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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Caros alunos,

A equipe do curso Técnico em Meio Ambiente sente-se não apenas honrada com a sua 

presença, como também o parabeniza por sua nova empreitada oferecida pela disciplina 

“MANEJO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS”

Estamos no século XXI e embora as legislações tenham sido estabelecidas no Brasil desde 

a década de 1980, continuamos a assistir episódios bastante acentuados de ambiental 

praticamente em todas as regiões do Brasil

Nosso estudo contempla temas contemporâneos, voltados para os Conceitos básicos: 

Recuperação e Restauração, Técnicas de Gestão e Manejo de Áreas Degradadas. Efeitos 

dos sistemas de manejo nas propriedades do solo. Vamos abordar temas como desenvol-

vimento de sistemas sustentáveis para as atividades econômicas. Planos de manejo para 

áreas degradadas, e embasamento Legal segundo o CONAMA – Conselho Nacional de 

Meio Ambiente.

O importante é que vocês leiam os textos, acompanhem as aulas e busquem maiores in-

formações sobre cada tema seguindo as sugestões propostas. Assim poderão estabelecer 

uma relação de aprendizagem sadia e interessante e que com certeza será o diferencial 

quando estiverem atuando no mercado de trabalho.

Bom estudo a todos!

Profª. Drª.  Sonia M. C. Bakonyi
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Aula 01 - História e conceito de  
 áreas degradadas

Iniciamos nossos estudos proporcionando conhecimentos sobre a história 

das áreas degradas e como este assunto tem sido tratado até o momento 

atual.

Figura 1.1: Área Degradada da Voçoroca do Município de São Tiago MG
Fonte: http://www.projetomariadebarro.org.br/?Pagina=apresenta_noticia&Id=219

Começamos analisando e refletido sobre o conceito: O que é uma área de-

gradada? Observe a imagem a seguir: 

 

Em toda a história do desenvolvimento humano nunca se deu tanta atenção 

às questões relativas ao ambiente como hoje. Essa preocupação tomou pro-

porção global e alertou toda a sociedade para problemas como o desmata-

mento indiscriminado; a destinação de resíduos domésticos, hospitalares e 

nucleares de forma inadequada; a degradação do solo por conta da falta de 

critérios das empresas mineradoras e da utilização de agrotóxicos; a poluição 

atmosférica advinda das indústrias e da frota automotiva, entre outros. Esses 

fatores isolados ou em sua totalidade acabaram mobilizando a comunida-

de científica e a população que passaram a demonstrar maior inquietação 

quanto ao futuro da humanidade.



O crescimento acelerado da população mundial foi imperativo para os gran-

des incrementos na produção agropecuária e mineraria. Contudo, tem-se 

observado efeitos negativos relacionados à degradação dos ecossistemas, 

até então estáveis e harmônicos.

De acordo com a EMBRAPA (1992) 

O crescimento demográfico e a pobreza não são as únicas causas das 

altas taxas de desmatamento no Brasil. Forças e processos externos, 

tais como a expansão das plantações comerciais, fazendas-pecuárias, 

madeireiras e mineração também atraem migrantes impelindo os mes-

mos para a exploração de uma agricultura itinerante, baseada no bi-

nômio derruba e queima, o que contribui para acelerar os níveis de 

desmatamento. Além disso, a exploração de essências florestais de 

alto valor comercial para atender principalmente os mercados euro-

peu, americano e japonês, é fator agravante dos desmatamentos na 

América Central, Brasil, Bolívia, Nigéria, Costa do Marfim, Indonésia, 

Malásia e Filipinas.

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/4257684/A-Embrapa-Rondonia-e-o-Desenvolvimento-Sustentavel

Na década de 1970, ocasião em que ocorreu a Conferência Mundial sobre 

Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972, as questões 

ambientais passaram a fazer parte das políticas de desenvolvimento assumi-

das especialmente pelos países desenvolvidos. O Brasil, somente em 1981 

promulgou a Lei 6.938, a qual estabeleceu a Política Nacional do Meio Am-

biente. Lei esta que contempla os fundamentos que definiram a proteção 

ambiental no país e que, durante a década de 80, foi regulamentada por 

meio de decretos, normas, resoluções e portarias.

Dez anos depois, em 1982 na Conferência de Nairóbi, foram avaliados os 

resultados da aplicação dos princípios da conferência anterior, concluindo-se 

pela emergência de avanços no processo. Foram selecionadas a partir deste 

fato duas prioridades mundiais: a Criação de Unidades de Conservação e a 

Recuperação de Áreas Degradadas pelas ações humanas.

A partir de 1986, segundo Resolução 001 do CONAMA e ainda em 1988 

de acordo com a Constituição Federal “toda atividade que produza danos 

ambientais deverá arcar não só com as medidas mitigadoras dos impactos 

como também da recuperação ambiental.

e-Tec Brasil 12 Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas 
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Na década de 1990 a Conferência para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

- Rio 92 - focalizou questões de interesse coletivo, como o efeito estufa e a 

biodiversidade, além de centrar-se em questões sociais específicas, ou seja, 

a pobreza, a fome e a urgência de se atingir o desenvolvimento sustentável 

para o qual é imperativa a participação da comunidade nas decisões de po-

líticas de públicas de desenvolvimento.

O documento final desta reunião anunciou 27 princípios sobre desenvolvi-

mento e meio ambiente, significando que, de uma posição que controlava 

os danos ambientais, objetiva-se a partir de então, uma posição conserva-

cionista e recuperadora quando se trata de conservação da natureza e, fi-

nalmente, uma proposição de políticas globais de apropriação e uso dos 

recursos naturais.

O importante é que tenhamos a clareza de perceber que a natureza é mu-

tante e que os distúrbios sempre ocorreram e sempre ocorrerão, esse é um 

fato normal, e a natureza “sabe” como se recompor, como se regenerar por 

meio da sucessão ecológica que é o conceito chave na RAD – Recuperação 

de Áreas Degradadas.

Um projeto de RAD irá sempre imitar o que a natureza faz, mas dependendo 

do grau de degradação causada, a sucessão pode demorar muito tempo. A 

RAD conta com 4 técnicas básicas:

•	 Regeneração Natural: áreas perturbadas; alta resiliência, isolamento 

e monitoramento.

•	 Revegetação: estabilidade biológica: áreas desmatadas

•	 Remediação: estabilidade química: áreas contaminadas

•	 Geotecnia: estabilidade física: áreas com perda de solo, erosão grave.

Todos esses aspectos serão abordados em profundidade no decorrer deste 

curso.

Mas afinal o que vem a ser Área Degradada?

Segundo Kageyama et al  (1992):“Área degradada  é aquela que, após dis-

túrbio, teve eliminado os seus meios de regeneração natural, apresentando 

baixa resiliência”.

Resiliência: Poder de recupera-
ção. Capacidade de superar, de 
recuperar adversidades. Capacid-
ade de um ecossistema retornar 
à condição original de equilíbrio 
após suportar alterações ou 
perturbações ambientais.Fonte: 
http://www.dicio.com.br/resi-
liencia/



 

Ainda pode-se considerar área degradada segundo a UFRRJ,– Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (1991):

•	 Área que, após ação antrópica, teve suprimida a vegetação e  modificado 

o ecossistema de tal maneira que os mecanismos naturais são perdidos, 

portanto apresentam capacidade reduzida de voltar ao seu estado origi-

nal.  Nesse caso faz-se necessária uma  nova intervenção humana para 

que a situação presente possa ser revertida.

•	 Áreas estragadas ou deterioradas são aquelas que perderam boa parte 

de matéria ou ainda toda sua capacidade de produção.

•	 Aquela que apresenta redução da quantidade e qualidade da capacidade 

atual e futura do solo para produção vegetal. 

Assista ao vídeo - “Recuperação de 
Áreas Degradadas na Bacia do Rio 
São Francisco” e veja como estão 
acontecendo ações no sentido de 

ajudar a recuperar a flora e a fauna 
da região e a preservar o “Velho 

Chico”, como é popularmente 
conhecido um dos mais importantes 

rios do país.
http://hotsites.sct.embrapa.br/
diacampo/programacao/2008/

recuperacao-de-areas-degradadas-
na-bacia-do-rio-sao-francisco

Figura 1.2: Áreas totalmente degradadas se sucedem ao longo do rio São Francisco, 
mata ciliar degradada.
Fonte: meuvelhochico.blogspot.com

Vocês sabem porque ocorrem as áreas degradadas?

As áreas degradadas advém  de diversas fontes:

1. Mineração: no século XVIII as expedições denominadas “entradas e 

bandeiras” esquadrinharam o interior do país em busca de ouro, prata, 

cobre e pedras preciosas; neste momento o Brasil passou por sensíveis 

transformações advindas do processo de Mineração. Neste momento 

histórico as tecnologias eram incipientes, quase todas as minas foram 

sendo modernizadas com o tempo.

e-Tec Brasil 14 Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas 
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No Brasil, é bastante comum a cessão do Decreto de Lavra por arren-

damento para terceiros, persistindo nestas situações algumas práticas 

inadequadas na condução de muitas operações, que são depois para-

lisadas em estado de abandono. Isto pode ainda ser visto nas encostas 

da BR-040, nas proximidades de Belo Horizonte. 

http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/ct_mineral/documentos/ct-mineral04mineracao_no_brasil.pdf

Dessa maneira os impactos provocados pelas atividades mineradoras são de 

grande importância e podem ser englobados em 4 categorias: poluição do 

ar; poluição da água; poluição sonora e alteração da paisagem com a remo-

ção e degradação do solo e subsolo.

2. Uso Intensivo do solo para fins agropecuários - Queimadas conse-
cutivas e Desmatamento: esses problemas, isoladamente ou em con-

junto, acabam propiciando a desertificação de diversas regiões dos mais 

diferentes países. Exemplos desses fatos são: o assoreamento dos corpos 

hídricos, a compactação dos solos, a desertificação causada pela agricul-

tura entre outros.

Para o Controle dos Impactos Ambientais temos uma legislação eficiente, 

observe abaixo:

•	 Resolução 001/86 do CONAMA

•	 Artigo 225 da Constituição de 1988

•	 Explorações Florestais: Portarias 449/87 e 39/88 do IBDF (normatizava os 

procedimentos quanto às autorizações de desmate na Amazônia Legal) 

•	 Relatórios de Impacto Ambiental (RIMAs): Decreto Lei 97.632/89 (Lei 

6938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente. 

É preciso lembrar que somente a legislação não basta, a fiscalização deve ser 

eficiente, tornando-se também imprescindível a conscientização das pessoas 

e comunidade no que diz respeito aos problemas ligados aos danos ao meio 

ambiente.

Para saber mais sobre o assunto 
visite o site abaixo e consulte 
o texto “Artigo Agropecuário: 
Desertificação”
http://ambientes.ambientebrasil.
com.br/agropecuario/artigo_
agropecuario/desertificacao.html

Aula 1 - História e conceito de áreas degradadas



Figura 1.3: Derrubada parcial da mata acontece quando há retirada ilegal de madeira 
e é o primeiro passo para o desmatamento completo. 
Fonte:  Iberê Thenório/Globo Amazônia

 

Mas além de todas essas mazelas, tem-se como pelo menos minimizar ou  

ainda, por assim dizer, recuperar, revegetar, restaurar diversos espaços que 

sofreram ação antrópica.

Resumo
Nesta aula pudemos conhecer alguns exemplos de degradação em  altos 

níveis . Observamos também através da linha do tempo como esses eventos, 

não dão trégua, exigindo atenção e cuidado por parte dos órgãos respon-

sáveis.

Atividade	de	Aprendizagem
Leia mais sobre o tema e depois responda algumas questões tais como: O 

que é degradação? Você consegue identificar áreas degradadas no local 

onde você mora? Descreva os locais onde isto vem ocorrendo e discuta com 

seus colegas de turma e com a tutora de seu polo.

e-Tec Brasil 16 Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas 
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Aula 02 - Processos naturais de  
 transformação dos   
 ambientes

O objetivo desta aula é de proporcionar aos alunos informação sobre 

os processos naturais que desencadeiam transformações em diversos 

ambientes provocando danos distúrbios ou perturbações.

Figura 2.1. Geomorfologia
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/geomorfologia/geomorfologia.php

 
Os processos naturais de transformação dos diferentes ambientes se dão a 

partir de agentes internos (endógenos) e agentes externos (exógenos).

Vamos observar com atenção como cada um desses processos pode 
transformar os ambientes em que vivemos?
Para entendermos os agentes internos e externos de modificação do abien-

te, devemos começar pela  Geomorfologia.

Mas o que vem a ser Geomorfologia?
O dicionário Aurélio explica que a Geomorfologia é a ciência que estuda 

as formas do relevo terrestre.  Então ela estuda as alterações na superfície 

terrestre.

E o que vem a ser Relevo Terrestre? 
Ele é o resultado de fenômenos naturais que agem na superfície terrestre 

que ocorreram desde milhões de anos atrás, ou seja, esses fenômenos são 

denominadas agentes do relevo e podem ser de dois tipos: 



1º. Quando atuam de dentro para fora da terra, são chamadas de “agentes 
modeladores internos ou endógenos” e como exemplo podemos citar o 

tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. 

Vulcanismo - São as formas como o magma sai do interior da terra e chega 

até a superfície, esse material pode ser gasoso, líquido ou partículas sólidas 

que ao escorrerem do vulcão alteram e criam novas paisagens. 

Tectonismo - Nos leva a pensar em Tectônica de Placas, que é a interação de 

uma série de placas que cobrem a superfície terrestre. Elas se unem umas às 

outras como um quebra-cabeça. Os movimentos verticais do magma vulcâ-

nico provocam o deslocamento das placas sobre o manto terrestre. 

No site a seguir você encontra 
mais informações sobre esses 

agentes e poderá ampliar seus 
conhecimentos.

http://pt.wikipedia.org/wiki/
Relevo_(geografia) 

 

Terremotos ou Sismos - têm sua origem nas placas tectonicas  que acabam 

se movendo podendo se chocar, se separar ou deslizarem. O terremoto é 

resultado do alívio da pressão que existe entre essas placas gerando, desta 

maneira uma vibração que pode ser sentida e também medida pela escala 

Richter e conhecida como escala de magnitude local (ML); ela  quantifica o 

nível de energia liberada por um sismo. 

2º. Quando ocorrem da atmosfera (de fora) para a litosfera (pra dentro) 

são chamados “agentes externos ou exógenos” do relevo. Aqui os agentes 

modificadores do relevo são: a água, o vento, organismos e intemperismo.

Figura 2.2: Tectonismo de Placas
Fonte: megaarquivo.wordpress.com

Assista ao vídeo a seguir que 
mostra o terremoto no Japão. 
Você poderá entender melhor 

como isso acontece.
 http://www.youtube.com/watch?
v=4HPGyIUj9tw&feature=related 

Intemperismo: Processo 
ou conjunto de processos 

combinados químicos, 
físicos e/ou biológicos de 

desintegração e/ou degradação 
e decomposição de rochas 

causados por agentes geológicos 
diversos junto à superfície da 

crosta terrestre.

e-Tec Brasil 18 Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas 
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Segundo Toledo (2002) denomina-se agente exógeno ou externo os elemen-

tos da natureza que realizam o trabalho de transformar as estruturas físicas 

e químicas das rochas e transportam a curtas, médias ou longas distâncias 

os fragmentos dessas rochas que se desgastam. Entre os principais agentes 

exógenos ou externos temos as chuvas, os ventos, os rios, os mares e o gelo. 

Eles são capazes de causar tanto o Intemperismo quanto a Erosão.

Vamos falar um pouquinho da erosão, ou seja, do impacto que se causa ao 

solo por conta de técnicas impróprias de agricultura, ação do homem, ocu-

pação desordenada do solo, desmatamento entre outros, onde as partículas 

do solo se desprendem e são levadas pela água, vento e ação antrópica. 

•	 Erosão Pluvial: É provocada por deslizamentos de terras motivados 

pela água das chuvas que desprendem a camada de terra superior e 

esta desliza.

•	 Erosão Eólica: É provocada pela ação dos ventos quando este trans-

porta partículas que ao se chocarem transformam-se em partículas 

menores. 

•	 Erosão Marinha: É provocada pela força das ondas quando estas se 

chocam contra a costa originando as falésias. 

•	 Erosão Química: É provocada pelo calor, frio, água, umidade e outras 

ações que reagem quimicamente nas rochas. 

•	 Erosão Glacial: É provocada pelo deslocamento das geleiras provoca-

das pela força da gravidade. 

Fonte: http://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/erosao.htm

A erosão pode ser classificada como:

•	 Sulcos: Quando são formados canais de até 10 cm de profundidade.

•	 Ravinas: Quando são formados canais de até 50 cm de profundidade

•	 Voçorocas: Quando são formados canais com mais de 50 cm de pro-

fundidade.

  Fonte: http://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/erosao.htm



Quando se fala em Intemperismo refere-se aos processos de alteração das 

estruturas físicas por meio da desagregação, ou ainda, ou químicas por meio 

da decomposição das rochas.  Vamos conhecê-los?

Que tipos diferentes de Intemperismo existem?
Veja que interessante, temos: Intemperismo Físico, Químico e Biológico.

