sementes provenientes de matas existentes no entorno, pela ação do vento 

e animais. (Bittar, 1995).  

A Figura 5–13 representa a situação dos fragmentos florestais e o isolamento destes fragmentos 

a nível local (limite da propriedade) bem como sua relação com as áreas com solo exposto e 
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áreas revegetadas. Na figura, a representação de bolhas indica o tamanho dos fragmentos e as 

linhas indicam a distância entre os fragmentos. Foram mapeados mais de 70 fragmentos 

florestais na região do estudo. Para aqueles fragmentos maiores que 5 hectares foram atribuídos 

as maiores notas. Por analogia inversa, as grandes áreas antropizadas acima de 5 hectares, como 

a união das frentes de lavra de Laranjeiras, Carvoaria e Bocaina, mesmo circundadas por 

fragmentos florestais receberam as menores notas. Isto porque estes grandes blocos de área com 

solo exposto ampliam o efeito de borda sobre a vegetação do entorno e além disso forma-se um 

grande núcleo estéril que dificulta o fluxo gênico e os processos de recuperação natural. Os 

fragmentos florestais menores que 5 hectares e as áreas revegetadas em estágio avançado, como 

as pilhas de estéril de Paiol, Lageado, antiga pilha de Cachorro Bravo e Cristina receberam nota 

4. Áreas recuperadas em estágio inicial como as pilhas de estéril de Crista, Bocaina e Carvoaria 

Sul (Figura 5–14). 

Uma forma de melhorar a avaliação da influência dos fragmentos florestais no entorno das áreas 

degradadas seria através de analises de campo, na qual pode-se coletar amostras de solo e 

verificar a presença de sementes. Para obter dados sobre a regeneração natural, ao longo do 

tempo, realiza-se por meio de um levantamento florístico a identificação da presença de forma 

espontânea de plântulas e indivíduos jovens (Almeida, 2012). 

 

Figura 5–13 – Analise da distribuição e fragmentação do maciço florestal na região de estudo 
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Figura 5–14 – Mapeamento do grau de isolamento e fragmentação 

 

A composição deste indicador baseou-se exclusivamente no tamanho dos fragmentos florestais 

e das superfícies impactadas dentro dos limites da área de estudo. Não foram considerados nesta 

análise a conectividade com o entorno. Além disso os resultados poderiam ser aperfeiçoados 

utilizando índices e métricas da ecologia da paisagem para melhor caracterização dos 

fragmentos.  

Vidolin et al. (2011) utilizaram índices de paisagem para avaliação da estrutura de fragmentos 

remanescentes de floresta com araucária, no estado do Paraná. Verificou-se que a maioria dos 

fragmentos apresentavam formas retangulares e que estavam mais sujeitos aos efeitos de borda. 

Além disso, os impactos do efeito de borda promovem uma redução de mais da metade da área 

do remanescente florestal. Avaliou-se também a relação e conectividade estrutural dos 

fragmentos florestais, sua geometria e a relação com as alterações antrópicas relacionando com 

um maciço florestal continuo com alto valor de conservação da biodiversidade. Os índices de 

paisagem possibilitam a caracterização da estrutura da paisagem e a avaliação da área, da 

preservação e conservação dos hábitats. Os resultados das métricas da paisagem poderiam 

compor a classificação da pontuação deste atributo, contribuindo para melhor caracterização 
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dos fragmentos florestais e a correta relação com a contribuição à regeneração natural das áreas 

em recuperação. Poderia também ser introduzido o conceito dos efeitos de borda na avaliação. 

5.1.9 Pedologia 

Na área de estudo, todas as estruturas escavadas ou implantadas na mina Córrego do Sitio estão 

inseridas sobre cambissolos, o que garante homogeneidade na análise para este parâmetro. Os 

fragmentos de latossolo vermelho e neossolos nas margens do rio Conceição influenciam 

somente nas áreas de mata presentes na área de estudo. Em função das características do relevo 

e a posição das estruturas da mina, todas as frentes de lavra, pilhas de estéril, acessos dentre 

outros receberam o valor médio 3 (Figura 5–16). 

