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1. RESUMO 

A degradação ambiental é tema amplamente discutido na mídia na atualidade. Optou-

se nesse trabalho avaliar os impactos decorrentes da atividade de extração mineral, 

em especial, da areia industrial, em lavra a céu aberto, bem como das técnicas de 

recuperação utilizadas para esse tipo de atividade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A degradação de áreas por atividades minerárias é assunto que vem desde os 

primórdios da humanidade e continua até os dias atuais. Alguns ambientalistas veem 

a extração mineral como uma das mais impactantes atividades ao meio ambiente. 

Com os avanços da tecnologia, porém, ainda é impossível imaginar a humanidade 

sem fazer uso dos recursos minerais. Assim, temos que, “mineração é um mal 

necessário”. 

Neste contexto, serão abordados no presente trabalho os principais impactos 

ambientais decorrentes da extração de areia para fins industriais, sejam eles positivos 

ou negativos, bem como alternativas para a recuperação da área degradada por essa 

atividade. 

 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos da pesquisa são: análise de técnicas de recuperação de áreas 

degradadas por atividades minerárias; Realizar visitas técnicas em áreas degradadas, 

para se conhecer o estado anterior ao da referida degradação, bem como o 

acompanhamento de sua recuperação; Estimar o tempo de recuperação da área 

degradada, a partir das visitas. 

 

4. METODOLOGIA 

Adotou-se uma pesquisa bibliográfica detalhada para as diferentes técnicas de 

recuperação de áreas degradadas por mineração e pesquisa em campo para a 

realização das visitas técnicas em diferentes mineradoras de areia na cidade de 



Descalvado – SP. Durante as visitas foram analisados critérios sobre a estabilização 

de processos naturais, relacionados à fauna, à flora e ao meio físico, aspectos visuais 

e sociais. Os dados estão em fases de tratamento para comparação das técnicas 

empregadas nas empresas visitadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No Brasil as duas principais fontes de extração de areia são os leitos de rio (extração 

por dragagem) e as várzeas (extração em cavas). A participação relativa de cada uma 

destas fontes varia conforme a região (DNPM). 

Essas alterações, advindas da atividade mineral, podem provocar maior ou menor 

impacto, conforme os fatores geográficos, o método de lavra utilizado e o tipo de 

minério extraído (SILVA, 2007). 

 De acordo com dados obtidos do DNPM (Departamento Nacional de Produção 

Mineral) existiam cerca de 500 empresas no Estado de São Paulo extraindo areia de 

forma ativa e regular em 2011. 

 O Estado de São Paulo apresentou maior produção, 23,3% do total nacional, seguido 

de Minas Gerais (11,8%) e Rio de Janeiro (7,35%) (DNPM). 

 A mineração apesar de resultar em uma significativa degradação ambiental, ela é 

uma grande fonte de emprego (figura 1). 

 De acordo com o DNPM a região que mais gera empregos na área de mineração de 

extração mineral é na região Sudeste. 

 

Figura 1. Saldo de mão de obra por Grupo CNAE 2.0 (1º/2014). Fonte: DNPM, 2014. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo diversos autores, a maior dificuldade na recuperação ambiental de áreas de 

extração mineral está relacionada ao manejo do solo e das plantas. Deve-se, também, 

ser mencionada a dificuldade de se estabelecerem parâmetros ou critérios para 

avaliação do desempenho das empresas ao executarem a recuperação das áreas 

degradadas. 

Durante as visitas verificou-se que o método de recuperação ambiental empregado 

pelas empresas foi o reflorestamento da área lavrada com espécies nativas de 

cerrado. 
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