Então vamos descrevê-los.

a) Intemperismo Físico: alteração da estrutura física das rochas, por exem-

plo, quando ela se parte é físico, pois sua composição química não foi 

alterada.  Ocorre quando existem variações de temperatura, cristalização 

de minérios, solidificação das águas e ação dos seres humanos. O intem-

perismo físico é típico de climas secos, sejam eles quentes ou frios.

b) Intemperismo Químico: Fala-se em intemperismo químico quando a 

água transforma a composição química das rochas. O intemperismo quí-

mico tem atuação profunda nas rochas e tem sua ocorrência em áreas 

úmidas e quentes.

c) Intemperismo Biológico: É caracterizado por rochas que perdem nu-

trientes importantes para organismos vivos e plantas que vivem na su-

perfície. Parte da flora pode provocar intemperismo quando suas raízes 

penetram nas rochas provocando fendas

No site indicado você poderá 
ampliar seus conhecimentos 

sobre o assunto. Consulte 
http://www.dicionario.pro.

br/dicionario/index.php/
Intemperismo

 

O Intemperismo Físico, Químico e Biológico podem ocorrer juntos, apesar de 

predominar um sobre o outro, dependendo do clima e do relevo.

Figura 2.3: Ação de desagregação e contenção das raízes
Fonte: http://www.meioambiente.pro.br/arpoador/intemperismo.html

Consulte http://www.slideshare.
net/ceama/intemperismo que 
você encontrará informações 

bastante interessantes a respeito 
do Intemperismo.
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Resumo
Hoje falamos de diferentes processos naturais que acabam transformando 

os diferentes ambientes em que vivemos e que por vezes, embora sendo 

naturais, degradam o solo, a água e boa parte do nosso biótopo.

Atividade	de	Aprendizagem
Descreva de forma bem simples quais são os Processos Naturais de Transfor-

mação dos Ambientes.

Anotações
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Aula 03 - Sucessão ecológica

O objetivo desta aula é de proporcionar aos alunos informações sobre 

a sucessão ecológica; ela é o conceito básico na recuperação de áreas 

degradadas. Na natureza, em determinados momentos, ocorre o que 

chamamos de “Distúrbio ou Perturbação Natural”.

Você sabia que essas perturbações são pontuais e alteram a estrutura 
do ecossistema e modificam a disponibilidade de recursos? 
Esses eventos pontuais dizem respeito a: Secas; Incêndios; Enchentes; Erup-

ções Vulcânicas; Vendavais; Tempestades; Furacões; Maremotos; Ciclones.

Depois de qualquer um desses episódios é preciso recuperar o ambiente. 

Você tem ideia de como isso ocorre? Vamos conhecer juntos?

Sucessão Ecológica: Recuperação Natural 
É um processo muito lento de instalação de organismos em um determinado 

local e que acontece de forma bastante gradual. 

Este processo pode ocorrer de duas formas: sucessão primária e sucessão 

secundária. Observem essas sucessões.

 
Figura 3.1: Distúrbios ou Perturbação Natural - Furacão
Fonte: http://organismo.art.br/blog/?tag=furacao



Sucessão primária: é quando o processo de instalação dos organismos 

ocorre em uma área que estava desabitada.  O estabelecimento de comuni-

dades é gradual, pois é preciso lembrar que essa área não foi ocupada por 

vida antes. Observe onde isso pode acontecer: em área coberta por lava 

vulcânica resfriada; áreas áridas; rochas inabitadas; dunas recém formadas; 

estradas abandonadas; reservatórios ou ainda em telhados antigos (Dobson 

et al, 1997, Science)

Devido à capacidade de síntese de matéria orgânica e ao pequeno 

porte os primeiros organismos a se desenvolverem nessas condições 

são os liquens, as cianobactérias e os musgos, que são chamados de 

organismos pioneiros e constituem, juntamente com os consumidores 

e decompositores desses seres, as comunidades pioneiras.

Fonte: homologa.ambiente.sp.gov.br

Figura 3.2: Sucessão Ecológica
Fonte: nacopadasarvores.blogspot.com

 

Sucessão secundária:  nesse caso o processo de instalação dos organismos 

acontece em uma área onde já se constitui um ecossistema, cujas comuni-

dades saíram do estágio mais desenvolvido por modificações climáticas, pela 

intervenção humana como, por exemplo, uma área de mata desmatada ou 

queimada, dizemos que ocorre sucessão secundária .(Dobson etal., 1997, 

Science).

A sucessão secundária ocorre também pelo restabelecimento de uma comu-

nidade em uma área onde outra comunidade já esteve presente, por exem-

plo: fazendas de cultivo abandonadas, crescimento das plantas após uma 

queimada, florestas desmatadas, rios fortemente poluídos. Esta comunidade 

pode se desenvolver atingindo o clímax.  No entanto, em diversas situações 

os fatores de perturbação ambiental ocorrem, dificultando esse processo ou 

ainda impedindo que ele ocorra.
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Figura 3.3: Sucessão secundária após um incêndio
Fonte: http://naturlink.sapo.pt/print.aspx?menuid=7&cid=8648&viewall=true&print=true  

O tempo necessário para esse processo ocorrer é bastante longo, podendo, 

em alguns tipos de ambientes, atingir 60 anos mesmo na ausência total de 

perturbações ambientais.

Segundo a autora Marina Martinez

A comunidade clímax é uma biocenose que se caracteriza pela esta-

bilidade onde o ecossistema está em equilíbrio dinâmico. A estabilidade 

está associada ao aumento de uma variedade de espécies e também pelo 

aumento da complexidade das relações alimentares. Nesta comunidade 

onde existe um perfeito equilíbrio com o meio ambiente, a biomassa total 

e a biodiversidade são maiores. O total de matérias orgânicas produzidas 

na comunidade é grande e a produtividade líquida é quase nula, pois tudo 

o que é produzido a própria comunidade consome. Isso mostra que a 

comunidade clímax tende a ser sempre estável.

  www.infoescola.com/ecologia/comunidade-climax/

Cada estágio de recuperação do ambiente denomina-se “sere” (seres su-

cessionais) de recuperação do ambiente, cada uma das seres apresentará 

características  diferenciadas.(Odum & Barret, 2007).

O estudo do processo de sucessão ecológica é fundamental para auxiliar, 

de maneira adequada, o processo de dinâmica do desenvolvimento da ve-

getação, seja aumentando a velocidade da recomposição da vegetação ou 

mesmo  contornando as perturbações ambientais. 

Um fator de grande importância é a luz solar; é preciso lembrar que as 

espécies arbóreas têm diferentes necessidades e resistências diferenciadas.

O termo biocenose, ou 
comunidade biológica, vem 
do grego: Bios (vida) e koinos 
(comum, público). O termo foi 
criado pelo zoólogo alemão K. 
A. Mobius (1877) para ressaltar 
a relação de vida comunitária 
dos seres (diversas espécies) que 
habitam determinada região.



Você sabe o porquê das diferentes necessidades?

1. Algumas árvores só conseguem se desenvolver se a radiação solar 
for direta, isto quer dizer que durante toda sua vida elas precisam de 

muita luz solar para se desenvolverem - elas são chamadas de árvores 
pioneiras. Essas plantas dão início ao processo de recuperação, pois aca-

bam propiciando sombra para as árvores que são intolerantes à luz para 

germinarem e se desenvolverem.

2. As árvores predominantes na vegetação adulta (clímax) - são denomina-

das de climácicas - têm pouquíssima tolerância à luz durante seus 

primeiros estágios de desenvolvimento. 

3. Existe ainda um terceiro grupo - o das secundárias - que necessitam de 

mais luz que as climácicas, porém, não suportam tão bem o excesso de 

luz quanto às pioneiras. As árvores secundárias, por vezes, são subdivi-

didas em grupos, para que se possa observar o grau de sua tolerância à 

luz. Observe os exemplos abaixo:

A

B

C

D
Figura 3.4: Espécies de Plantas
Fonte: r1.ufrrj.br
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a) Colonizadoras: Capins, algumas leguminosas herbáceas, plantas es-

pontâneas diversas.

b) Pioneiras: Iniciam o processo natural de colonização de uma clareira; 

seu crescimento é muito rápido, aproximadamente 5m em dois anos, 

não vivem muito tempo, entre de 5 a 15 anos. Não ficam muito grandes, 

mas produzem grande quantidade de sementes, que permanecem no 

solo por anos ou décadas e se desenvolvem a pleno sol. Propiciam som-

bra para que as outras espécies se desenvolvam -> Albizia, Aroeira, Café 

de bugre, Canafístula, Candeia, Caroba, Embiruçu, Jacatirão, Paineira, 

Pata de vaca, Guapuruvú, Sibipiruna, etc...

c) Secundárias: São estas espécies que participam dos estágios intermedi-

ários da sucessão. Elas crescem mais lentamente, dentro desta categoria 

temos:

•	 Secundárias iniciais  - crescimento mais lento, 3 metros e meio em 2 

anos e vivem mais tempo que as pioneiras, mais ou menos 25 a 30 anos;

•	 Secundárias tardias - crescem mais lentamente sob sombreamento no 

início da vida, mas aceleram o crescimento em busca dos pequenos cla-

rões na floresta, superando as copas de outras árvores, sendo por isso 

denominadas de “emergentes”. Normalmente são utilizadas na arbori-

zação urbana: Mulungu, Cinamomo, Ipê-amarelo, Cedro-rosa, Araribá-

-amarelo, Aroeira-vermelha, Grapia, Jacarandá-vermelho, Louro-pardo, 

Tanheiro, etc,...

d) Clímax: Espécies climácicas, que aparecem nos estágios finais da suces-

são; são tolerantes ao sombreamento intenso e levam mais tempo para 

se desenvolver, 2,5 metros em 2 anos, seu porte é maior e seu tempo 

de vida varia de 80 a 150 anos. Sua madeira é bem dura sendo também 

chamada de madeira de lei -> Baguaçú, Bicuiba, Canela-preta, Imbuia, 

Pau-óleo, Peroba, Sassafrás, etc... 

A sequência dos estágios de recuperação seguirá sempre no sentido de um 

ambiente mais simples para um ambiente complexo. Lembre-se essa sequ-

ência não é unidirecional.

Aula 03 - Sucessão ecológica



 

Resumo
Hoje, pudemos conhecer as atividades recuperação natural dos solos. Alguns 

exemplos desses processos referem-se à Sucessão Primária e Secundária, ou 

seja, processos de Sucessão Ecológica.

Atividade	de	Aprendizagem
Descreva a sucessão primária e a sucessão secundária e aponte as diferenças 

entre elas.

Seres iniciais                                                                               Seres finais

Figura 3.5:
Fonte: r1.ufrrj.br
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Aula 04 - Recuperação de áreas  
 degradadas

Nessa aula vocês irão aprender como podemos recuperar áreas degradadas.

Figura 4.1: Recuperando áreas degradadas
Fonte: http://radreflorestamento.blogspot.com.br/2008/09/recuperao-de-reas-degradadas-rad.html

Primeiramente devemos entender o significado da palavra, recuperar. Se-

gundo o dicionário Aurélio significa recobrar o perdido; adquirir novamente.

Segundo, PARROTA (2002) “Áreas degradadas são aquelas que possuem o 

solo empobrecido, erodido, com instabilidade hidrológica e ainda com pro-

dutividade primária e diversidade biológica bastante prejudicada”.

Pelo esquema abaixo é possível identificar esses fatos com bastante clareza, 

ou seja, podemos classificar as áreas degradadas.

 

Figura 4.2
Fonte: Autora

Química

Acidificação
Perda de fertilidade

Salinização

Física

Declínio estrutural
Compactação

Selamento
Erosão

Biológia

Perda de diversidade 
do solo

Redução da matéria 
orgânica

DEGRADAÇÃO DO SOLO



O IBAMA em 1990 coloca:

Recuperação significa que o local degradado será retornado a uma 

forma de utilização de acordo com um plano pré-estabelecido para o 

uso do solo. Isto quer dizer que se obterá uma condição estável com-

patível com os valores ambientais, econômicos, sociais  e estéticos do 

seu entorno.

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/19494889/Apostila-Pericia-Ambienta

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da NBR 10703, 

explica que a degradação do solo é apontada como sendo a “alteração ad-

versa das características do solo em relação aos seus diversos usos possíveis, 

tanto os estabelecidos em planejamento, como os potenciais”. O conceito 

contempla o entendimento do solo enquanto espaço geográfico, ou seja, 

extrapola o sentido de matéria ou componente predominante abiótico do 

ambiente. Além disso, ao citar a expressão “alteração adversa”, sugere a 

aproximação com o conceito de efeito ou impacto ambiental considerado 

negativo. 

Saiba Mais

RECUPERAÇÃO: Processo inverso à degradação
Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre de-

gradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente 

de sua condição original (SNUC 2000).

REABILITAÇÃO: Retorno a um estado biológico apropriado
Segundo MAJER (1989) a reabilitação é o retorno da área degrada-

da a um estado biológico apropriado. Esse retorno pode não signi-

ficar o uso produtivo da área em longo prazo, como a implantação 

de uma atividade que renderá lucro, ou atividades menos tangíveis 

em termos monetários, visando, por exemplo, a recreação ou a va-

lorização estético ecológica. Exemplos de reabilitação para fins re-

creativos é a raia olímpica da Cidade Universitária da USP, instalada 

em uma antiga área de extração de areia em planície aluvionar do 

Rio Pinheiros; Centro Educacional e Recreativo do Butantã, instala-

do em área de antiga pedreira e o lago do parque Ibirapuera, insta-

lado em antiga cava de extração de areia, todos esses exemplos fo-

ram realizados na cidade de São Paulo-SP. EMBRAPA SOLOS, 2008.
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RESTAURAÇÃO: Retorno ao estado original
Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre de-

gradada o mais próximo possível de sua condição original (SNUC 

2000).

O termo restauração refere-se à obrigatoriedade do retorno ao es-

tado original da área, antes da degradação. Esse termo é o mais 

impróprio a ser utilizado para os processos que normalmente são 

executados. Por retorno ao estado original entende-se que todos 

os aspectos relacionados com topografia, vegetação, fauna, solo, 

hidrologia, etc., apresentem as mesmas características de antes da 

degradação. Logo, trata-se de um objetivo praticamente inatingí-

vel, ou seja, fazer a restauração de um ecossistema, para conse-

quentemente recuperar sua função, é técnica e economicamente 

questionável, embora alguns profissionais que atuam na área am-

biental tenham equivocadamente essa meta, torna-se necessária 

uma nova conscientização dos mesmos sobre a inviabilidade deste 

processo.       

Fonte: EMBRAPA SOLOS, 2008.

Como meios de Recuperação de Áreas Degradadas - RAD, podemos citar:

•	 A Regeneração Natural e ecológica, como sendo um método simples e 

barato, mas que necessita da disponibilidade de um banco de semente, 

conhecimentos a respeito da biologia vegetal e também considerar que 

poderá levar um tempo notável dependendo do grau de degradação.

•	 A Revegetação de áreas geralmente é feita com alto investimento, mui-

tas vezes com a transferência de camada fértil de outras áreas (FARIA, 

1991).

•	 A Remediação é um conjunto de técnicas e operações visando anular 

os efeitos nocivos, tanto ao ser humano quanto à biota, advindos de 

elementos tóxicos num determinado sítio, ou seja, o termo evidencia a 

atenuação/correção de  problemas em Áreas Contaminadas (AC). Vere-

mos a Remediação em detalhes nas próximas aulas.

•	 A Geotecnia conceitualmente colocada é a parte da geologia que es-

tuda as propriedades dos solos e das rochas em função de projetos de 

construção. As  técnicas de Geotecnia são variadas, mas a mais utilizada 

é a Bioengenharia, que também é tema de nossas próximas aulas.



Saiba Mais

Leia o Manual “Revegetação de Matas Ciliares e de Proteção Ambiental” 

da Fundação Florestal que traz informações completas para os modelos 

que envolvem plantio e adensamento e enriquecimento da vegetação, 

bem como nos indica os quatro passos básicos para um projeto de reflo-

restamento citados abaixo:

a) Estudo dos remanescentes florestais dos locais a serem reflorestados, 

para levantamento das espécies presentes e do tipo de vegetação. É 

importante cruzar os dados coletados com mapas de tipos de vege-

tação. Se não houver remanescentes próximos ao local do plantio, a 

escolha das espécies deve se basear apenas em mapas;

b) Levantamento das condições ambientais e possíveis formas de degra-

dação (uso de defensivos agrícolas, queimadas, pastagem de gado 

etc). Isso inclui análise de acidez e ausência de nutrientes no solo, 

para eventuais correções, caso seja necessário;

c) Escolha do modelo de recuperação, de acordo com os objetivos e ca-

racterísticas locais, seguindo os critérios de escolha discutidos neste 

material;

d) Escolha das espécies a serem reintroduzidas, tendo como base as ca-

racterísticas da vegetação original, no modelo de revegetação esco-

lhido e nas características locais do ambiente (se é mata ciliar ou não, 

se a área é sujeita a alagamentos, etc...)

Quando as degradações estão acontecendo, seja em sua fase inicial ou 

final, aconselha-se a adoção de técnicas de recuperação. Estas técnicas 

podem ser de curto, médio ou longo prazo e ainda dependem do siste-

ma de exploração da área, ou seja, pastagens; lavouras; florestas cultiva-

das ou sistemas agroflorestais, como veremos adiante.

Resumo
Hoje, pudemos conhecer conceitos como Recuperação, Reabilitação e Res-

tauração e seus usos, são informações importantes para sua formação pro-

fissional.
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Atividade	de	Aprendizagem
Discuta esses conceitos e aponte se em sua cidade existe alguma região de-

gradada em que possamos aplicá-los. 

Anotações

Aula 04 - Recuperação de áreas degradadas
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Aula 05 - Solos

Iremos aprender nesta aula sobre o contato com o processo de composição 

dos solos bem como a identifi cação de suas características.

Figura 5.1: Solo argiloso
Fonte: http://rusoares65.pbworks.com/w/page/4305414/Solo  

Iniciamos nossos estudos entendendo que o solo é uma fina camada logo 

acima  das rochas e que é constituída de vários tipos de minerais  que se 

formaram com o Intemperismo, o que significa  que o solo é a rocha decom-

posta e triturada. 