Dada a importância dos solos para o desenvolvimento da vegetação, uma melhoria importante 

para o método empregado neste estudo seria o mapeamento de campo mais preciso das 

condições do solo indicando no mínimo a condição dos horizontes com identificação da 

presença de solo, saprólito ou rocha não alterada. O mapeamento do perfil do solo ainda poderia 

indicar a espessura dos horizontes, cor, textura, estrutura, porosidade, consistência e transição 

dos horizontes. Todas estas informações relacionadas poderiam promover uma melhoria 

significativa na classificação tornando a aparência final do mapa de solos menos homogênea. 

Podendo o método classificar de forma mais adequada quais superfícies as características 

mapeadas dos solos promoveriam uma melhor condição para o desenvolvimento da vegetação.  

Almeida (2012) descrevi em seu trabalho alguns indicadores aplicáveis, relacionados a análise 

de solo, para avaliação do desempenho na avaliação de áreas degradadas pela mineração de 

areia no Estado de São Paulo. Destaca-se as análises do solo, em laboratório, CTC (Cátions 

adsorvidos no solo), pH e matéria orgânica obtido através da análise da porcentagem de carbono 

orgânico no solo. Outros indicadores propostos pela autora referem-se a porcentagem de 

porosidade total e um importante atributo listado refere-se a camada serrapilheira. 
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Figura 5–15 – Mapa pedológico  

5.1.10 Drenagem 

As atividades da Mina Córrego do Sítio alteraram as características do escoamento superficial 

natural nos terrenos da mina, modificando a cobertura vegetal, as declividades e a área de 

contribuição das sub-bacias, sem, contudo, alterar o local de descarte final das águas. A região 

possui altos índices pluviométricos com grande ocorrência de chuvas intensas. Notadamente, 

as chuvas intensas são as que provocam grandes picos de vazões apesar de compreenderem um 

pequeno período de tempo. As altas declividades existentes na mina favorecem altas 

velocidades no escoamento das aguas pluviais sendo necessário a implantação de sistemas de 

drenagem, principalmente nas estruturas de cava, pilhas e acessos.  

O mapeamento de campo deixou evidente a ausência de estruturas definitivas de drenagem ou 

obras de arte de drenagem, principalmente nas áreas em operação, muitas vezes associada à 

impossibilidade de implantação destas estruturas durante a escavação das frentes de lavra e pela 

construção das pilhas de estéril (Figura 5–16). 
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Figura 5–16 – Pilha de estéril de Crista - Bermas com caimento funcionando como equipamentos de drenagem 

A presença ou ausência de estruturas e das áreas sobre a influência dos sistemas de drenagem é 

o que determina a pontuação para este atributo. Evidentemente, para as áreas com dominância 

da vegetação nativa, sem interferências, denominada de ambiente natural, cor verde claro no 

mapa, foram atribuídas as maiores notas. Ao contrário, as estruturas com problemas de 

drenagem, atribuiu-se nota 1, sendo representadas no mapa pela cor azul escuro. São elas: a 

pilha de estéril de Rosalino, a parte superior da Cava Bocaina e área de empréstimo.  

A maior parte da drenagem é composta por sistemas provisórios, cor azul clara, no mapa, tais 

como: sumps, bermas com inclinação, canaletas escavadas e bigodes nos acessos direcionando 

a drenagem para fora das estruturas. A maioria da mina (principais acessos, as cavas e pilhas 

de estéril em operação) utiliza estes sistemas provisórios.  

Os pátios de minério, áreas administrativas, oficinas, barragem de contenção de sedimentos e 

na planta metalúrgica estruturas de drenagem definitivas foram concebidas e funcionam de 

forma adequada. Assim como parte da pilha de estéril de Crista, Figura 5–17, pilha de estéril 

de Lageado e parte inferior da pilha de estéril de Cristina receberam cor laranja e a nota 4 

(Figura 5–18). 