Ainda faz parte da composição do solo o húmus, matéria orgânica decom-

posta por ação de organismos do solo e muito importante para a agricultura. 

De maneira muito carinhosa podemos dizer que o solo é a pele da terra.

Os solos vão se formando ao longo do tempo e assim passam a ser cons-

tituídos por várias camadas compostas por diferentes materiais. Observe a 

figura abaixo:

 

Figura 5.2: Processos de Formação do Solo, modificado por esta autora.
Fonte: http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/solo.html

 1. Rocha 
2. Rocha 

Fragmentada 
3. Subsolo 
4. Solo de 

Superfície 
 

1
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Nos processos envolvidos na formação do solo existe uma íntima relação 

entre este e a rocha, porém deve-se também levar em conta o Clima, Relevo, 

Fauna, Flora e as Atividades Humanas já comentadas no capitulo anterior.

São quatro os componentes principais que constituem os solos. Vamos co-

nhecer cada um deles:

I. Elementos e Partículas Minerais – eles podem ser areia, argila e os 

minerais propriamente ditos como o fósforo, potássio, nitrogênio entre 

outros.

 Os elementos que chamamos de minerais são os verdadeiros nutrientes 

da vegetação.

II. Matéria Orgânica – Ela é muito importante no que diz respeito à fer-

tilidade do solo e ainda propicia a vida dos microrganismos que fixam 

o nitrogênio do ar no solo. A matéria orgânica é formada por restos de 

seres vivos e ainda por compostos eliminados por eles.

III. Água –  é o meio onde estão dissolvidos todos os nutrientes do solo. A 

falta ou excesso da água podem ser corrigidos por processos de irrigação 

ou drenagem.

IV. Ar – tem grande importância devido às trocas gasosas que faz com as 

plantas. O ar ocupa o espaço entre as partículas permitindo a respiração 

dos microrganismos e também é preciso lembrar que o oxigênio do ar é 

fundamental para que os diferentes tipos de raízes possam respirar. 

Observe o gráfico a seguir que mostra a composição do solo.

Figura 5.3: Composição do solo
Fonte: http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/solo.html
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Saiba Mais

Que um solo sadio possui cobertura vegetal rica, terra fofa, porosa, per-

meável à água e ao ar, umidade permanente, grande diversidade de ra-

ízes, muita matéria orgânica e intensa atividade biológica. Esse é o solo 

adequado para o desenvolvimento de lavouras. Nessas condições a tem-

peratura do solo permanece fresca, em torno de 24º C; a evaporação 

diminui; a água da chuva se infiltra rapidamente (mais ou menos 7 mi-

nutos) sendo retida nos poros e buraquinhos cavados pelos bichinhos, as 

raízes se expandem sem obstáculos, indo buscar os nutrientes em cama-

das mais profundas; a fertilidade se mantém graças à grande quantidade 

de matéria orgânica, ar e água que ativam a vida dos microorganismos 

e das minhocas. 
Fonte:  Guia Rural Abril, 1986 p. 30 e 31

Há de se lembrar que o solo com essas características é economicamente 

interessante para a agricultura e pastagens, porém quando não é bem ma-

nejado incorre em degradação.

Podemos trazer mais novidades sobre os solos quer ver?

Cor do Solo

 

 

 A cor do solo varia de acordo com material de origem, do conteúdo de ma-

téria orgânica e da mineralogia, dentre outros fatores. Os tons de marrom 

podem variar ate chegar ao preto, vermelho, amarelo, acinzentado. 

Figura 5.4: Cores do solo
Fonte: http://marianaideiasforadacaixa.files.wordpress.com/2010/10/cores-dos-solos-camadas-horizontes.jpg



Quanto mais escuro o solo mais fértil, por que é mais rico em matéria orgâ-

nica, o húmus.

As cores com tons vermelhos ou amarelos mostram que existem diferentes 

tipos de óxidos de ferro no solo.

Solos com dificuldade de drenagem, isto é, com excesso de água, apresen-

tam cor acinzentada, porque os óxidos de ferro são lavados para o lençol fre-

ático, o que torna os solos mais claros e também porque  existem  minerais 

silicatados na parte de  argila do solo.

Textura do Solo
A textura diz respeito ao tamanho das partículas que compõe o solo, ou seja, 

a granulometria que quantifica os seus tamanhos. 

As partículas menores que 2 mm de diâmetro (areia, silte e argila), são 

as de maior importância, pois muitas das propriedades físicas e quími-

cas da porção mineral do solo dependem das mesmas. Assim, usual-

mente se consideram apenas as três frações menores para caracterizar 

a textura. Para o estudo da textura geralmente são utilizadas peneiras 

(para solos granulares) padronizadas, nas quais uma porção de solo é 

separada nos diferentes tamanhos. 

http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/solo.html

Saiba Mais

Você sabe o que significa granulometria?

Também chamado de Análise Granulométrica dos solos é o processo que 

visa definir, para determinadas faixas pré-estabelecidas de tamanho de 

grãos, a percentagem em peso que cada fração possui em relação à mas-

sa total da amostra em análise.

•	 Argila: partícula com diâmetro inferior a 0,005 mm

•	 Silte: partícula com diâmetro entre 0,005mm e 0,05mm

•	 Areia fina: partícula com diâmetro entre 0,05mm e 0,42mm

•	 Areia média: partícula com diâmetro entre 0,42mm e 2,0mm

•	 Areia grossa: partícula com diâmetro entre 2,0mm e 4,8mm

•	 Pedregulho: partícula com diâmetro entre 4,8 e 76 mm.
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Os solos também são caracterizados por sua:

Consistência
A consistência está relacionada à atração entre as partículas sólidas e as mo-

léculas de água, então podemos dizer que quando um solo está duro demais  

ele está seco, e que quando ele está amolecido ou pegajoso é porque possui 

excesso de água

Porosidade
A porosidade está diretamente relacionada com a circulação de água no 

solo, isto é, as redes de poros podem estar ligadas permitindo a circulação 

de água, ou podem estar também isoladas, o que propicia que a água fique 

em seu interior, mas não circule. 

Permeabilidade
É a maior ou menor facilidade com que a água penetra  no solo. A permea-

bilidade sofre a influência do tamanho das partículas e pela sua porosidade. 

Resumo
Hoje, pudemos conhecer as principais características do solo. Identificamos 

ainda os processos de formação dos tipos de solos. Viu quantas novidades 
interessantes pudemos aprender?

Atividade	de	Aprendizagem
Passeie por sua cidade e observe o solo. De acordo com nossa conversa você 

pode identificar suas características. Faça isso, você vai se divertir. Descreva 

tudo o que você o que puder observar em relação aos diferentes tipos de 

solos.

Aula 05 - Solos
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Aula 06 - Processos de     
 degradação dos solos

O objetivo desta aula é de proporcionar o contato com os diferentes tipos 

de utilização do solo e ainda alguns processos de degradação derivados 

desses usos.

Figura 6.1: Erosão
Fonte: http://degradasolo.blogspot.com.br/

 

Iniciamos entendendo o que significa a palavra erosão:  nome dado a um 

dos processos de degradação do solo. De maneira bastante simplificada po-

de-se dizer que a erosão consiste na separação e transporte de substâncias 

fragmentadas de um local para outro, a partir de variações da temperatura 

e também da ação da água e do vento.

As plantas de um modo geral servem como proteção ao solo na medida em 

que conseguem reduzir o impacto das chuvas ao diminuir a velocidade das 

águas por meio das árvores e das raízes. A partir disso pode-se perceber 

que a remoção da cobertura vegetal, quando não for planejada, é um forte 

determinante da erosão.

Quando se quebra o equilíbrio entre solo e ambiente, como: retirada da 

vegetação e desvio de cursos hídricos, expõem-se o solo a erosão, ou seja, 

deixa-se o subsolo que é uma camada menos resistente sujeita a remoção de 

partículas, esse fato, com o passar do tempo dá origem às voçorocas.



Na região onde você vive pode-se identificar degradação do solo?

Quando os processos de erosão não são controlados produzem danos am-

bientais irreversíveis e, além disso, trazem enormes prejuízos ao país na me-

dida em que podem diminuir a produção agrícola, podem reduzir o volume 

de água de abastecimento, entre outros.

Figuras 6.2 e 6.3::  Exemplos de erosão (voçorocas).                                   
Fonte: EMBRAPA 

 

Neste caso podemos dizer que ocorreu erosão pluvial a partir da retirada da 

vegetação.

Uso e Degradação do Solo
O solo nos dá o sustento, a moradia, mas a ação humana tem provocado 

diversos impactos e de difícil reversão. O homem, na tentativa de viver cada 

vez melhor, criou mecanismos de drenagem e irrigação controlando a quan-

tidade de água e até escolhendo espécies mais resistentes ao ataque de 

organismos considerados pragas. 

Técnicas que, quando utilizadas adequadamente, não trazem danos. Veja o 

quadro abaixo.

Mecanismos de Proteção ao solo
Fonte: http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/solo.html

IRRIGAÇÃO

Serve para molhar os 
solos secos tornando-os 
bons para o plantio, atra-
vés de tubos ou canais. 

ADUBAÇÃO

Importante para enriquecer 
os solos pobres com nu-
trientes. Podem ser usados: 
calcário, húmus e esterco, 
adubos ou fertilizantes 
químicos.

DRENAGEM

Utilizada para retirar o 
excesso de água dos 
terrenos muito úmidos. 
Costuma-se abrir valas, 
fazer aterros ou plantar 
vegetais que absorvem 
muita água, como o 
eucalipto. 

ARAÇÃO

Realizada para revolver a 
terra facilitando a circulação 
do ar, da água e nutrientes. 
Realizada em solos 
compactos, que dificultam 
a passagem do ar. No 
entanto, o uso exagerado 
desta técnica pode também 
levar à erosão.

Atitudes humanas inadequadas são responsáveis por uma série de danos ao solo. 
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Na sequência será apresentada uma lista de práticas agrícolas comuns na 

maior parte do país e que têm provocado diferentes impactos.

Monocultura
É o processo onde a camada vegetal rica por sua diversidade é substituída 

por uma única cultura sendo extremamente desaconselhável pelos danos 

que causa ao solo. Perceba o estrago: ela traz desvantagens ambientais por-

que exaure o solo e reduz a biodiversidade. Quando derrubamos uma área 

interferimos em todo o ecossistema, os animais acabam por perder sua fon-

te de alimentos como também seu abrigo o que dificulta sua reprodução. 

Entretanto alguns insetos encontram ali abundância de alimentos  e poucos 

predadores, o que possibilita uma reprodução intensa tornando-se  verda-

deiramente pragas.

No caso das monoculturas as pragas se proliferam tão rapidamente que em 

dois ou três dias dizimam uma plantação de soja ou de algodão. A fim de 

que se possa evitar tamanho estrago apela-se para fungicidas e inseticidas 

químicos que normalmente trazem malefícios a população (ROSS, 2005).

Desmatamento
Eis aqui outro grande determinante da erosão do solo. O desmatamento além 

de alterar completamente a paisagem favorece a erosão na medida em que 

expõe o solo; não é preciso um período de tempo muito longo para que se 

perceba esse fato. O solo nu propicia a formação de canais que com o passar 

do tempo tornam-se voçoroca; a recuperação desse tipo de impacto pode 

levar até 50 anos. Nos solos recobertos por floresta a erosão quase não existe. 

O problema surge com a intervenção antrópica para uso agrícola que, ao dei-

xar o solo descoberto, causa erosão severa podendo chegar à desertificação.

Figura 6.4: Desmatamento                                                           
Fonte: nickmartins.com.br

 



Queimadas
A queimada é uma antiga prática agropastoril ou florestal que utiliza o fogo 

de forma controlada para viabilizar a agricultura ou renovar as pastagens. 

Ela deve ser feita em  condições ambientais que permitam que o fogo se 

mantenha confinado à área que será utilizada para a agricultura ou pecuária.

A queimada inadequada é crime e os infratores estarão sujeitos às penas 

previstas nos artigos 14 e 15 da Lei 9.605 (Lei de Crimes Ambientais).

As penas podem chegar à prisão (de três a seis anos) e multas de até R$ 

4.960,00. O valor será aumentado com a regulamentação da Lei, pelo Mi-

nistério do Meio Ambiente, podendo variar de R$ 50,00 a R$ 50 milhões.

Figura 6.6: Queimada
Fonte: senado.gov.br

 

Alguns agricultores ainda praticam a queimada no intuito  de limpar os terre-

nos, mas desconhecem o fato de que o fogo destrói a fauna e a flora, empo-

brecendo o solo e fazendo com que no decorrer dos anos a produção caia. 

Extrativismo
Segundo o dicionário Aurélio: - Extrativismo engloba toda a atividade de 

coleta de produtos naturais, ou seja, minerais, animais e vegetais. Quando 

esta atividade ocorre desordenadamente, sem controle, ela também provoca 

erosão.

Extrativismo significa resumidamente todas as atividades de coleta de produ-

tos naturais. É a mais antiga atividade humana, antecedendo à agricultura, 

à pecuária e à indústria. Praticada mundialmente através dos tempos por 

todas as sociedades. 

e-Tec Brasil 44 Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas 



e-Tec Brasil45

Uso de Fertiizantes

Figura 6.7: Atividade Agrícola - é um dos agentes de 
degradação do solo
Fonte: bolingaoeducacao.blogspot.com

 

Adubos e fertilizantes são substâncias químicas possuindo de maneira geral 

baixa toxicidade, quando usado de maneira correta e quando são respeita-

das as concentrações indicadas e as técnicas de segurança. Os fertilizantes 

sintéticos aumentaram a produção de alimentos, mas a poluição pelo uso 

desenfreado tem sido cada vez maior, com o surgimento de zonas mortas, e 

impraticáveis para o cultivo. 

Caso as normas não sejam atendidas, aí sim, ocorrerão diversos tipos de 

problemas, como se pode observar abaixo nas palavras de Eduardo Freitas:

• Esgotamento dos solos: o crescente aumento das erosões é resul-

tado da forma equivocada de plantio desenvolvida por muitos agricul-

tores ao longo do território brasileiro, isso tem transformado grandes 

áreas produtivas em solos inférteis.

• Lixiviação: termo usado para designar um processo que ocorre 

quando as águas da chuva realizam uma espécie de “lavagem” do 

solo, retirando um elevado percentual de nutrientes que fertilizam o 

solo, tornando-o menos fértil. Em decorrência desse fato, se faz neces-

sária a aplicação cada vez maior de fertilizantes.

• Laterização: é um processo que acontece em lugares nos quais predo-

minam duas estações bem definidas (seca e chuvosa); essa característica 

favorece a concentração de hidróxido de ferro e alumínio no solo. A con-

centração desses minerais forma a laterita, que torna difícil o manejo do 

solo em virtude do surgimento de uma ferrugem por cima do mesmo, 

deixando-o mais duro. As atividades agrícolas são agentes degradantes 

dos solos, causando anualmente a perda de milhões de toneladas.

Fonte: www.brasilescola.com/brasil/degradacao-solo-no-brasil.htm

Aula 06 - Processos de degradação dos solos



Uso de Pesticidas
Ainda segundo Freitas, esses compostos químicos naturais ou sintéticos são 

utilizados para controlar diferentes tipos de pragas. Entretanto vale lembrar 

que esses compostos não atingem somente os organismos “alvos” e sua 

persistência agride o meio ambiente. Eles podem ser classificados como or-

ganofosforados, organoclorados, carbamatos e piretróides.

Os organoclorados (Aldrin, DDT, etc) são considerados muito perigosos, uma 

vez que após a aplicação, seu tempo de permanência no solo é de mais de 

três décadas, o que pode  contaminar de  aquíferos, águas superficiais, a 

biota e consequentemente o homem.

Saiba	Mais

Os países e as populações afetadas com a degradação dos solos seguem 

este ranking: 

1. China (457 milhões de pessoas)

2. Índia (177 milhões de pessoas)

3. Indonésia (86 milhões)

4. Bangladesh (72 milhões)

5. Brasil (46 milhões)

Fonte: FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação)

Resumo
Hoje, pudemos identificar diferentes tipos de degradação do solo que vem 

ocorrendo nas últimas décadas e que influenciam diretamente no ambiente 

em que vivemos.

Atividade	de	Aprendizagem
Faça um levantamento na Internet e compare qual das cinco Regiões Geopo-

líticas está com o solo mais degradado. Lembre-se que estamos falando das 

Regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
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Figura 6.8: Regiões Geopolíticas
Fonte:http://www.brasilviagem.com/infogerais/?Secao=2

Anotações

Aula 06 - Processos de degradação dos solos
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Aula 07 - Manejo sustentável de  
 solos

Nessa aula vocês entrarão em contato com o processo composto por 

práticas racionais ao bom desenvolvimento das culturas, ou seja, práticas 

referentes ao manejo de solos.

Figura 7.1: Manejo de solo
Fonte: http://minhasfrutas.blogspot.com.br/2008/12/preparo-e-manejo-do-solo-e-adubao-para.html

 

O manejo do solo é composto por práticas indispensáveis ao bom desenvolvi-

mento das culturas agrícolas. Quando as técnicas de manejo são utilizadas de 

maneira racional oportunizam grande produtividade, mas, se mal utilizadas, 

podem destruir os solos em curto prazo ou mesmo desertificar áreas extensas.

A figura abaixo mostra uma área bastante comprometida por erosão.