 

103 

 

 

Figura 5–17 – Estrutura de drenagem definitiva instalada na pilha de estéril de Crista 

 

Figura 5–18 – Condições de drenagem 

O indicador propõe a avaliação da presença ou ausência das estruturas de drenagem superficial 

na área de estudo. Almeida (2012) sugere em seu trabalho o indicador de perda de solo que se 

relaciona de forma direta com a drenagem. A complexidade seria o monitoramento de tal 

indicador e para a espacialização deste atributo.  
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5.2 Mapas intermediários temáticos 

Após a elaboração dos mapas dos principais atributos utilizou-se a álgebra de mapas, conforme 

pesos descritos na Tabela 3-8, primeiramente para elaboração dos mapas temáticos 

intermediários:  Estabilidade, Vegetação e Infiltração que foram sobrepostos algebricamente 

para cada peso definido para a composição do mapa final do estudo. 

Esta forma de avaliação é bastante útil, pois permite identificar qual das temáticas mapeadas é 

preciso agir para a melhoria do desempenho ambiental, fornecendo ao gestor um status da 

situação da área de estudo. Poderia assim priorizar a revegetação de uma determinada frente de 

lavra caso o mapa de estabilidade indique que a área se encontra estável e apta para que sejam 

feitas obras de drenagem e plantio da vegetação.  

5.2.1 Estabilidade 

A Figura 5–19 representa a composição de diferentes atributos que garantem a estabilidade das 

diferentes estruturas da área de estudo. No mapa intermediário da estabilidade é possível 

perceber que para as áreas de mata nativa, identificadas no mapa pelo número 25, estão mais 

susceptíveis em áreas de alta declividade onde a menor nota foi 2,1 e as maiores notas, deste 

tema, 4,65, em regiões mais planas. Com relação às cavas Cachorro Bravo (número 16), 

Rosalino (número 41), Carvoaria (número 12), Bocaina (número 8 e 9), Cristina (número 42) e 

as pilhas de rejeito em operação (número 45) e a de Cachorro Bravo (número 32), suas 

pontuações foram fortemente influenciadas pelos atributos estabilidade geotécnica, feições 

erosivas, fraturas e falhas, e principalmente pelas baixas notas de drenagem. Áreas paralisadas 

na década de 90 e recuperadas, como a Pilha de estéril de Paiol (número 40), receberam notas 

variando entre 3,65 e 4,25. A primeira fase da Pilha de Rejeito (número 47) recebeu notas 

similares, comprovando que estas áreas recuperadas há mais de 20 anos se encontram estáveis 

e sem problemas relacionados a estabilidade geotécnica, drenagem ou erosão.  
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Figura 5–19 – Mapa temático – Estabilidade  

A Figura 5–20, apresenta os resultados globais da simulação, para o tema estabilidade. Nota-se 

que este parâmetro apresentou um valor mínimo de 1,25, associado a estrutura com maiores 

problemas de estabilidade e um valor máximo de 4,63, para estruturas estáveis de mata. A média 

para a simulação foi de 3,75±0,45 estruturas com pontuação acima da média representam o 

objetivo final para o tema estabilidade. A maior parte dos resultados simulados está 

compreendida entre 3,25 e 4,63. 

 

Figura 5–20 - Resultado da simulação para o tema Estabilidade – no eixo (x) as notas para o atributo e no eixo (y) 

total de pixels 



 

106 

 

Com relação ao tema estabilidade pode-se afirmar que os resultados são coerentes com a 

realidade da mina pois abarcam as áreas com problemas de estabilidade com menores notas 

para as estruturas e as principais áreas críticas mapeadas e com necessidade de intervenção na 

mina.  

5.2.2 Vegetação 

O mapa temático da vegetação traduz as características da flora, bem como os elementos 

promotores e degradadores relacionados com sua implantação e desenvolvimento. Na Figura 

5–21, nota-se as áreas de mata, número 25, com as maiores notas de 3,95 a 4,8. As 

características da declividade e solo são elementos que podem diminuir a nota deste atributo. 