Figura 7.2: Erosão laminar severa
Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/

 



Pode-se considerar de forma geral os seguintes tipos de manejo do solo:

1.  Preparo convencional
Com o uso do arado se produz a inversão da camada arável do solo, a seguir 

por meio de operações secundárias utilizam-se as grades ou cultivador, para 

reduzir os torrões a pequenos fragmentos. Este tipo de preparo só deve ser 

utilizado quando da correção de algumas características na subsuperfície 

do solo, onde necessite de incorporação de corretivos ou rompimento de 

camadas compactadas.

Figura 7.3: Preparo do solo com grade pesada em sistema con-
vencional.
Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/

Figura 7.4: Preparo mínimo com arado escarificador.
Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/

 

2. Preparo Mínimo 
Método intermediário, que implica no uso de implementos sobre os resíduos 

da cultura anterior, com pouquíssimo revolvimento para o  próximo cultivo. 

Normalmente se utiliza  um “escarificador”  suficiente para romper crostas.
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Figura: 7.5: Plantio
 Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br

3. Plantio Direto
As sementes são espalhadas com o auxilio de semeadora especial sobre a 

palhada do cultivo anterior ou ainda de culturas de cobertura produzidas 

com este objetivo.

 

Os manejos acima referidos são denominados conservacionistas  e até o mo-

mento são  considerados  como uma das melhores formas de conservação 

de água e do solo.

4. Plantio Semi Direto
Similar ao anterior; semeadura direta sobre a superfície, com semeadora 

especial diferindo deste sistema apenas por haver poucos resíduos na super-

fície do solo.

As técnicas de manejo do solo dependem de vários fatores, pois cada área 

rural tem suas especificidades requerendo análise própria. As técnicas são 

definidas de acordo com a necessidade de cada solo e de acordo com suas 

características, ou seja, textura do solo, o grau de infestação de invasoras, 

os resíduos vegetais ali existentes, a umidade do solo, a predominância de 

camadas compactadas e os riscos de erosão e máquinas. O estudo do perfil 

do solo é primordial nestes casos; contudo, vale à pena advertir  que sempre, 

que possível, optar-se pelos manejos conservacionistas.



Saiba Mais
Através de uma trincheira, pode-se estudar o perfil do solo em que se ob-

serva a existência de diversas camadas que se diferenciam, quer seja na cor, 

na dureza, no desenvolvimento de raízes ou na textura, observe que interes-

sante na figura abaixo.

Figura 7.6: Perfil de solos destacando desenvolvimento de raízes.
Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/

Figura 7.7: Solo
Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/

 

A camada rica em matéria orgânica e em microrganismos é agrícola ou ará-

vel, região em que a grande maioria das raízes se desenvolve. A matéria 

orgânica é o componente mais importante no desenvolvimento da estrutura 

e na manutenção de sua estabilidade, incidindo diretamente sobre a maior 

ou menor vulnerabilidade do solo a formação de crostas superficiais.
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Figura 7.8: Perfil de solos destacando sistema radicular em 
situação normal.
Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/

As gotas de chuva incidindo diretamente sobre a superfície desses solos re-

tiram as partículas finas que são  carreadas  pela água em sua descida, até 

a referida camada, onde exercem efeito prejudicial sobre a infiltração de 

água. O solo desnudo  e a camada compactada se tornam desfavoráveis  

ao desenvolvimento dos cultivos; uma vez sendo pouco permeável  à água 

e ao ar, dificulta a penetração das raízes, refletindo negativamente sobre a 

produtividade do solo.

A existência de camada compactada é facilmente identificada através do 

exame do sistema radicular das plantas, observando-se as raízes. 

 

Resumo
O manejo do solo se constitui de práticas simples e indispensáveis ao bom 

desenvolvimento das culturas e compreende um conjunto de técnicas que, 

utilizadas racionalmente, proporcionam alta produtividade mas, se mal utili-

zadas, podem levar à destruição dos solos a curto prazo,  podendo chegar à 

desertificação de áreas extensas.

Atividades	de	Aprendizagem
Leia o texto e depois faça um comentário sobre essas medidas sustentáveis.

“Os objetivos de uma agricultura sustentável são o desenvolvimento de sis-

temas agrícolas que sejam produtivos, conservem os recursos naturais, pro-

tejam o ambiente e melhorem as condições de saúde e segurança a longo 

prazo. Neste sentido, as práticas culturais e de manejo, como a rotação de 

culturas, o plantio direto, e o manejo do solo conservacionista, são muito 

aceitáveis pois, além de controlarem a erosão do solo e as perdas de nutrien-

tes, mantêm e/ou melhoram a produtividade do solo”.  

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Algodao/AlgodaoCerrado/solos.htm

Aula 07 - Manejo sustentável de solos



Anotações
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Aula 08 - Estratégias de curto, médio e   
 longo prazo para recuperação   
 de áreas degradadas

O objetivo desta aula é demonstrar algumas estratégias de Recuperação 

de áreas.

Este capítulo foi baseado em sua íntegra no Documento 90 da EMBRAPA, 

denominado Práticas de Conservação do Solo e Recuperação de Áreas De-

gradadas, dos autores Paulo Guilherme Salvador Watt et al, Rio Branco - EM-

BRAPA - Acre, 2003

Estratégias de curto prazo
Estas estratégias adotam tecnologias que visam à pronta recuperação das 

áreas.

Em áreas agrícolas, onde se faz necessária a correção da acidez do solo, 

utiliza-se Cálcio e Magnésio para eliminação da toxicidade produzida pelo 

alumínio, por exemplo, além disso, aconselha-se o plantio de leguminosas, 

pois são ricas em matéria orgânica e nitrogênio. Recomenda-se ainda a adu-

bação química para a reposição do fósforo e potássio do solo.

É preciso lembrar que as leguminosas podem ser cultivadas com outras es-

pécies como as arbustivas ou arbóreas; quando isso acontece, elas são cha-

madas de adubo verde.

Figura 8.1: Adubação verde
Fonte: embrapa.gov.br

 



Podem-se citar também os tipos de adubação orgânica na recuperação de 

áreas degradadas, pois elas desencadeiam várias reações benéficas ao solo 

como o aumento da atividade microbiana e melhora na capacidade de reten-

ção de água. Mas vale lembrar também que a adubação mineral agregada à 

subsolagem torna o processo de recuperação das áreas muito mais rápido, 

pois fornecem nutrientes e recompõe a fertilidade natural.

Saiba Mais

A subsolagem é uma operação agrícola que tem como objetivo o rom-

pimento de camadas compactadas do solo. Tais camadas podem estar 

localizadas mais superficialmente ou em maiores profundidades, que 

podem variar entre 20 e 50 cm. A profundidade de localização dessa 

camada depende do histórico de uso e de operações agrícolas na área. 

Também depende da classe de solo, pois alguns são mais suscetíveis 

à compactação que outros. A subsolagem é uma das operações que 

demandam maior gasto de energia e potência de tratores e será tanto 

maior quanto menor a umidade do solo e mais profunda estiver a ca-

mada que se deseja atingir.  Vasconcelos , A. C. M. Centro de Cana do 

Instituto Agronômico - IAC.

Nos ecossistemas agrícolas, quando se adotam práticas como as conserva-

cionistas integradas, as adubações minerais ou orgânicas ou adubação verde 

garantem boa produtividade o que contribui para sua recuperação. Ademais 

há de se corrigir fatores responsáveis pela degradação, como o controle de 

invasoras; plantio de forrageiras; adubação de manutenção; introdução de 

leguminosas e substituição das forrageiras.

Estratégias de médio prazo

Figura 8.2 e 8.3:
Fonte: www.agronegócio.terra.com.br
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 de áreas degradadas

Para recuperação de áreas degradadas pela pastagem, utiliza-se a integração 

lavoura pecuária, bem como a introdução de sistemas silvipastoris; já para 

outros sistemas agrícolas o ideal é a introdução de sistemas agroflorestais, 

pois eles permitem um tempo menor para a recuperação, além do aprovei-

tamento econômico ser praticamente imediato.

Saiba Mais

Sistema Silvipastoril (SSP) é a combinação intencional de árvores, pasta-

gem e gado numa mesma área ao mesmo tempo e manejados de forma 

integrada, com o objetivo de incrementar a produtividade por unidade 

de área. Nesses sistemas, ocorrem interações em todos os sentidos e em 

diferentes magnitudes. 

Os SSPs apresentam grande potencial de benefícios econômicos e am-

bientais para os produtores e para a sociedade. São sistemas multifuncio-

nais, onde existe a possibilidade de intensificar a produção pelo manejo 

integrado dos recursos naturais evitando sua degradação, além de recu-

perar sua capacidade produtiva.

Fonte:  www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/safs/index.htm

Ao se introduzir árvores em pastagens objetiva-se melhorar a ciclagem dos 

nutrientes, além disso, chama a atenção o conforto térmico, pois os animais 

se beneficiam com a sombra e o valor nutritivo da pastagem será de melhor 

qualidade.

Do ponto de vista de retorno econômico e viabilidade agronômica a integra-

ção lavoura agropecuária é a alternativa mais segura para a recuperação das 

áreas de pastagem degradadas.

Existe uma grande variação de combinação dos sistemas agroflorestais para 

recuperação de áreas degradadas, mas de acordo  com Oliveira et al (2004) 

os principais benefícios  desses sistemas são:

1. Desenvolver uma camada densa de raízes, muito semelhante à floresta 

natural e que tem a função de diminuir a lixiviação de nutrientes e au-

mentar a absorção do fósforo natural

2. Aumentar o húmus no solo a partir de grande quantidade de folhagem



3. Absorver os nutrientes da camada mais profunda do solo, levando-os à 

superfície.

Estratégias de longo prazo
Esta estratégia baseia-se no abandono da área para que a vegetação natu-

ral se recomponha. Para tornar a recuperação dessas áreas mais acelerada, 

pode-se optar pelo manejo melhorado da vegetação secundária (capoeiras)  

que consiste no abandono ou “pousio”  das  áreas por um período  de 05 

a 15 anos. Esse fato conduz ao desenvolvimento de arbustos e árvores que 

acabam por formar uma floresta secundária no decorrer dos anos, propor-

cionando a recuperação da fertilidade.

É essa vegetação que tem a função de absorver água do solo e transferir 

nutrientes do solo para biomassa, onde ficam menos susceptíveis à erosão.

Para que se possa diminuir o tempo de pousio o sistema pode ser manejado; 

a esse processo dá-se o nome de manejo melhorado de capoeiras.

Quando o pousio da área for de curta duração indica-se para a recuperação 

o plantio de leguminosas de rápido crescimento como a mucuna, a puerá-

ria e o feijão-de-porco. Entretanto se as áreas estiverem muito degradadas, 

necessitando de um maior tempo de recuperação, aconselha-se o plantio de 

leguminosas arbustivas ou arbóreas.

No caso das áreas serem utilizadas após o período de pousio, uma prática 

que não deve ser utilizada é a queima da biomassa, optando-se preferencial-

mente pelo seu corte; trituração e decomposição no solo, processo esse que 

minimiza a erosão bem como evita a perda de nutrientes que ocorre durante 

a referida queima.

Vale lembrar que também se considera estratégia de longo prazo a recupe-

ração das matas ciliares.

Resumo
Existem recursos que propiciam estratégias para a recuperação de áreas; 

hoje conhecemos as de Curto, Médio e Longo prazo.
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Aula 08 - Estratégias de curto, médio e longo prazo para recuperação  
 de áreas degradadas

Atividade	de	Aprendizagem
Descreva a estratégia de recuperação que mais se adequaria ao município 

em que você mora.
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Aula 09 - Revegetação de solos  
 degradados

Queremos que nessa aula vocês adquiram conhecimento de algumas 

opções de revegetação dos solos e as principais etapas para a formação 

de mudas e transplantio.

Figura 9.1: Revegetação
Fonte: http://blogdepaisagismo.com.br/servicos.php

 

A fonte elementar de nutrientes para as plantas é a matéria orgânica do 

solo. Então podemos dizer que quando um solo perde sua fertilidade é por-

que sua matéria orgânica que ali existia desapareceu. Quando existe explo-

ração agrícola em determinadas regiões deve-se ter como preocupação o 

manejo adequado da matéria orgânica destes solos.

A perda da matéria orgânica traz consequências graves à estrutura do solo, 

na disponibilidade da água e na própria atividade biológica; prejudica o for-

necimento de elementos como o enxofre, fósforo e nitrogênio para as plan-

tas e isso trazendo transtorno para toda produtividade.

Este processo é ainda mais severo em áreas com declividade acentuada, isso 

porque, além da decomposição natural da matéria orgânica, existem perdas 

também por erosão. Você se lembra de o que é erosão? Relembre isso visi-

tando nossa quarta aula.



Figura 9.2 - Erosão em área com declividade
Fonte: tim.co.mz

 

 
   
DECLIVIDADE 

Normalmente a revegetação de áreas nessas condições exige grandes inves-

timentos e às vezes só se tem a resolução desse problema com a transferên-

cia da camada fértil de outras áreas.

Existem soluções mais baratas utilizando-se espécies leguminosas noduladas 

e micorrizadas, associando a elas adubação com gesso, fosfato de rocha e, 

quando possível, composto orgânico (Franco et al, 1991).

Saiba Mais

Micorrizas são associações simbióticas entre fungos e raízes. Essas as-

sociações são benéficas tanto para as raízes como para os fungos e é 

tão importante a ponto de certas plantas só sobreviverem na presença 

dos fungos. Os fungos auxiliam as plantas na absorção de nutrientes 

(especialmente o fósforo) do solo e da água e na proteção contra fungos 

patogênicos e pequenos vermes cilíndricos. Em troca, a planta fornece 

ao fungo várias substâncias orgânicas essenciais ao crescimento como 

carboidratos e vitaminas.

    Fonte:  http://www.infoescola.com/biologia/micorrizas

É bom lembrar que as leguminosas arbóreas são bastante importantes na 

recuperação do solo pela deposição de folhas e sementes. “As folhas e o 

crescimento das raízes estabilizam o solo”, contribuem aumentando a ativi-

dade biológica e criam condições para o estabelecimento de espécies mais 

exigentes. (Faria et al, 1987 e 1991).

Para a recuperação destes solos com baixa fertilidade o princípio utilizado 

consiste na produção de mudas noduladas e micorrizadas e que só devem 

ser transplantadas para o campo com uma relação parte aérea/raízes não 

muito alta, ou seja, plantas que variem de 20 a 30 cm de altura (Franco et 
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al, 1992)Vamos agora conhecer algumas etapas que auxiliam na formação 

de mudas que serão transplantadas para o campo, segundo Comunicado 

Técnico da EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e do 

CNPAB-Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia, 1992.

1. Quebra de dormência das sementes – Neste momento há a neces-

sidade de se realizar a escarificação das sementes de forma a propiciar 

a quebra da dormência e a uniformização da germinação. Uma técnica 

bastante simples e utilizada é a escarificação com água quente. Vamos 

aprender a fazer: Aqueça a água até o início da fervura, retira-se do 

fogo. Esta água deve ser em quantidade suficiente apenas para cobrir as 

sementes, deixe-as imersas até o resfriamento da água. Após este proce-

dimento deve-se fazer a inoculação com rizóbio. 

2. Inoculação com rizóbio – O inoculante normalmente é uma cultura de 

rizóbio com turfa. As recomendações de uso devem obedecer às instru-

ções da embalagem, que são encontradas com facilidade no mercado. 

Pelo método de escarificação proposto acima, escorra a água e junte 

o inoculante misturando até que se forme uma capa envolvendo cada 

semente. Deixe secar, semeie na própria embalagem na qual ficará a 

“muda”. Caso não ocorra o plantio no mesmo dia repetir o processo de 

inoculação, não sendo necessário, porém a quebra de dormência.

3. Produção de mudas – Para uma boa produção de mudas, segundo 

Faria et al, (1992) utiliza-se um substrato contendo em volume: 10% de 

fosfato de rocha, 30% de areia, 30% de solo argiloso e 30% de esterco 

curtido; como dito acima as mudas podem ser colocadas diretamente em 

saquinhos plásticos. Há de se lembrar de reduzir 50% da luminosidade. 

Após o 15° dia de germinação é aconselhável fazer o desbaste, deixando 

apenas uma muda em cada embalagem, irrigar 3 vezes ao dia. Após 30 

dias as plantas podem ser transferidas para locais a pleno sol. Por volta 

de 30 dias antes do transplante para o campo, é indicada a redução da 

irrigação  que possibilitará a maturação das mudas.

4. Plantio no campo – Em primeiro lugar o solo deve ser analisado visan-

do possíveis correções; este processo auxilia na definição da adubação 

necessária. As covas devem medir 20 x 20 x 20 cm. Deve-se misturar 

80g de fosfato de rocha por cova. O fosfato não deve ser adicionado em 

solos cujo teor de P – Fósforo seja maior que 30 ppm.  Se o solo apresen-

tar baixo teor de Cálcio e Magnésio aconselha-se adicionar até 50g  de 

calcário domitilico. Quando não houver aplicação de composto orgânico 



ou esterco, pode adicionar até 50g de gesso como fonte de S – Enxofre. 

Só será necessário o uso de adubo potássico quando o solo apresentar 

uma concentração de K - Potássio menor do que 45 ppm. Antes e após 

o plantio fazer o combate das formigas cortadeiras.

5. IMPORTANTE – Essas dosagens são resultantes de Pesquisas efetuadas 

pelo CNPBS - Centro Nacional de Pesquisa de Biologia do Solo da EM-

BRAPA em diferentes locais com solos degradados, servindo APENAS 

como orientação básica.

Vocês perceberam como é preciso cuidar do que algumas pessoas não cui-

daram? Vamos pensar antes de degradar?

Resumo
Nesta aula pudemos conhecer as técnicas que auxiliam na recuperação de 

solos degradados. Algumas dessas técnicas fazem referência à Quebra da 

Dormência de sementes e à Produção de Mudas visando o replantio nessas 

áreas.

Atividade	de	Aprendizagem
Descreva o processo de replantio de mudas no campo e as possíveis corre-

ções a serem efetuadas no solo.
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Aula 10 - Bioengenharia

Nesta aula estaremos entendendo sobre a aplicabilidade e utilização das 

técnicas de bioengenharia.

Figura 10.1: Bioengenharia
Fonte: http://www.e-escola.pt/destaques.asp?id=113

 

A Engenharia Natural é denominada de  Bioengenharia no Brasil  e é uma 

área que utiliza técnicas para proteção de cursos de água e estabilização 

de encostas e taludes e também para o tratamento de voçorocas e erosão, 

empregando material vegetal vivo, combinado com estruturas inertes como 

madeira, pedra, geotexteis e estruturas metálicas. Isoladamente ou combi-

nadas com materiais inertes, a vegetação deve proporcionar a estabilidade 

das áreas em tratamento. HUGO MEINHARD SCHIECHTL (1922–2002).

Figura 10.2:
Fonte: Rio Soturno / Faxinal do Soturno - RS / Brasil - Setembro de 2005
Plano: Fabrício J. Sutili e Florin Florinet - Execução: Fabrício J. Sutili

 

 

 

Aspecto anterior Aspecto após dois anos



Os problemas de degradação dos solos representam perdas econômicas, si-

tuações de risco podendo ser minimizados ou em parte solucionados pela 

Bioengenharia. Todavia esses modelos de intervenção são pouco conhecidos, 

e precisam de informações sobre as características técnicas da vegetação. 

Técnica, materiais e aplicação (esquema) 

Vamos conhecer algumas das Técnicas utilizadas de Bioengenharia 
de Solos

As técnicas utilizadas para recuperação das encostas pela bioengenharia de 

solos têm aplicação e situações de instabilidade pouco profundas, ou seja, não 

há o envolvimento de massas de terreno de grande dimensão. Seu campo de 

atuação prevê também a estabilização de margens fluviais (MATOS, 2008).

As técnicas de bioengenharia de solos podem ser agrupadas em termos de 

técnicas de revestimento e estabilização:

•	 Técnicas de revestimento: hidrossemeadura, biomantas antierosivas, ge-

otêxteis 

•	 Técnicas para estabilização: paliçada viva; o entrançado vivo e a faixa de 

vegetação.

Hidrossemeadura
Esta técnica baseia-se na distribuição manual de uma mistura de sementes 

de espécies herbáceas e sua posterior cobertura; deve-se também observar 

as irrigações, adubações e cortes periódicos.

É bastante utilizada para o revestimento de superfícies em erosão (Matos 

2008).

Bioengenharia de Solos

Material inerte Material vivo (plantas) Material de apoio Materiais

Técnica

AplicaçãoConstrução em terra
taludes e encostas

voçorocas

Âmbito Fluvial
taludes fluviais
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Biomantas antierosivas

Figura 10.3: Biomantas Antierosivas
Fonte: deflor.com.br

 

As biomantas são normalmente constituídas por uma malha geossintética, 

dependo de seu uso tem a inclusão de fibras de origem vegetal, por exem-

plo, palha, capim e fibra de coco. A biomanta oferece a possibilidade de ser 

utilizada sozinha ou em conjunto com a aplicação da hidrosemeadura na pro-

teção superficial de taludes. Esta proteção está direcionada  contra a erosão 

eólica e hidráulica além de  melhorar o aspecto paisagístico (MATOS, 2008).

Segundo DEFLOR (2006), as vantagens da aplicação de mantas orgânicas são:

•	 Absorção da energia cinética produzida por partículas erosiva;

•	 Aumento da capacidade de retenção de água no solo;

•	 Regulação da temperatura do solo.

Geotêxteis

Figura10.5: Geotêxteis para controlo da ero-
são e função anti-ervas.
Fonte: controlerosion.es

 



Os geotêxteis possuem propriedades mecânicas e hidráulicas que possibi-

litam o desempenho de várias funções, tais como, separação, drenagem, 

filtração, proteção e reforço. Por ser um misto de feltro de fibras de poliéster 

ou polipropileno é econômico, leve e de fácil aplicação, possui ainda grande  

resistência à tração. Sua aplicação assemelha-se à de uma biomanta antiero-

siva. Pode-se citar  três tipos de geotêxtil:

•	 Geotêxtil Anti-Ervas – Tem a função de proteger o solo evitando o 

crescimento de infestantes. 

•	 Geotêxtil Tecido – Estrutura de tecido de malhas planas, ortogonais e 

fechadas são constituídas de filamentos e fibras de polipropileno, poliés-

ter, polietileno, poliamida, tem como função, filtro, separação e reforço.

Figura 10.6: Manta Geotêxtil
Fonte: ecoengenharia.com.br

Figura 10.7: Geotêxteis não-tecidos.
Fonte: mpz.com.br

 

•	 Geotêxtil Não Tecido – São mantas permeáveis de filamentos sintéticos 

de poliéster distribuídos aleatoriamente. São utilizadas com função de 

separação, filtro, drenagem, reforço e proteção. É indicada para o uso 

em obras hidráulicas, viárias, ferroviárias, repavimentação asfáltica bem 

como proteção ao meio ambiente e controle da erosão.

 

Técnicas para Estabilização
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Figura 10.8: Paliçada
Fonte: engenhariaverde.blogspot.com/2007/02/paliada.html

Paliçada viva
É uma estrutura viva transversal que se aplica em encostas cujos substratos 

são arenosos e/ou argilosos. As estacas vivas são enterradas verticalmente, a 

uma profundidade mínima de 1/3 do seu comprimento, são colocadas lado 

a lado formando uma fila. Sua união é realizada por meio  de estacas hori-

zontais de espécies lenhosas com capacidades vegetativas (MATOS, 2008).

 

Esta disposição das estacas diminui a erosão provocada pelas águas super-

ficiais. O próprio material vegetal vivo, uma vez enraizado e desenvolvido, 

auxilia na consolidação e contenção do solo (MATOS, 2008).

Quanto à manutenção, deve ser efetuado periodicamente o corte da vegeta-

ção, além da escolha da vegetação adequada para cada região (FERRARI, 2000).

Entrançado vivo
O entrançado vivo é uma medida de estabilização de encostas onde existe a 

necessidade de se proceder à retenção da camada superficial de solo.

 Figura 10.9: Entrançado Vivo
Fonte:picasaweb.google.com/.../Fdan_ujNtGIWxqcjN48VQA

Aula 10 - Bioengenharia



Aplicação desta medida tem como objetivo e consolidação imediata do solo 

em profundidade. A sua eficácia é função inicialmente da profundidade a 

que se cravam as estacas e aumenta com a ação de enraizamento e conse-

quente consolidação do solo (MATOS, 2008).

Técnicas de bioengenharia e sua durabilidade
As obras de bioengenharia são construções bastante modernas e relativa-

mente recentes, porém conta com algumas obras que datam dos anos 30 

do século passado e que não conta com manutenção devido a dificuldades 

financeiras o que não as impede de continuarem a cumprir os objetivos para 

os quais fossem construídas (FERRARI, 2000).

O conhecimento e a consideração da dinâmica destas formações vegetais ar-

tificiais, ou seja, a sucessão natural evita surpresas desagradáveis e reduz os 

custos de manutenção. Normalmente a vegetação pioneira evolui em etapas 

sucessivas até uma associação vegetativa que exprima as condições ecológi-

cas locais. Esta etapa constitui uma situação estável em longo prazo que não 

se altera a não ser que ocorram modificações, designadamente climáticas, 

das condições locais (LUCENA, 2006).

Resumo
Conhecemos hoje importantes técnicas de Bioengenharia. Algumas dessas 

técnicas são extremamente úteis porque tem como objetivo a consolidação 

imediata do solo; outras estabilizam as encostas onde existe a necessidade 

de se proceder à retenção da camada superficial de solo e ainda outras se 

aplicam em encostas cujos substratos são arenosos e/ou argilosos. De qual-

quer modo todas são de grande utilidade na proteção do solo.

Atividade	de	Aprendizagem
Descreva três tipos de Bioengenharia que você conheceu hoje. Como eles se 

processam?
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Aula 11 - Técnicas de     
 recuperação de áreas  
 degradadas

O objetivo desta aula é apresentar aos alunos técnicas de recuperação 

que podem nos auxiliar a proteger o ambiente em que vivemos.

A recuperação de áreas degradadas é um processo que deve obedecer ao 

grau de degradação ao qual o local foi exposto, ou seja, a situação em que 

a área se encontra, por exemplo: cultivada com lavoura; pastagem natural; 

pastagem plantada; se encontra com regeneração natural em estádio inicial 

ou de fragmentos de mata (QUADROS, 2009).

Podem-se seguir alguns caminhos que irão propiciar a recuperação dessas 

áreas: 

1. Técnicas de indução da regeneração natural.

2. Técnicas de enriquecimento com nativas.

3. Técnicas de plantio ou implantação puro de nativas.

1. Técnicas de indução da regeneração natural
Para que se possa fazer uso dessa técnica é necessário certificar-se de que 

seus solos sejam pouco degradados; que mantenham suas características 

bióticas e abióticas originais do meio; o banco de sementes deve ser rico 

em espécies pioneiras possibilitando assim essa fase de regeneração inicial 

(WHITMORE, 1988).

Essa área pode ser revestida rapidamente com as plântulas regeneradas das 

espécies pioneiras, caso não ocorra outra perturbação na área e se o banco 

não estiver prejudicado. Essas espécies como já visto no capítulo 5 apresen-

tam crescimento rápido possibilitando rápido recobrimento da área, com 

isso criam-se condições para o início de sucessão secundária.

Quadros (2009) explica que “partindo do pressuposto de que todas as es-

pécies se regeneram naturalmente, existem fatores que condicionam esse 

processo. Esses fatores podem ser divididos em três grupos, de acordo com 

a fase da regeneração natural”.

Assista ao vídeo “Recuperação 
de pastagem degradada na 
Amazônia”, tem apenas 4:51 
minutos. O tema do vídeo é 
bastante interessante e ampliará 
seus conhecimentos na temática. 
Visite o site:
http://www.youtube.com/
watch?v=z_M3E3QfHuA



1. Fatores que determinam à disponibilidade de sementes no local:

a) Produção de sementes (floração, polinização, maturação etc.);

b) Dispersão das sementes (ventos, pássaros, roedores, formigas) 

c) Presença de predadores (pássaros, macacos);

d) Sanidade das sementes (insetos, fungos etc.).

2. Fatores que afetam a germinação:
Esses fatores dizem respeito à luminosidade, umidade, temperatura e ainda 

aos predadores (formigas, pássaros, roedores etc.).

3. Fatores que afetam o crescimento inicial:
Neste caso estamos fazendo referência à água, nutrientes, predadores (for-

migas, lagartas, herbívoros etc.), fungos patógenos e etc.

Figura 11.2: Regeneração Natural
Fonte: portalpaisagismo.com.br

  

A regeneração natural em áreas degradadas é uma sucessão secundária; assim 

sendo sua dinâmica é bem definida, no que se refere ao papel de cada espécie 

nas diferentes fases seriais. Em caso de necessidade a aceleração do processo é 

possível, mas normalmente será processada a regeneração artificial, com distin-

tos graus de interferência no processo natural (SEITZ, 1994; KAGEYAMA, 1990).

Em grande parte das áreas a serem recuperadas torna-se necessária a inter-

ferência no processo natural agregando-se outras técnicas de recuperação.

Em muitos casos de recuperação utiliza-se como passo inicial para a recu-

peração o “abandono”, ou seja, a área fica em observação por um ano, a 

fauna interage realizando a disseminação de sementes, o que vai determinar 

a formação de um estágio herbáceo/arbustivo.

Depois desse período realiza-se um inventário florestal cujo objetivo é deter-

minar as espécies existentes na área.
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Figura 11.3: Recuperação - abandono
Fonte: tkgeo.blogspot.com

2. Técnicas de enriquecimento com nativas
Utiliza-se a técnica da indução da regeneração; é o momento em que se 

utiliza a técnica da nucleação ou a técnica de plantios de mudas de espécies 

florestais nativas em áreas onde não haja cobertura florestal. Utilizam-se 

também técnicas de enriquecimento florestal para áreas que não estejam 

muito degradadas e com a presença de secundárias em estagio inicial ou 

médio de recuperação natural.

É no segundo ano que ocorre o plantio de mudas nativas, pois nesse momento 

já se tem conhecimento da regeneração das espécies nativas. Dependendo do 

desenvolvimento do estágio herbáceo/arbustivo opta-se pelo plantio das mu-

das, com a aplicação dos tratos silviculturas necessários, como por exemplo, a 

época do plantio (primavera ou início do verão, conforme a espécie), preparo 

do solo, adubação  (fertilização mineral em doses apropriadas) e tratos cultu-

rais destinados a favorecer o crescimento inicial das plantas em campo.

Saiba Mais

Tratos Culturais referem-se à limpeza que é realizada até que as plantas 

atinjam um porte suficiente para dominar a vegetação invasora e geral-

mente são feitas através de três métodos principais: 

•	Limpeza manual: através das capinas nas entrelinhas ou de coroa-
mento e por roçadas na entrelinha. 

•	Limpeza mecanizada: utilização de grades, enxadas rotativas e roça-
deiras. 

•	Limpeza química: utilização de herbicidas.  

 



Dizem respeito também ao combate às formigas. A prevenção ao ataque 

das formigas cortadeiras deve ser realizada constantemente, através da 

vigilância e do combate na fase de preparo do solo, na qual a localização 

e o próprio combate são facilitados.  E ainda se referem ao Replantio. 

O replantio deverá ser realizado num período de 30 dias após o plantio, 

quando a sobrevivência deste é inferior a 90%. 

Nestes processos de recuperação quando o estágio herbáceo/arbustivo é 

muito intenso o plantio em ilhas torna-se de difícil execução. 

Há de se lembrar que o estágio herbáceo/arbustivo formado é quem vai 

auxiliar no desenvolvimento das mudas plantadas possibilitando um micro-

clima mais adequado na região para as espécies secundárias iniciais, tardias 

e clímax.

Com a formação dessas espécies ocorrerá redução da evapotranspiração 

ocasionada pela incidência direta do sol em áreas sem cobertura florestal, e 

haverá também redução do ataque de insetos devido à maior disponibilida-

de de alimentos.

Não se pode esquecer que em áreas a serem recuperadas com forte presença 

de espécies de plantas exóticas invasoras pode ser inviabilizada a utilização 

da técnica de indução da regeneração natural.

3. Técnicas de plantio ou implantação puro de nativas
Esta técnica deve ser empregada em áreas que perderam as características 

bióticas das formações florestais, ou seja, um local muito degradado. Sua 

função é acelerar o processo de sucessão natural e para tanto o plantio deve 

obedecer a ordem natural, ou seja, pioneiras, secundárias iniciais, secundá-

rias tardias e climáticas de acordo com a necessidade de luz .

Segundo Quadros (2009, p.36)

A implantação normalmente é efetuada pelo plantio de mudas, poden-

do-se considerar a semeadura em locais mais propícios, principalmente 

das espécies pioneiras. Assim, a adoção de uma das técnicas de plantio 

dependerá basicamente da cobertura existente na área, da existência 

do banco de sementes e de remanescentes florestais próximos à área 

em questão.
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Ainda segundo o autor a técnica que utiliza o plantio de mudas florestais 

nativas necessita da aplicação de tratos silviculturais adequados no plantio 

no primeiro ano e de técnicas adequadas de manutenção no segundo ano e 

no terceiro ano de recuperação.

Os espaçamentos indicados podem ser de 2 m x 2 m; 2 m x 2,5 m; 2 m x 

3 m e 3 m x 3 m. A densidade inicial corresponde respectivamente a 2.500 

mudas, 2.000 mudas, 1.667 mudas e 1.111 mudas/hectares.

Essas densidades iniciais como pode ser notado são maiores que as utilizadas 

nas ilhas de diversidade, como vimos no capítulo anterior.

Faixas de vegetação

Figura 11.4: Faixas de vegetação
Fonte: http://telajovem.com.br/visualizar/4114

 

Segundo Lucena (2006), a faixa de vegetação é utilizada na estabilização dos 

níveis superficiais de encostas, em situações onde ocorra a acumulação de 

material solto, em zonas de erosão, ou susceptíveis a deslizamentos super-

ficiais de terrenos, o nível instável deverá situar-se a uma profundidade não 

superior a 1,5 metros.

As faixas de vegetação apresentam como vantagens ser de execução sim-

ples e rápida; proporciona uma consolidação  em profundidade; e possibilita 

diminuir a velocidade de fluxo das águas superficiais reduzindo a erosão 

segundo (MATOS, 2008).

Assista: “A Rearborização e a 
Revegetação na Recuperação 
de Áreas Degradadas. Wmv”  
http://www.youtube.com/
watch?v=XJbpXhi7U14&NR=1
“Projeto voluntário “Poranga” 
recupera nascentes no Distrito 
Federal”
http://www.youtube.com/
watch?v=Twwez5rgenM&NR=1
Esses vídeos irão enriquecer seus 
conhecimentos adquiridos nesta 
aula.

Aula 11 - Técnicas de recuperação de áreas degradadas



Resumo
Observe: A recuperação de áreas degradadas é um processo que deve obe-

decer ao grau de degradação ao qual o local foi exposto, foi isso que apren-

demos hoje. Conseguimos também verificar algumas das técnicas que po-

dem ser aplicadas no sentido de reverter a degradação.

Atividade	de	Aprendizagem
Descreva a técnica de recuperação que você achou mais interessante ou 

de mais fácil aplicação. Existe em sua cidade a utilização de alguma dessas 

técnicas?