As áreas em operação, com solo raso e exposto, tais como a pilha de Rejeito (número 45) cava 

Laranjeiras (número 19) e cava Rosalino (número 21) receberam nota 1,4, assim como outras 

áreas ainda não recuperadas, como as cavas Cachorro Bravo (número 16), receberam as notas 

mais baixas para o tema vegetação.  

Vale salientar que a vegetação do entorno pode ser elemento que irá contribuir com o 

desenvolvimento da recuperação ambiental das áreas degradadas, pois são áreas de aporte de 

sementes, matéria orgânica e até mesmo sombreamento. Neste sentido pequenos fragmentos 

degradados, normalmente menores que 5 hectares, como a pilha de estéril de Paiol (número 

40), recuperada na década de 90, por estarem circundadas por grandes fragmentos florestais, 

tiveram notas maiores entre 3,6 a 3,8. Assim como as pilhas de estéril como a de Bocaina 

(número 40), de Cachorro Bravo (número 32), parte da pilha de estéril de Cristina (número 38) 

apresentam atualmente grande evolução na recuperação e receberam as notas semelhantes, entre 

3,6 e 3,8. Nestas estruturas além da presença de espécies nativas implantadas, houve um 

processo de regeneração natural, provavelmente relacionado ao sombreamento e ao aporte de 

sementes das áreas de mata, elementos promotores da sucessão ecológica. (Figura 5–21) 

Áreas de pastagem, a pilha de estéril de Crista e Lageado, obtiveram notas similares variando 

entre 2,9 a 3,1. Tratam-se de áreas em estágio inicial de recuperação com gramíneas e com a 

presença ainda de espécies exóticas. (Figura 5–21) 
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Figura 5–21 – Mapa temático - Vegetação 

A Figura 5–22 mostra que o menor valor obtido no mapa de vegetação foi de 1,40 e os valores 

máximos de 4,8 que representam justamente as áreas de mata. O valor médio obtido foi de 

4,08±095, relativamente alto, resultado do tamanho dos fragmentos florestais na região do 

estudo.  

 

Figura 5–22 -  Resultado da simulação para o tema Vegetação – Eixo (X) as notas para o atributo e no eixo (Y) 

total de pixels  
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Os resultados obtidos com a composição dos atributos do tema vegetação assemelha-se ao mapa 

obtido através do índice NVDI, o que confirma que o modelo simulado representa realidade da 

área de estudo. Para este tema o estudo não inclui parâmetros de campo tais como: avaliação 

de serrapilheira, análise florística, analises da ciclagem de nutrientes dentre outros parâmetros 

de campo e medições de campo que de certa forma poderiam melhor a qualidade dos resultados 

e comprovar as simulações realizadas no estudo. De outra maneira, tais indicadores de campo 

e análises laboratoriais dependeriam de equipe especializada, além de requerem aumento dos 

trabalhos de campo o que poderia comprometer os objetivos do trabalho que considera a 

proposição de uma ferramenta de avaliação de desempenho simples e direta. E que poderia ser 

utilizada de forma ampliada por diferentes públicos. 

Furniss (2016) destaca que a metodologia LFA é limitada principalmente quando aplicada em 

ambientes heterogêneos e de grande extensão devido à complexidade para coletar um conjunto 

representativo de medições para os indicadores propostos pela metodologia. Em função disto o 

autor utilizou os dados obtidos através de sensoriamento remoto e por imagens de satélite pode 

superar estas limitações através da amostragem de todo o ambiente de uma forma rápida e 

objetiva, sendo necessário é um método de ligar estas medições baseadas técnicas de 

sensoriamento remoto aos atributos propostos pela metodologia LFA e, em seguida, ser capaz 

de extrapolar estas medições em toda a superfície da mina. 

5.2.3 Infiltração 

De maneira geral, a Figura 5–23 demostra que as áreas de mata têm maior nota 4,3, a cobertura 

da vegetação associado às características do solo e declividade para este atributo são os 

principais elementos promotores ou redutores da infiltração, e podem contribuir para redução 

da nota para 3,2 em algumas destas áreas. 

O mapa também destaca que as áreas em operação apresentam menores índices 2,1 a 2,5, 

influenciados pela falta de cobertura do solo, elevado grau de compactação do solo ou até 

mesmo solos rasos e rochosos devido a taludes escavados nas áreas de cava a céu aberto comum 

as cavas Cachorro Bravo (número 16), Rosalino (número 41), Carvoaria (número 12), Bocaina 

(número 8), Cristina (número 42). Diferentemente das áreas das pilhas de estéril, como a de 

Crista com notas 2,3 a 3,6 (número 36), a de Bocaina (número 36), com notas de 3,0 a 3,4, bem 

como a de Paiol, com notas 3,5 a 4,0, notas que mostram uma evolução para as pilhas de estéril 

recuperadas e a importância da vegetação como promotor da infiltração (Figura 5–23). 
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Figura 5–23 – Mapa temático – Infiltração 

Os valores 4,5 e 1,4, máximo e mínimo, respectivamente, e a média 3,53±0,66 foram obtidos 

para o tema infiltração (Figura 5–24). 

 

Figura 5–24 - Resultado da simulação para o tema Infiltração - Eixo(x) as notas para o atributo e no eixo (y) total 

de pixels 

Da mesma forma, os resultados para o tema infiltração correspondem a dados simplificados 

obtidos através de identificação visual, do uso do solo caracterizados através de análises 
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comparativas dos indicadores que compõe o tema, os resultados indicam que os problemas de 

compactação do solo devido principalmente aos taludes de corte das cavas, bem como a 

necessidade de melhoria nos sistemas de drenagem são os principais elementos redutores do 

desempenho para este tema. Mesmo que simplificada análise fornece dados que contribuem 

para identificação das falhas e pontos de atenção para que promova a melhoria no desempenho 

deste tema, e esta simplicidade de avaliação se enquadra nos objetivos do trabalho. 

5.3 Mapa final  

A composição algébrica destes temas traduz um panorama retrospectivo dos indicadores de 

desempenho da reabilitação. Através do mapa final, de forma simplificada, pode-se observar o 

resultado final do desempenho da recuperação ambiental, na Mina Córrego do Sítio (Figura 5–

25). Um dos produtos do mapa é a identificação de áreas problemáticas que necessitam de 

intervenções para melhoria da recuperação ambiental e outras que não precisam de 

acompanhamento. 

A nota máxima obtida para a área de estudo foi 4,46. As áreas com vegetação nativa, que 

representam quase 70% do total de áreas da propriedade receberam as maiores notas, variando 

entre 3,785 e 4,46. Esta variação deve-se principalmente à declividade da área de estudo, já que 

os fundos de vales e em áreas com topografia mais plana e com solos um pouco mais profundos 

propiciam o desenvolvimento maior da vegetação. 

As áreas de cava, deficientes de recuperação ambiental, com questões geotécnicas e de erosão 

importantes e associadas à deficiência de estruturas de drenagem, receberam as menores notas, 

destacando as cavas Cachorro Bravo (número 16), Rosalino (número 41), Laranjeira (número 

19), Carvoaria (número 12), Bocaina (número 8) e Cristina (número 42). Dentre as pilhas de 

estéril, as que apresentam melhores notas foram as paralisadas, recuperadas ainda na década de 

90, tais como a de Paiol (número 40) e parte da de Cristina (número 38), nota 3,68. Outras 

pilhas de estéril receberam boas notas como a de Bocaina (número 40), com notas entre 3,24 e 

3,40; a antiga pilha de Cachorro Bravo (número 32), com notas entre 3 e 3,24 e a de Crista, que 

obteve pontuações de 2,36 a 3,48. Vale ressaltar que no caso desta, em 2001, iniciou-se sua 

recuperação através de seu enchimento, posteriormente passou por 3 etapas de retaludamento e 

expansão onde parte da antiga pilha foi sobreposta. Trata-se, na atualidade, da principal pilha 

de estéril em operação na Mina Córrego do Sitio, em função disto, foram atribuídas notas 

variadas a esta estrutura.  
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As pilhas de estéril recuperadas na década de 90 apresentaram as maiores pontuações para áreas 

revegetadas, tais como as pilhas de Paiol, antiga pilha de Cristina, Cachorro Bravo e Lageado. 