Anotações
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O objetivo desta aula é de proporcionar aos alunos informação sobre 

como recuperar áreas degradas com o processo de nucleação, ou seja, 

medida mais próxima do natural.

Aula 12 - A nucleação como ferramenta   
 para a recuperação     
 de áreas degradadas

As ações antrópicas que utilizam de maneira direta ou indireta os recursos natu-

rais determinam o aumento da vulnerabilidade em diversos ambientes, neces-

sitando, segundo o IBAMA (1990), de recuperação, ou seja, o retorno de um 

sítio a uma forma de utilização de acordo com um plano preestabelecido para 

uso do solo, onde o ambiente terá as mínimas condições de manter o equilíbrio.

Dentre tantos métodos que buscam a recuperação de áreas Reis et al (2003),  

denominaram as atividades de restauração embasadas no processo ecológi-

co de nucleação de “Técnicas Nucleadoras de Restauração”. Os autores ex-

plicam que esta técnica oferece um micro habitat para os mais diversos tipos 

de vida, abrigo, alimentação e local para a reprodução. No que se refere às 

interações inter específicas elas envolvem as interações planta/plantas; plan-

tas/microorganismos; plantas/animais; níveis de predação e associações e os 

processos reprodutivos das plantas de polinização e dispersão de sementes.

A nucleação “é entendida como a capacidade de uma espécie em propiciar 

uma significativa melhoria à qualidade ambiental, permitindo um aumento 

na probabilidade de ocupação deste ambiente por várias espécies” (YAR-

RANTON & MORRISON, 1974).

 Figura 12.1: Área Degradada
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_wm6zkgb9v0M/TJwsJABKLNI/AAAAAAAAAGg/
We0hWhfaDsQ/s1600/09.JPG



Quando se tem a intenção de reconstituir áreas degradadas o ideal é que se 

busquem espécies mais próximas das que ali existiram (Rogalski et al 2003). 

É importante também que se coletem sementes das espécies remanescentes; 

na impossibilidade dessa coleta, sugerem-se espécies que se assemelhem 

geneticamente, para que possam se adaptar sem inconvenientes.

O uso de plantas exóticas não é aconselhável, pois, só assim a recuperação 

da área ficará o mais próximo possível das condições naturais.

Saiba Mais

Que ao se recuperar uma área degradada, estamos resgatando a bio-

diversidade e contribuindo para a conservação da natureza e da nossa 

qualidade de vida.

A seguir serão demonstradas algumas técnicas nucleadoras para recupera-

ção das áreas degradadas, de acordo com Reis et al, 2003:

1. Transposição do solo
Esta técnica consiste em se transpor pequenas porções de terra de solo não 

degradado para uma área degradada, isto implica na reconstituição da área 

com pequenos núcleos, pois contém microorganismos e sementes de espé-

cies vegetais.

Figura: 12.2: Transposição do solo
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
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Aula 12 - A nucleação como ferramenta para a recuperação de áreas 
degradadas

Figura 12.3: Poleiros
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo

2. Semeadura direta e hidrossemeadura
Esta técnica utiliza uma grande mistura de gramíneas nativas e leguminosas 

que cobrem o solo rapidamente. Para que se obtenha a cobertura inicial do 

solo de maneira rápida e também um banco de sementes a semeadura deve 

ser realizada a partir da alta diversidade de espécies.

Você Sabia
Que o termo banco de sementes foi utilizado pela primeira vez na década 

de 1980 para designar um reservatório de sementes em uma determinada 

área do solo.

3. Poleiros Artificiais                

O objetivo desta técnica 

é propiciar locais onde os 

pássaros possam pousar, 

pois eles são ótimos dis-

persores de sementes em 

grandes áreas abertas.

Existem vários tipos de poleiros artificiais:

a) Poleiro Seco – Semelhante aos galhos secos de arvores

b) Poleiro Vivo – Imita galhos de arvores com folhagens.

c) Poleiro Torre de Cipó – Imita verdadeiramente os cipós e merecem mais 

estudos quanto ao seu potencial no controle do microclima e como abri-

go para morcegos.

d) Poleiro Cabo Aéreo – Imita a fiação dos postes da Rede Elétrica



4. Transposição da Galharia 
Esta técnica possibilita: Abrigo natural para a fauna; poleiro para repouso e 

caça; decomposição da matéria orgânica e ainda oferece condições adequa-

das para espécies adaptadas a sombra e umidade. 

Figura 12.4: Poleiros
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo

Figura 12.5:
Fonte: Reis, 2001

5. Plantios de Mudas em ilhas de alta diversidade
Consistem em implantar mudas produzidas em viveiros florestais, como er-

vas, arbustos, lianas (ou cipós) e árvores capazes de atrair diversidade bioló-

gica em grandes áreas degradadas.
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Figura 12.6: Tranposição
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo

6. Transposição de Chuvas de Sementes
Esta técnica garante o abastecimento de sementes de forma diversificada 

durante o ano todo. Consiste na colocação de coletores de sementes dentro 

das comunidades de vegetação bem conservadas.

O material coletado aqui pode ir para semeadura indireta, ou ser utilizado 

diretamente no campo. Nas atividades de recuperação a nucleação facilita o 

processo de sucessão natural, proporcionando maior resiliência em proces-

sos sucessionais primários e secundários naturais.

Resumo
Conhecemos hoje uma ferramenta para a recuperação de áreas degradadas 

denominada de Nucleação. A nucleação é entendida como a capacidade 

que pequenas porções do ambiente, contendo espécies ou atraindo espé-

cies, em propiciar uma significativa melhoria à qualidade ambiental, e isso só 

é possível graças a grande variedade de técnicas nucleadoras.

Atividade	de	Aprendizagem
Pesquise sobre essas três técnicas nucleadoras explorando as caracteristicas 

que mais chamaram a sua atenção e depois produza um texto explicativo.

Aula 12 - A nucleação como ferramenta para a recuperação de áreas 
degradadas
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Aula 13 - Revegetação da mata  
 ciliar

O objetivo desta aula é de apresentar o conceito de Matas Ciliares, sua 

função e parte de seu embasamento legal.

Figura 13.1: Mata Ciliar
Fonte: http://ecojuridico.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/%C3%81rea-de-
-preserva%C3%A7%C3%A3o-permanente-mata-ciliar.jpg

 

As matas ciliares são aquelas que estão às margens dos rios e que têm suas 

funções bem definidas. Vamos pensar um pouquinho sobre a importância 

dessas funções.

Alvarenga (2004, p.06) define mata ciliar como sendo:

[...] formações vegetais do tipo florestal que se encontram associadas 

aos corpos d’águas, ao longo dos quais podem estender-se por deze-

nas de metros a partir das margens e apresentar marcantes variações 

na composição florística e composição comunitária [...].

1. Elas têm a capacidade de proteger os cursos de água e as nascentes que 
abastecem as cidades;

2. Propiciam o crescimento das lavouras

3. Servem de bebedouros para os animais

Se as pessoas não se preocuparem com a revegetação vamos ver os proble-

mas se agravarem, pois já temos muitos deles. Observem o que acontece 

quando as matas ciliares são destruídas.



A presença dessas matas evita o assoreamento, impedindo que o acelerado 

processo de deposição dos sedimentos obstrua os canais dos rios, veja na foto 

abaixo como o rio está com vários bancos de sedimentos, ou seja, assoreado. 

As matas ciliares têm a função de controlar a vazão dos rios e ainda servem 

de abrigo e de alimento para os animais (DURIGAN e NOGUEIRA, 1990).

Muitos estudiosos estão 
atualmente discutindo a 

recuperação dessas matas. São 
Paulo está com um projeto 

muito bonito a esse respeito, 
visite o site http://www.sigam.

ambiente.sp.gov.br/sigam2/
Default.aspx?idPagina=7883 e 

apreciem a forma como eles têm 
trabalhado.

 Figura 13.2: Assoreamento
Fonte: portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente assoreamento/imagens/assoreamento1.jpg

As matas ciliares ou ripárias ainda têm como função, em relação às águas, 

manter a estabilidade dos barrancos e margens de cursos d’água, diminuin-

do o pico dos períodos de cheia e o ciclo de nutrientes que existem na água.

Assim, os solos sem proteção florestal reduzem sua capacidade de retenção 

de água de chuva, causando duas importantes consequências: as enxentes 

e as enxurradas.

Ao invés de infiltrar no solo, a água passa sobre a superfície formando en-

xurradas que não abastecem o lençol freático, diminuindo a água armaze-

nada. Esses dois fatores contribuem para a redução das nascentes, e não se 

limitam somente a isso, mas prejudicam  o abastecimento de córregos, rios e 

riachos abastecidos por ela. As enxurradas por sua velocidade acabam arras-

tando as partículas iniciando o processo de erosão (DALCASTAGNE, 2009).

O Código Florestal, Lei Nº 4.771/65 define formas de proteção das matas ciliares:

Esta lei estabeleceu as Áreas de Preservação Permanente – APPs e a Reserva 

Legal. Vegetação ciliar é APP desde 1965.
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Art. 2 - desta lei define a largura da faixa de mata ciliar que deve ser 
preservada e a mesma está relacionada diretamente com a largura do 
curso d’água.

a) Ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível 
mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

§1 - de 30 m (trinta metros) para os cursos d’água de menos de 10 m 

(dez metros) de largura.

Para se iniciar um projeto de recuperação de vegetação ciliar é “preciso”:

a) Estudo das espécies nativas remanescentes dos locais a serem revegetados;

b) Levantamento das condições ambientais e as possíveis causas da degra-

dação (uso de defensivos agrícolas, queimadas, passagem de gado etc);

c) Escolha do modelo de recuperação, de acordo com os objetivos e carac-

terísticas locais: no caso da APP somente técnicas de nucleação;

d) Escolha das espécies a serem introduzidas, tendo como base as caracte-

rísticas da vegetação original, no modelo de revegetação escolhido e nas 

características locais do ambiente.

Escolha das espécies
Num primeiro momento as espécies devem possuir resistência ao ambiente 

degradado, além de serem adaptadas ao clima da região.

•	Devem ser de fácil propagação.

•	Facilidade de se obter sementes.

•	Facilidade de se propagar a semente

•	Deve possuir crescimento rápido e fornecer cobertura ao solo

•	Deve ser uma boa fornecedora de matéria orgânica para o solo

Essas espécies podem ser plantadas por sementes diretamente no campo. 

(Pode-se preparar o terreno e fazer o semeio a lanço, ou na ponta do facão.) 

É interessante que se tenha um viveiro onde possam ser produzidas as mu-

das das espécies secundárias e clímax, já que o ambiente degradado pode 

trazer dificuldades no estabelecimento das sementes.



As ações de recuperação devem obedecer a uma sequência lógica para que 

os resultados sejam eficientes. A sequência utilizada será a seguinte:

1. Levantamento de imagens aéreas da região de abrangência do proje-

to para a execução do levantamento por geoprocessamento, através do 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Embrapa – Empresa Bra-

sileira de Pesquisa Agropecuária.

2. Demarcação das áreas com ausência de mata ciliar.

3. Escolha de áreas com importância para a aplicação do projeto.

4. Visita e levantamento fotográfico do local escolhido

5. Contato com a comunidade local para apresentação da proposta de re-

cuperação.

6. Levantamento das espécies da flora originais a serem utilizadas na re-

composição da mata ciliar.

7. Aquisição de sementes das espécies da flora originais a serem utilizadas 

na recomposição da mata ciliar.

8. Realização de evento para o inicio do plantio das sementes.

9. Realização de duas visitas periódicas para manutenção e reposição das 

sementes que não sobreviverem.

Resumo
Falamos nesta aula da importância das matas ciliares e da legislação que as 

protegem. Estamos em processo de mudanças como a votação do novo Có-

digo Florestal, mas isso não nos isenta da responsabilidade que temos com 

elas e do repasse das informações que obtivemos hoje a fim de protegê-las.

Atividade	de	Aprendizagem
A Faber-Castell possui em seus parques cerca de 564,11 hectares de matas 

ciliares, e para preservar esta vegetação tão importante ao equilíbrio ecológi-

co da região, a Faber-Castell plantou entre os anos de 2.000 e 2.001 mais de 

40.000 mudas de espécies de plantas nativas nas margens dos rios e córre-

gos de seus parques florestais, adensando a flora com 30 espécies diferentes 

dentre elas plantas frutíferas, que são muito atrativas à fauna local.

Fonte: http://www.faber-castell.com.br/19710/Invisible/Sustentabilidade/Meio-ambiente/Educao-ambiental/Dicionrio-do-
-meio-ambiente/O-que-significa-mata-ciliar/default_ebene3.aspx

e-Tec Brasil 86 Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas 



e-Tec Brasil87Aula 13 - Revegetação da mata ciliar

Com base nessa informação defenda a importância das matas ciliares para o 

ambiente em que vivemos.

Anotações
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Aula 14 - Remediação

O objetivo desta aula é apresentar processos que podem nos auxiliar na 

descontaminação ambiental de áreas degradadas.

Remediação Ambiental é um conjunto de técnicas e operações visando 

anular os efeitos nocivos, tanto ao ser humano quanto a biota, advindos  de 

elementos tóxicos numa determinada área, ou seja, o termo evidencia a ate-

nuação/correção de  problemas em Áreas Contaminadas (AC). Não confun-

dir com reabilitação, recuperação ou restauração, que apesar de serem ter-

mos semelhantes, se referem a ações a serem tomadas em áreas degradadas.

O gerenciamento de áreas contaminadas objetiva a minimização dos riscos 

a partir de um conjunto de medidas que propiciam o conhecimento das ca-

racterísticas dessas áreas e dos impactos ali causados, auxiliando  a tomada 

de decisão no que diz respeito às formas de intervenção mais adequadas.

Estrutura-se esse gerenciamento a partir dos seguintes passos:

1. Identificação das áreas potencialmente contaminadas

2. Avaliação preliminar;

3. Investigação confirmatória 

4. Avaliação de risco;

5. Escolha da Técnica

6. Remediação  e

7. Monitoramento.

As técnicas de remediação são utilizadas na descontaminação do solo e tam-

bém das águas subterrâneas, elas são divididas em dois tipos:



1. Técnicas “in situ” – onde a contaminação é tratada no meio impactado.

2. Técnicas “ex-situ”– onde os contaminantes são conduzidos até a superfície 

a partir de diferentes métodos, mas que envolvem sempre a remoção com 

escavação no caso dos solos e bombeamento para águas contaminadas. 

Esses materiais passam por tratamento bastante rigoroso antes de retor-

narem ao meio natural.

Este último tipo de remediação envolve o transporte do material contamina-

do, e, portanto, é mais caro, mas em determinadas situações é o único meio 

que surte efeito. Após essa classificação é possível determinar o tratamento 

em diferentes tipos:

1. Remediações in situ
•	 Sistema de bombeamento (Pump And Treat);
É uma das técnicas de remediação física mais antigas do mundo. Consiste 

na remoção de águas subterrâneas com a utilização de bombas submersas 

ou emersas que retiram os contaminantes. A água bombeada passa por 

tratamento em filtros de carvão ativado ou em colunas de stripper – esse 

processo transfere os contaminantes voláteis da água para o ar.

•	 Sistema de Air Sparging;
Neste caso injeta-se ar pressurizado no lençol freático para expulsar os pro-

dutos voláteis dissolvidos na água. Esta técnica pode ser associada ao Sistema 

de Extração de Vapores (SVE), para onde os contaminantes são carregados.

Figura 14.2: Air Sparging
Fonte:  www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/156/artigo167705-2.asp
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Figura 14.3: Soil Vapor Extraction
Fonte:  www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/156/artigo167705-2.asp

 

•	 Sistema de Extração Multifásica (multi phase extraction – MPE) 
Extração multifásica é outra técnica de remediação bastante utilizada. Poços 

de bombeamento são distribuídos na área de interesse. O sistema utiliza a 

técnica de remoção de massa a vácuo, possibilitando a extração da fase livre.  

O que se denomina Fase Livre é um tipo de fonte secundária de contamina-

ção. Imagine a contaminação por combustíveis: um tanque de gasolina en-

terrado é uma fonte primária. Quando a gasolina vaza entrando em contato 

com o lençol freático, ela não se mistura, caracterizando uma fase separada, 

que pode ser classificada como fase livre (revista techne.com.br).

•	 Processos Oxidativos
Neste caso a tecnologia é baseada na injeção de oxidantes químicos em áre-

as contaminadas - águas subterrâneas ou solo -  objetivando a destruição do 

contaminante por meio de reações químicas e transformando sua massa em 

compostos inertes encontrados na natureza.

•	 Sistema de Extração de Vapores (soil vapor extraction);
Esta tecnologia de remediação física é empregada em zonas não saturadas, 

onde se utiliza vácuo com o objetivo de induzir o fluxo controlado de ar e 

assim remover contaminantes voláteis e semivoláteis do solo. Utilizada para 

extração de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs).



•	 Barreiras Reativas
É uma barreira PERMEÁVEL (reator), ao longo da pluma de contaminação. 

Na medida em que água percola, os contaminantes vão se degradando pre-

venindo a contaminação do aquífero. Este tipo de degradação envolve fenô-

menos físicos, químicos e biológicos. Essas barreiras têm material reativo para 

absorver os contaminantes, por exemplo, carvão ativado (faz adsorção) e 

ferro monovalente (transforma os contaminantes em formas menos tóxicas) .

                                        Fonte: www.karlaheineck.eng.br.

Pluma de poluição o 
mesmo que Pluma de 

contaminação. É a emissão 
contínua de poluentes no 

subsolo a partir de uma fonte 
pontual e que tem uma expansão 

previsível, pois sua expansão é 
influenciada pelo fluxo da água 

subterrânea (gradiente hidráulico, 
velocidade, tipo de recarga), pela 

permeabilidade do solo e pelos 
contaminantes que estão sendo 

despejados. 