Pilhas reabilitadas de 2006 a 2010, como as pilhas de estéril de Crista e Bocaina apresentam 

tons mais amarelados com traços avermelhados, reflexo dos problemas de drenagem, falhas na 

revegetação ou estabilidade. Com pontuação similar aparecem as cavas revegetadas na década 

de 90 tais como: Cristina, Mutuca bem como parte revegetada da pilha de rejeito (Figura 5–25). 

 

Figura 5–25 – Mapa final de desempenho da recuperação de áreas degradadas e áreas de referência 

 

Os resultados finais estão representados na Figura 5–26, que mostra um valor mínimo de 1,76, 

representando as estruturas mais degradadas da área de estudo e a maior pontuação de 4,46, 

relacionada com as áreas de mata, consideradas como áreas de referência. A maioria dos 

resultados concentra-se entre os valores de 3,82 e 4,46. O valor médio da simulação foi de 

3,82±0,63 este valor foi considerado o ponto de inflexão para a curva de auto sustentabilidade, 

ou seja, as estruturas que obtiveram valores acima do ponto de inflexão foram consideradas 

recuperadas pela metodologia proposta. 
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Figura 5–26 – Resultado da simulação para o mapa final– no eixo x as notas para o atributo e no eixo y total de 

pixels 

O mapa final constitui um quadro retrospectivo da área de estudo fornecendo uma importante 

ferramenta para tomada de decisão. Os resultados deste monitoramento assistido poderão 

fornecer dados para priorização das ações de correção e melhorias, possibilitando uma análise 

mais crítica do programa de recuperação ambiental e dos recursos empenhados para execução 

deste programa.  

Com a padronização do processo de avaliação de desempenho é possível acompanhar e registrar 

de forma sistêmica a evolução dos indicadores, sendo possível a comparação dos resultados, 

ano a ano. Deve-se também garantir o registro da evolução das áreas em recuperação, através 

de fotos e registrando todas as alterações e melhorias promovidas no local. O registro destas 

ocorrências é essencial para análise e comparação da evolução da recuperação ao longo do 

tempo, podendo verificar eventos degradadores da recuperação tais como: incêndios florestais, 

chuvas de granizo e qualquer outro episódio anômalo. O registro das atividades dos progressos 

das atividades de revegetação, plantio de mudas e controle de pragas e espécies invasoras 

deverão também ser registrados. 

Por fim, a metodologia proposta pode contribuir com avanço dos estudos sobe avaliação de 

desempenho de recuperação de áreas degradadas pela mineração, dada a importância do tema. 
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6 CONCLUSÕES 

Através da metodologia proposta para avaliação do desempenho da recuperação de áreas 

degradadas pela mineração pode-se afirmar que o método desenvolvido fornece uma orientação 

das condições de cada um dos indicadores de desempenho da recuperação ambiental propostos 

para a área de estudo. Ao serem correlacionados em temas (vegetação, estabilidade e 

infiltração) é possível determinar o comportamento e de que maneira cada atributo poderá 

impactar na performance da reabilitação.  

Os indicadores utilizados consideraram a especificidade e vocação da atividade e do gerador da 

degradação e revelaram-se coerentes para a proposta de avaliação de desempenho, uma vez que 

podem ser realizados com procedimentos simplificados, de baixo custo, demandam pouco 

tempo, não exigem conhecimento especializado e caracterizam satisfatoriamente o estado da 

área recuperada. Destaca-se que para se avaliar a eficiência dos métodos empregados, é 

fundamental a continuação do monitoramento periódico das áreas recuperadas. Além disso, 

como destacado ao longo do texto alguns indicadores podem ser adequados, substituídos ou até 

melhorados com inclusão de novos mapeamentos de campo, análises de laboratório, índices de 

paisagem, técnicas de sensoriamento remoto dentre outras melhorias propostas.  

Este método depende fortemente da seleção correta dos indicadores e na qualidade da obtenção 

dos dados em campo para que as avaliações sejam corretas e apropriadamente detalhadas. Para 

diminuição da subjetividade da análise os trabalhos de campo e classificação uniforme dos 

atributos deverão ser realizados com o auxílio da Tabela 3-3. Com esta padronização qualquer 

que seja o responsável pelo monitoramento, após treinamento e orientação poderá realizar a 

avaliação. Deve-se sempre buscar elementos de fácil compreensão para orientar e nortear o 

avaliador. O resultado da simulação pode ser uma ferramenta de tomada de decisões para os 

gestores ambientais das minas. E um instrumento oficial para que se considere uma área 

recuperada. 

Destaca-se a recuperação das pilhas de estéril de Paiol, Bocaina, Lageado, parte inferior de 

Cristina, todas áreas recuperadas na década de 90 que atualmente encontram-se praticamente 

incorporadas a paisagem. Mesmo com a restrição de recuperação da vegetação para as áreas de 

cava, influenciadas principalmente pelas características do solo, declividade e estabilidade, 

baixa infiltração não permitindo o desenvolvimento da vegetação, nota-se a estabilização do 

processo de recuperação, com surgimento espontâneo de espécies nativas principalmente para 

as cavas de Mutuca e Cristina.  
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Os resultados do estudo demonstram que é possível avaliar indicadores necessários para a 

garantia da recuperação de áreas degradadas pela mineração e de forma simples mostrar as 

partes interessadas o seu desempenho e facilitando a compreensão, interpretação dos resultados 

para os diferentes stakeholders.  
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8 Anexo 

Memorial de Cálculo da analise AHP (Analise Hierárquica de Processos) 
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Tabela 8-1 - Calculo da análise AHP para obtenção dos pesos do tema vegetação  

 

Tabela 8-2 - Calculo da análise AHP para obtenção dos pesos do tema estabilidade 

 

Matriz de Comparação Pairwise

1. Cobertura do solo2. Grau de compactação3. Declividade 3. Grau de isolamento frag4. Solos

1. Cobertura do solo 1 5 5 5 5 1 0,523 52,3%

2. Grau de compactação 1/5 1 3 3 3 2 0,212 21,2%

3. Declividade 1/5 1/3 1 1/2 1 3 0,076 7,6%

3. Grau de isolamento frag 1/5 1/3 2 1 1 4 0,102 10,2%

4. Solos 1/5 1/3 1 1 1 5 0,086 8,6%

Total de colunas 1,8000 7,0000 12,0000 10,5000 11,0000

Cw (Normalisado) AHP-1 CA Lambda CI CI/RI

1 0,555555556 0,714285714 0,416666667 0,476190476 0,454545455 0,523 0,94221 5,359307359 0,0898268 0,080202536

2 0,111111111 0,142857143 0,25 0,285714286 0,272727273 0,212 1,48737 Randomness Index,RI

3 0,111111111 0,047619048 0,083333333 0,047619048 0,090909091 0,076 0,91342 3 0,58 1,12

4 0,111111111 0,047619048 0,166666667 0,095238095 0,090909091 0,102 1,07424 4 0,9

5 0,111111111 0,047619048 0,083333333 0,095238095 0,090909091 0,086 0,94206 5 1,12

8%

Vegetação

AHP Analise de consistência

OK

Matriz de Comparação Pairwise

Declividade Estabilidade geotécnica Feições erosivas Fraturas e Falhas Drenagem Solos

Declividade 1 1 3 3 3 5 1 0,301 30,1%

Estabilidade geotécnica 1 1 3 3 3 5 2 0,301 30,1%

Feições erosivas 1/3 1/3 1 1 3 3 3 0,141 14,1%

Fraturas e Falhas 1/3 1/3 1 1 1 3 4 0,112 11,2%

Drenagem 1/3 1/3 1/3 1 1 3 5 0,099 9,9%

Solos 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1 6 0,046 4,6%

Total de colunas 3,2000 3,2000 8,6667 9,3333 11,3333 20,0000

Cw (Normalisado) AHP-1 CA Lambda CI CI/RI

1 0,3125 0,3125 0,346153846 0,321428571 0,264705882 0,25 0,301 0,96389 6,237138787 0,0474278 0,038248191