 
Figura 14.4: Técnicas corretas de remediação
Fonte:  www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/156/artigo167705-2.asp

2. Remediação ex situ
•	 Escavação, remoção e tratamento/ destinação final adequada

As destinações podem ser:

Aterro K I e KII
Destina-se a resíduos industriais perigosos, que após pré-tratamento se tor-

nam não reativos e não inflamáveis, com baixo teor de solventes, óleos ou água. 

Os pré-tratamentos incluem: estabilização, solidificação, neutralização e encap-

sulamento de resíduos perigosos.  Para este aterro - Classe I - podem ser envia-

dos resíduos como lodos de estação de tratamento de efluentes e galvânicos, 

borras de retífica e de tintas, cinzas de incineradores, entre outros.
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Os cuidados ambientais contemplam o sistema de impermeabilização com 

argila e dupla geomembrana de PEAD - que protege o solo e os lençóis de 

água subterraneos do contato com os resíduos e com o efluente gerado, que 

ao ser captado pelo sistema de drenagem é encaminhado para tratamento. 

Os aterros Classe II Destinam-se à disposição de resíduos industriais não pe-

rigosos e não inertes e também para a disposição de resíduos domiciliares.   

Fonte: www.essencis.com.br 

Coprocessamento
Esta tecnologia é usada para  a destruição térmica de resíduos em fornos de 

cimento. Comparada as outras técnicas de queima é uma solução pró-sus-

tentabilidade, pois, envolve o aproveitamento energético do resíduo como 

matéria-prima para a  indústria cimenteira sem prejuízo a qualidade final  do 

produto. Neste processo os resíduos são submetidos a um processo de blen-

dagem, assegurando o bom desempenho operacional e as características 

adequadas do produto final.

Incinerador
É o processo de destruição térmica efetuado sob alta temperatura (900 a 

1200 ºC) seu tempo de residência é controlada . Método eficiente para o 

tratamento de resíduos de alta periculosidade, ou que precisam de destrui-

ção completa e segura.

Figura 14.5: Incinerador
Fonte:www.essencis.com.br

Aula 14 - Remediação

 



Biopilha
O sistema consiste na oxigenação de pequenas porções do solo conseguin-

do-se dessa forma acelerar a biodegradação de resíduos.

TDU - Unidade de Dessorção térmica
A Dessorção Térmica é um processo que objetiva  tratar solos contamina-

dos com hidrocarbonetos tais como gasolina, óleo diesel, óleo combustível, 

querosene, entre outros, reduzindo ou eliminando sua concentração a níveis 

que permitam a disposição do solo em seu local de origem ou em uma nova 

utilização.

Figura 14.7: Biopilha
Fonte:www.essencis.com.br

Figura 14.6:
Fonte:www.essencis.com.br
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Saiba Mais

Essa tecnologia envolve a construção de células ou pilhas de solo contamina-

do de forma a estimular a atividade microbiana aeróbica dentro da pilha atra-

vés de uma aeração. A atividade microbiana pode ser aumentada pela adição 

de umidade e nutrientes como nitrogênio e fósforo. As bactérias degradam 

os hidrocarbonetos adsorvidos nas partículas de solo, reduzindo assim suas 

concentrações. São construídas sobre uma base impermeável para reduzir o 

potencial de migração dos lixiviados para o ambiente subsuperficial.

Uma malha de dutos perfurados instalados na base da pilha e conectados 

a um compressor garante a perfeita aeração do conjunto. Algumas vezes, 

constrói-se um sistema de coleta para o lixiviado, principalmente quan-

do do uso de sistema de adição de umidade. As células são, geralmente, 

recobertas por plástico para evitar a liberação de contaminantes para a 

atmosfera, bem como para protegê-la das intempéries. 

Fonte: www.cetrel-lumina.com.br/tratamento_biologico.asp

Há de se lembrar que cada uma destas técnicas possui vantagens e desvan-

tagens. A opção por uma delas vai depender dos tipos  de contaminantes e 

da extensão da contaminação, além disso, consideram-se também os condi-

cionantes geológicos (tipos de solo e profundidade da água).

Resumo
Em nossa aula de hoje tivemos contato com diferentes formas de se realizar 

a Remediação, vimos também que agora temos o auxilio de diferentes técni-

cas para executá-las auxiliando assim o Meio Ambiente.

Atividade	de	Aprendizagem	
Você sabe o que é um resumo? Sabendo que resumo é uma apresentação 

concisa dos pontos relevantes de um documento, faça um resumo de Reme-

diações “In Situ e Ex Situ”.

Aula 14 - Remediação





e-Tec Brasil97

Aula 15 - Biorremediação e   
 fitorremediação

O objetivo desta aula é apresentar processos que podem nos auxiliar na 

descontaminação ambiental de áreas degradadas.

Segundo a EPA – Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, bior-

remediação é processo de tratamento que utiliza a ocorrência natural de 

microrganismos para degradar substâncias toxicamente perigosas transfor-

mando-as em substâncias menos ou não tóxicas.

Neste processo a inserção de micro-organismos nas áreas a serem tratadas 

propicia a oxidação biológica dos contaminantes. Durante a ação desses 

micro-organismos as substâncias orgânicas presentes no solo ou na água 

subterrânea são absorvidas e transformadas em água e gases, como o dió-

xido de carbono.

Os micro-organismos se alimentam e digerem substâncias orgânicas, das 

quais retiram nutrientes e energia. Digerindo essas substâncias orgânicas 

presentes no solo ou na água subterrânea, transformam-nas em dióxido de 

carbono e água. Os micro-organismos precisam estar ativos e sadios para o 

desempenho da tarefa de remediação. Portanto, a temperatura, a quantida-

de de nutrientes e oxigênio, deve estar em condições ideais para possibilitan-

do assim o seu desenvolvimento.

Para substâncias distintas é preciso micro-organismos distintos. Alguns 

micro-organismos sobrevivem em condições adversas, outros sob as mes-

mas condições morrem ou crescem muito lentamente, ou pior ainda, ge-

ram compostos perigosos. Para se alcançar as condições ideais, por vezes, 

fazem-se necessária a adição de ar, nutrientes ou outras substâncias, além 

de quantidades extras de micro-organismos. 

A biorremediação é classificada de maneiras distintas no que se refere ao 

local de tratamento (GRUIZ e KRISTON, 1996): In situ: tratamento no local 

da contaminação e Ex-situ ou off site: remoção do solo contaminado para 

posterior tratamento – como vimos na aula anterior.



De acordo com o esquema abaixo, vamos observar como ocorre o plane-

jamento da remediação e suas importantes técnicas de biorremediação e 

fitorremediação.

Figura 15.1: Planejamento para Remediação
Fonte: GAYLARDE, C. C. et  al -  UFRGS

Planejamento do tipo de biorremediação (análises 

biológicas, geológicas, geofísicas, hidrológicas)

O restante do material esta bem 

confuso, perdeu formatação...

Decisão por biorremediação in-situ ou ex-situ

Utilização de plantas 

(fitorremediação)

Seleçãoe  

introdução  

de plantas

(geralmente 

alóctones 

com as 

propriedades 

degradadoras 

de interesse 

  

GEPs 

(introdução 

de plantas

geneticamente 

modificadas   

Bioestimulação

(favorecimeneto

de populações de 

micro-organismos 

autócnes 

degradadores)

Bioaumentação

(introdução de 

micro-organismos 

degradadores)

Utilização de microorganismos
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Figura 15.2: Mecanismos de Fitorremediação
Fonte: ANSELMO, A. L. F; JONES, C.M. – ENEGEP, 2005.

Na fitorremediação utilizam-se plantas objetivando remover, transferir, esta-

bilizar ou destruir elementos nocivos. Esta técnica tem sido atrativa devido a 

sua eficiência, pouca manutenção exigida e vantagens estéticas e ainda por 

ser um processo natural (BURKEN, 2002).

Há de se observar alguns requisitos necessários para sua implantação como 

as características físico-químicas do solo e do contaminante e também sua 

distribuição na área. É necessário que as plantas utilizadas possuam poten-

cial para fitorremediação (NEWMAN, 2004).

Vamos observar os mecanismos da fitorremediação?

Quando optamos pela biorremediação, ou seja, com a utilização de micro-

-organismos, observaremos as seguintes etapas; bioestimulação e bioau-

mentação. Vamos conhecer melhor?

•	 Bioestimulação: Nesta fase fornecemos nutrientes às populações de 

micro-organismos autóctones, com isso sua população  aumenta, cresce  

e consequentemente ocorre o aumento da atividade metabólica na de-

gradação de contaminantes.

•	 Bioaumentação: Aqui se introduz misturas específicas de micro-orga-

nismos em um ambiente contaminado para iniciar o processo da biorre-

mediação.



A biorremediação possui algumas limitações, vamos observar:

•	 Ela não é uma solução imediata. 

•	 Os locais que passarão por este processo  devem estar preparados para 

tolerar a ação dos micro-organismos.

•	 Cada tipo de contaminante exige espécies diferentes de micro-organis-

mos para o processo de biorremediação. 

Observe alguns exemplos abaixo:

Alguns métodos mais utilizados na Biorremediação estão descritas abaixo:

a) Landfarming: sistema de tratamento em fase sólida para solos contami-

nados.

b) Compostagem: processo de tratamento termofílico e aeróbio, onde 

ocorre a transformação do composto orgânico mediante a mistura dos 

micro-organismos com o material.

c) Biorreatores: biorremediação em containeres ou reatores, para tratamen-

to de efluentes e lodos (Lodo ativado, filtro biológico, lagoas de estabili-

zação, lagoas aeradas - degradação microbiana de compostos orgânicos 

através do metabolismo aeróbio facilitado pela disponibilidade de oxigê-

nio no meio)

d) Bioventilação ou bioeração: injeção de ar ou oxigênio puro em solos e 

água subterrânea contaminados, estimulando a atividade dos microrga-

nismos.

Figura 15.3: Biorremediação
Fonte: Universidade Estadual de Campinas Centro Superior de Educação tecnológica - Profa. Dra. Cassiana Maria Rega-
nhan Coneglian 

Contaminante Espécie utilizada

Anéis aromáticos 
Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus, Arthrobacter, Penicillum, Aspergillus, Fusa-
rium, Phanerocheate 

Cádmio Staphlococcus, Bacillus, Pseudomonas, Citrobacter, Klebsiella, Rhodococcus 

Cobre Escherichia, Pseudomonas 

Cromo Alcaligenes, Pseudomonas 

Enxofre Thiobacillus 

Petróleo Pseudomonas, Proteus, Bacillus, Penicillum, Cunninghamella 
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Resumo
Em nossa aula de hoje tivemos contato com a biorremediação e fitorreme-

diação, vimos também que agora temos o auxilio de diferentes técnicas para 

auxiliar o Meio Ambiente.

Atividade	de	Aprendizagem
Com base nas orientações anteriores sobre Resumo, proceda agora um Re-

sumo de Bio e Fitorremediação.

Anotações

Aula 15 - Biorremediação e fitorremediação
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Aula 16 - Recuperação de    
 áreas degradadas pela  
 mineração

O objetivo desta aula é de proporcionar aos alunos o contato com a 

legislação pertinente à recuperação dos impactos da mineração,  

exemplificar a degradação por ela proporcionada.

Figura 16.1: Área degradada por Mineração
Fonte: http://vitordossantos-passofundo.blogspot.com.br/2010/10/tecnologia-em-
-recuperacao-de-areas.html

 

A presença de áreas degradadas se deve a fatores como: Atividades Agrope-

cuárias; Mineração; Construção de Rodovias, Ferrovias, Dutos, Linhas Elétri-

cas; Hidroelétricas, Represas, etc.

Figura 16.2: Mineração de diamantes, 
Carlos Julião. c. 1770
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/
ciclo-do-ouro/ciclo-do-ouro-2.php



Os objetivos da recuperação destas áreas envolvem: Revegetação; Controle 

da erosão e assoreamento; Proteção dos recursos hídricos; Regularização 

hidrológica; Recuperação da fauna; Melhoria do Microclima; Recreação e 

lazer; Aspectos estéticos e paisagísticos; Aspectos turísticos e históricos; Re-

cuperação econômica de plantas medicinais, madeireiras, ornamentais, fru-

tíferas; Atendimento a Aspectos Legais e Certificação Ambiental.

A tendência atual é estratificar os ambientes a serem recuperados e tratá-los 

de acordo com suas especificidades a partir de diferentes modelos. Tenciona-

-se ainda ampliar o conceito de recuperação, ou seja, recuperação ambien-

tal; social; econômica e legal. 

O objetivo da recuperação da área é o de devolvê-la a uma forma de utiliza-

ção, obedecendo à lei de utilização de solos, visando à estabilidade do meio 

ambiente.

Vamos citar somente alguns documentos que fazem essa exigência legal:

Lei 6938/81 - Lei de Política Nacional de Meio Ambiente - criou o 

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente e o SISNAMA – Siste-

ma Nacional de Meio Ambiente. Essa lei foi regulamentada pelo decreto 

nº. 88.351 de 01 Junho de 1983;

Constituição Federal de 1988 - Artigo 225 – criação de novos institu-

tos que são aplicáveis na proteção ambiental (ação popular, mandado de 

segurança coletivo e o mandado de injunção);

Decreto lei 97.632/89 - regulamentou a lei 6938/81 obrigando a recupe-

ração da área degradada como parte do Relatório de Impacto Ambiental;

Lei 4771 Código Florestal - Áreas de Preservação Permanente, Reserva 

Legal.

O nosso objetivo nesta aula está direcionado a recuperação dos impactos da 

mineração. Inicialmente podemos colocar que esses impactos dependem do:

a) Tipo de Jazimento

b) Método de Lavra e Beneficiamento

c) Reserva da jazida, ou seja, vida útil

Que a Recuperação Ambiental 
é uma Exigência Legal? Mas 

a Recuperação Ambiental 
devia partir dos próprios 

empreendedores que agiram de 
forma incorreta e, para tanto. é 
preciso conscientização de que 

áreas com vegetação protegem o 
solo e realizam o “Sequestro” de 

CO2 – Carbono, melhorando a 
qualidade do ar. Todo mundo sai 

ganhando.
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No que se refere à origem das jazidas podem-se classificá-las como:

•	 Jazidas magmáticas 

•	 Jazidas metamórficas

•	 Jazidas aluvionares

•	 Jazidas petrolíferas

•	 Jazidas carboníferas

As fases de Lavra e Beneficiamento podem causar:

•	 Alteração topográfica com modificação da paisagem;

•	 Remoção de solo orgânico e perda de terras agricultáveis;

•	 Remoção vegetal e desnudamento do solo;

•	 Aceleração da erosão laminar em sulcos e ravinas;

•	 Desenvolvimento de voçorocas;

•	 Desbarrancamento;

•	 Indução de escorregamento em taludes e encostas;

•	 Descalçamento e queda de blocos;

•	 Instabilização de encostas pela disposição de rejeitos;

•	 Odor incomodativo e danoso pela exposição de rejeitos aos processos 

intempéricos;

•	 Modificação de cursos d’água e concentração de captação em reservató-

rios de rejeito e cavas desativadas;

•	 Aumento da quantidade de sólidos e turvamento das águas;

•	 Assoreamento de cursos d’água;

•	 Interceptação do lençol freático e rebaixamento de nível de base local;

•	 ndução de substâncias, soluções ácidas, precipitação sulfatos, etc. nas 

águas superficiais e subterrâneas;

•	 Aumento da quantidade de gases e partículas em suspensão no ar

•	 Lançamento de fragmentos rochosos à distância.



Alteração topográfica 

Figura 16.5: Formação de cavas
Fonte: acaoecosocialista.wordpress.com

Figura 16.4: Remoção vegetal e Desmatamento
Fonte: whatisgeo.blogspot.com

Figura 16.3: Topografia alterada
Fonte: prospecengenharia.com.br

 

Remoção vegetal e desmatamento

 

Remoção da cobertura vegetal - formação de cavas - alteração topo-
gráfica 
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Figura 16.6: Poluição
Fonte: cprm.gov.br

Figura 16.7: Erosão de barranco
Fonte: jornaldiariosudoeste.com.br

Poluição do ar com emissão do pó da britagem

 

Erosão do barranco do rio

 

Para que se possa contribuir para minimizar esses impactos é preciso que 

seja dada uma destinação correta para essas áreas. A necessidade dessa des-

tinação faz parte de uma obrigação legal de todas as empresas deste ramo 

de atividade, bem como, deveria ser um compromisso que todo empresário 

deve ter para o meio ambiente.

O uso futuro dessas áreas vai depender de cada situação e também da subs-

tância minerada.

Vamos exemplificar o caso de uma Pedreira -  a extração do material acaba 

por provocar o aparecimento de paredões verticais, blocos soltos na periferia 

dos paredões e ainda por vezes, minas de água. Veja na foto abaixo o exem-

plo de um paredão. 

Esses foram só alguns exemplos, 
leia o artigo “Impactos 
Ambientais da Mineração no 
Estado de São Paulo, está 
disponível no site: http://www.
scielo.br/pdf/ea/v24n68/16.pdf

Aula 16 - Recuperação de áreas degradadas pela mineração



Figura 16.8: Paredões verticais
Fonte:historiasvalecai.blogspot.com

Em termos de usos futuros para áreas de antigas pedreiras ou mineração, 

pode-se sugerir: Opções de Lazer; Parque Ecológico; Locais de eventos.