2 0,3125 0,3125 0,346153846 0,321428571 0,264705882 0,25 0,301 0,96389 Randomness Index,RI

3 0,104166667 0,104166667 0,115384615 0,107142857 0,264705882 0,15 0,141 1,22137 3 0,58 1,24

4 0,104166667 0,104166667 0,115384615 0,107142857 0,088235294 0,15 0,112 1,04082 4 0,9

5 0,104166667 0,104166667 0,038461538 0,107142857 0,088235294 0,15 0,099 1,11855 5 1,12

6 0,0625 0,0625 0,038461538 0,035714286 0,029411765 0,05 0,046 0,92863 6 1,24

4%

Estabilidade

AHP Analise de consistência

OK



 

129 

 

Tabela 8-3 - Calculo da análise AHP para obtenção dos pesos do tema infiltração  

 

Tabela 8-4 – Calculo da análise AHP para obtenção dos pesos do mapa final  

Matriz de Comparação Pairwise

1. Cobertura do solo 2. Grau de compactação 3. Declividade 4. Drenagem 5. Solos 6. Hidrogeologia 7. Fraturas e falhas

1. Cobertura do solo 1 2 1 3 2 2 2 1 0,221 22,1%

2. Grau de compactação 1/2 1 1 3 3 5 3 2 0,229 22,9%

3. Declividade 1 1 1 3 2 3 3 3 0,214 21,4%

4. Drenagem 1/3 1/3 1/3 1 1/2 3 1 4 0,087 8,7%

5. Solos 1/2 1/3 1/2 2 1 1 1 5 0,097 9,7%

6. Hidrogeologia 1/2 1/5 1/3 1/3 1 1 1 6 0,071 7,1%

7. Fraturas e falhas 1/2 1/3 1/3 1 1 1 1 7 0,081 8,1%

Total de colunas 4,3333 5,2000 4,5000 13,3333 10,5000 16,0000 12,0000

Cw (Normalisado) AHP-1 CA Lambda CI CI/RI

1 0,230769231 0,384615385 0,222222222 0,225 0,19047619 0,125 0,166666667 0,221 0,95627 7,397634698 0,0662724 0,050206401

2 0,115384615 0,192307692 0,222222222 0,225 0,285714286 0,3125 0,25 0,229 1,1909 Randomness Index,RI

3 0,230769231 0,192307692 0,222222222 0,225 0,19047619 0,1875 0,25 0,214 0,96318 3 0,58 1,32

4 0,076923077 0,064102564 0,074074074 0,075 0,047619048 0,1875 0,083333333 0,087 1,15915 4 0,9

5 0,115384615 0,064102564 0,111111111 0,15 0,095238095 0,0625 0,083333333 0,097 1,0225 5 1,12

6 0,115384615 0,038461538 0,074074074 0,025 0,095238095 0,0625 0,083333333 0,071 1,12912 6 1,24

7 0,115384615 0,064102564 0,074074074 0,075 0,095238095 0,0625 0,083333333 0,081 0,97651 7 1,32

5%

Infiltração

AHP Analise de consistência

OK

Matriz de Comparação Pairwise

1. Estabilidade 2. Vegetação 3. Infiltração

1. Estabilidade 1 1 5 1 0,455 45,5%

2. Vegetação 1 1 5 2 0,455 45,5%

3. Infiltração 1/5 1/5 1 3 0,091 9,1%

Total de colunas 2,2000 2,2000 11,0000

Cw (Normalisado) AHP-1 CA Lambda CI CI/RI

1 0,454545455 0,454545455 0,454545455 0,455 1 3 0 0

2 0,454545455 0,454545455 0,454545455 0,455 1 Randomness Index,RI

3 0,090909091 0,090909091 0,090909091 0,091 1 3 0,58 0,58

0%

Mapa Final

AHP Analise de consistência

OK
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