Veja alguns exemplos de grande relevância como a construção dos parques 

Ibirapuera e Villa Lobos, que foram construídos em áreas de antigas mine-

rações. Outro bom exemplo foi o futuro Shopping Itaquera, construído na 

área desativada da antiga Pedreira Itaquera; Ópera de Arame em Curitiba, 

construída no Parque das Pedreiras.

 

  
Antiga cava de areia que foi transformada em lago IbirapueraMineração em área urbana - Ibirapuera 

Figura 16.9: Mineração urbana
Fonte: www.rc.unesp.br
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Figura 16.10: Pedreira Paulo Leminski
Fonte: http://www.curitiba-parana.net/opera-arame.htm

A construção em três níveis da Ópera de Arame, ambientada na área de uma 

antiga pedreira.

 

Resumo
Hoje discutimos o impacto causado pela mineração em diferentes locais, 

mas demonstramos também que muitos dos seus efeitos podem ser corrigi-

dos tornando essas áreas em locais por vezes atrativos.

Atividade	de	Aprendizagem
Em vários estados brasileiros ocorreram sérios danos com processos de mi-

neração e consequentemente de degradação do solo. Pesquise pelo menos 

três casos em que ocorreram o problema e descreva-os.
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Aula 17 - Desenvolvimento de    
 sistemas sustentáveis –   
 Saf’s

O objetivo desta aula é proporcionar aos alunos o contato com o 

SAF – Sistemas Agroflorestais como alternativa de uso sustentado do 

ecossistema.

Em determinado momento histórico a pressão demográfica e a demanda 

por uma maior produção de alimentos, aliados ao desmatamento, cujo sis-

tema ainda se baseia no corte e queima da vegetação, tornou difícil a recu-

peração adequada do solo. Em consequência os solos se tornaram frágeis e 

com baixa fertilidade.

Uma das soluções utilizadas modernamente é o uso do SAF – Sistemas Agro-

florestais, recomendado principalmente como alternativa de uso do solo, 

para áreas com forte impacto antrópico. Contudo, o emprego de agroflo-

restas como atividade agrícola não adquiriu ainda, sua devida importância 

(HUXLEY, 1999), segundo o próprio autor isto se deve ao uso recente desta 

técnica quando comparado com outras formas de uso da terra como, por 

exemplo, o extrativismo e a agricultura itinerante.

Mas afinal o que vem a ser SAF?
São modelos de usos dos solos que ficam bem próximos do que chamamos 

de floresta natural, ou seja, é uma importante alternativa de uso sustentado 

do ecossistema. (Almeida, Müller e Sena-Gomes, 2002; Brandy et al., 1994; 

Canto et al., 1992; Huxley, 1983; Müller, Sena-Gomes e Almeida, 2002).

O que hoje chamamos de Agrofloresta é uma prática muito antiga e muito 

utilizada pelos povos indígenas. King e Chandler (1978) conceituaram os 

SAF’s como sendo:

Sistemas sustentáveis de uso da terra que combinam de maneira si-

multânea ou em sequência, a produção de cultivos agrícolas com 

plantações de árvores frutíferas ou florestais e/ou animais, utilizando 

a mesma unidade de terra e aplicando técnicas de manejo que são 

compatíveis com as práticas culturais da população local. 



É preciso lembrar que sistemas agroflorestais são combinações permanen-

tes que possuem uma rica biodiversidade e que, muitas vezes, “indicam a 

integração do cultivo de árvores com culturas agrícolas na mesma unidade 

proporcionando benefícios variados” (HUXLEY, 1999).

É uma excelente alternativa para áreas que foram degradadas ou abandona-

das, pois ao se cultivar floresta e agricultura, protege-se de forma adequada 

as propriedades, físicas, químicas e biológicas do solo. 

Figura 17.1: Sistemas agroflorestais
Fonte: projetos.unijui.edu.br

 

De acordo com (Nair, 1993; Dubois et al., 1997; Montagnini et al., 1992), os 

Sistemas Agroflorestais podem-se classificar em:

1. Quanto ao aspecto estrutural:

a) considerando a natureza dos componentes: Sistemas Silviagrícolas, 

Sistemas Silvipastoris (animais e árvores ou arbustos), Sistemas Agros-

silvipastoris (animais, plantas anuais e árvores ou arbustos). “A parte 

‘florestal’ da palavra agroflorestal não quer dizer que a espécie arbórea 

do sistema deva ser uma espécie da floresta ou uma espécie madei-

reira”. Em muitas regiões, por exemplo, muitos desses sistemas têm 

apenas árvores frutíferas e cultivos perenes. 

b) considerando o arranjo dos componentes: quanto ao arranjo espa-

cial podem ser Sistemas Contínuos, Sistemas Zonais e Sistemas Mistos; 

quanto ao arranjo temporal temos Sistemas Sequenciais e Sistemas Si-

multâneos

Os SAFs foram tema do 
programa Globo Ecologia 
que foi ao ar no dia 2 de 

Julho de 2011, veja o site:  
www.agrofloresta.net/tag/

globo-ecologia

Na maioria das vezes, as 
plantas perenes são árvores 
que produzem frutas. Assim, 

como se colhem apenas os 
frutos, não há a necessidade 

de fazer novamente o plantio. 
Por essa razão, as culturas 

perenes também são chamadas 
de culturas de ciclo longo, 

devido ao longo tempo entre 
a plantação e a renovação da 

lavoura. Visite o site: 
http://www.webartigos.

com/articles/24527/1/
Cultura-perene/pagina1.

html#ixzz1WM3rVf5F
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Figura 17.2: Plantação de café (“cafezal”), uma cultura 
perene
Fonte: angeladohs.blogspot.com  

Visite o site http://www.planetaorganico.com.br/agroflorest.htm e leia 

na íntegra: Sistemas Sequenciais e Sistemas Simultâneos, é muito interessante.

2. Quanto ao aspecto socioeconômico: a. Sistemas Agroflorestais Co-

merciais; b. Sistemas Agroflorestais Intermediários e; c. Sistemas Agro-

florestais de Subsistência.

Por exemplo:

c) a cultura da seringueira tem se expandido Brasil afora como um sistema 

agroflorestal comercial, isso se dá pela sua importância em termos de 

mercado, no que diz respeito à comercialização da borracha.

d) Intermediários – são os que estão entre os sistemais comerciais e os de 

subsistência.

e) Subsistência – praticamente todo consumo é utilizado pelas famílias.

Independetemente do seu aspecto, o que tem que ficar claro é a importância 

da utilização dos SAFs quanto ao seu potencial de proteção/conservação, e 

em termos socioambientais e economicamente viáveis para o desenvolvi-

mento sustentável. 

Esses sistemas apresentam algumas vantagens comprovadas científicamente 

e outras ainda não em relação ao sistema convencional (VIANA, 1997),  a 

exemplo vale citar:

1. Diminuição do uso de fertilizantes;

2. Conservação de solos e bacais hodrográfica;



3. Redução no uso de herbicidas e pesticidas

4. Menor custo de recuperação de matas ciliares

5. Melhoria na qualidade dos alimentos

Resumo
Observamos hoje os Sistemas Agroflorestais como alternativa de uso sustenta-

do do ecossistema e seu potencial de proteção/conservação e, em termos so-

cioambientais e economicamente viáveis para o desenvolvimento sustentável. 

Atividade	de	Aprendizagem	
Entre no site http://www.agrofloresta.net/tag/globo-ecologia/ e desta-

que os aspectos mais importantes que lhe chamou atenção que estão ali 

relatados e produza um texto informativo.

Anotações
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Aula 18 - Plano de manejo de   
 áreas

O objetivo desta aula é de proporcionar aos alunos o contato com os 

planos de manejo dos solos e suas principais características.

Figura 18.1: Plano de manejo sustentável promete salvar a Amazônia
Fonte: http://www.capitaldojerico.com/noticias/fotos/1119g.jpg

 

A partir dos conhecimentos adquiridos no capítulo anterior podemos explo-

rar mais detalhadamente como deve ser realizado um Plano de Manejo de 

forma que se consigam ótimos resultados.

Quando se dá início a um Plano de Manejo alguns cuidados devem ser ob-

servados, por exemplo, é aconselhável uma análise química do solo, via la-

boratório de análises de solo ou mesmo universidades. Como já visto, os 

melhores solos são aqueles ricos em matéria orgânica, permitindo maior ae-

ração e retenção da água.

Algumas etapas devem ser observadas quando do planejamento integra-

do das atividades a fim de que se possa minimizar o impacto negativo do 

preparo do solo, bem como atuar em prol da sustentabilidade da atividade. 

Deve-se adequar equipamentos e calendário de forma a não permitir a com-

pactação do solo.



Quando se pretende efetuar um planejamento conservacionista faz-se ne-

cessário observar as condições locais do clima e do solo, adotando-se siste-

mas de controle da erosão, como os terraços, demonstrado na figura abaixo, 

ou ainda os canais escoadores e bacias de captação e infiltração.

Figura 18.2: Terraços
Fonte: luizprado.com.br

Figura 18.3: Canal de Escoamento
Fonte: geografiaaplicada.blogspot.com

 

 

Manejo da cobertura de solo
O manejo da cobertura do solo pode ser dividido em duas formas: mecânicas 

e químicas. Essas operações têm o objetivo de eliminar a probabilidade de 

competição das plantas de cobertura com as da lavoura pretendida manten-

do a palhada na superfície do solo, o que acaba por protegê-lo e melhorá-lo 

em suas condições físicas, químicas e biológicas e, também, no desempenho 

do sistema de semeadura direta.

Diferentes espécies apresentam diferentes particularidades de manejo; é pre-

ciso então conhecê-las e utilizá-las de forma a obter os melhores resultados, 

quanto à cobertura de solo, o controle de espécies invasoras e ainda a reci-

clagem ou translocação de nutrientes e facilidade de semeadura.
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No manejo mecânico das espécies de cobertura, utiliza-se normalmente, a 

roçagem ou rolagens das espécies antes do amadurecimento das sementes. 

O manejo químico é normalmente efetuado com herbicidas. Em caso de 

rebrota, deve-se reaplicar o produto. Quando a cultura apresentar em torno 

de 5% de suas plantas com panícula a aplicação deverá ser realizada, este é 

um período seguro para que não haja formação de sementes e consequente 

infestação da área.

Com relação ao manejo químico das pastagens para a semeadura direta, ele 

é indicado em áreas de pastagem com intenso desenvolvimento vegetativo. 

Para o controle de plantas advindas das sementes deve-se aplicar produto 

graminicida pós emergente. 

Resumo
Falamos hoje a respeito do manejo da cobertura do solo. Esse manejo pode 

ser dividido em duas formassendo elas mecânicas e químicas e tem o objeti-

vo de eliminar a competição das plantas de cobertura com as da lavoura pre-

tendida; esse trabalho protege o solo e o prepara para a semeadura direta. 

Lembramos ainda que para que não tenhamos surpresas é preciso adequar 

equipamentos e calendário de forma a não permitir a compactação do solo.

Atividade	de	Aprendizagem
Plano de Manejo é um projeto dinâmico que determina o zoneamento de 

uma unidade de conservação, caracterizando cada uma de suas zonas e 

propondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas finalidades. Es-

tabelece, desta forma, diretrizes básicas para o manejo da Unidade.   Que 

cuidados se deve ter ao iniciar um Plano de Manejo?
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Aula 19 - Gestão de áreas    
 degradadas

O objetivo desta aula é de proporcionar aos alunos informação 

sobre algumas alternativas que vêm sendo utilizadas como forma de 

gerenciamento da degradação do solo.  

A busca do Desenvolvimento Sustentável expressa hoje uma das maiores 

preocupações dos setores produtivos em qualquer ramo de atividade; nesse 

aspecto há de se comentar a Gestão de Áreas Degradadas e sua legislação.

A restauração da área degradada no processo extrativo é praticamente im-

possível, pois restaurar representa reproduzir fielmente as condições locais 

antes da alteração. 

A reabilitação pode ser a proposta que mais se aproxima da realidade, ou 

seja, a reutilização do local minerado como área de lazer, residencial, comer-

cial, industrial, entre outros. Já recuperar implica em colocar no local que so-

freu impacto as condições ambientais que mais se assemelham as condições 

anteriores KOPEZINSKI (2000).

Nós já vimos isso, lembram?
E é no contexto do Desenvolvimento Sustentável que a Avaliação de Impacto 

Ambiental – AIA passou a ser considerada como um dos instrumentos DE 

Gestão Ambiental através da Lei nº 6.938/81.

Porém somente em 1986 por meio da Resolução 001/86 do CONAMA se 

estabelecem as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as dire-

trizes gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental.

Dentre todos os instrumentos para a Gestão Ambiental, um dos mais impor-

tantes é o Licenciamento Ambiental e a Avaliação de Impacto Ambiental é 

um instrumento que deveria estar fortemente atrelado a ele.

Sendo a Avaliação de Impacto Ambiental um dos instrumentos amplamente 

adotados no mundo e sendo ainda de caráter democrático, repassa à sociedade 

informações sobre os vários projetos e seus respectivos impactos, através dos 

Estudos de Impactos Ambientas (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).



Esse instrumento de Gestão não só é preventivo, como também de decisão 

prévia; nas várias etapas de seu processo, possibilita a valoração dos Impac-

tos Ambientais potenciais, diretos ou indiretos, medidas minimizadoras e/ou 

compensatórias, bem como a não execução do projeto.

E é neste momento que surge a participação importante da equipe multidis-

ciplinar, responsável pela elaboração do EIA/RIMA e da comunidade afetada 

direta ou indiretamente pelos Impactos do Projeto.

O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e clara à sua compreensão, 

ficando acessível ao público; e sempre que julgar necessário, conforme pre-

visto no artigo 11 § 2º, dessa Resolução, o Órgão Estadual competente pro-

moverá a realização de Audiência Pública que, segundo o artigo e parágrafo 

acima citados, tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do 

produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo 

dos presentes as críticas e sugestões a respeito.

A Participação Pública se dá em todas as fases do processo, pois a população 

é informada e questionada por órgãos licenciadores, movimentos ambien-

talistas e empreendedores interessados, podendo então solicitar Audiências 

Públicas, sempre que se sentir lesada.

A Audiência Pública tem a finalidade de repassar aos interessados o conteú-

do do RIMA, esclarecendo dúvidas e colhendo/recebendo críticas. É a etapa 

do processo de Avaliação de Impacto Ambiental que deveria servir de base 

para o parecer final. É um instrumento importante, haja vista ser uma forma 

de democratizar a Gestão Participativa.

Tem-se ainda na prática como instrumento de gestão formulados legalmen-

te o PCA – Plano de Controle Ambiental e o RCA – Relatório de Controle 

Ambiental. Há de se esclarecer que ambos são específicos para áreas degra-

dadas pela mineração. (Resolução do CONAMA nºs. 09 e 10 de 1990).

PRAD – Programas de Recuperação de Áreas Degradadas
 
Vamos conhecer um pouquinho mais deste Programa tão importante 
como ferramenta de Gestão para o Meio Ambiente?
Os PRADs são instrumentos de Gestão Ambiental para atividades que tive-

ram sua origem nas ações antrópicas, por exemplo, desmatamentos, terra-

plenagem, exploração de jazidas, entre outros.
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O levantamento do passivo ambiental gerado por atividades antrópicas pode 

ser instrumento que antecede o PRAD. Um EIA também necessita de um PRAD 

na qualidade de medida mitigadora. Um plano de zoneamento ambiental ou 

ainda um sistema de gestão ambiental, também se utilizam de um PRAD.

Perceberam que ferramenta de gestão importante?
É preciso lembrar que um PRAD embora seja muito voltado às questões do 

solo e da vegetação, podem também abranger de forma direta ou indireta 

a reabilitação ambiental da água, da fauna e flora, do ar e também do ser 

humano.

E para finalizarmos este capítulo, vejamos o que a EMBRAPA (2002), indica 

como procedimento básico para a execução de um PRAD:

•	Inspeção da área a ser reabilitada

•	Documentação fotográfica dos ítens de passivos ambientais identifi-
cados

•	Identificação dos processos de transformação ambiental que deram 
origem ao passivo identificado

•	Caracterização dos ítens do passivo e de seus processos causadores

•	Hierarquização dos ítens do passivo, sua representatividade e os pro-
cessos causadores

•	Estabelecimento de medidas corretivas e preventivas para cumprir as 
necessidades de reabilitação da área

•	Orçamento das medidas a serem implantadas.

Esses estudos costumam atuar com equipes multidisciplinares, onde cada 

elemento se responsabiliza por um determinado ponto do trabalho. 

Resumo
O gerenciamento/gestão de áreas conta com o apoio de uma das melhores 

legislações do mundo, o que de certa forma protegeria o ambiente que nos 

cerca. Infelizmente ainda vemos grandes áreas degradas, por descaso, por 

desconhecimento de sua importância e ainda pela ganância dos lucros.



Atividade	de	Aprendizagem
Faça uma pesquisa na região em que você mora, os empreendimentos que 

estão sendo efetuados obedecem a legislação existente?

Anotações
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Aula 20 - Legislação

O objetivo desta aula é de proporcionar aos alunos o contato com a 

legislação existente para a proteção de áreas degradadas.

As atividades denominadas “potencialmente poluidoras” seguem uma série 

de instrumentos legais a partir da Constituição Federal Brasileira a qual dita 

normas e procedimentos para que as atividades se desenvolvam de forma 

controlada.

O artigo 225 do referido documento dedica-se ao Capítulo do Meio Am-

biente e preconiza que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamen-

te equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as gerações presentes e futuras”.

Este artigo determina que o poder público exija na forma da lei, Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental para atividades potencialmente degradadoras 

do meio ambiente. É preciso lembrar que se dará publicidade a este evento 

de forma que a população possa participar das Audiências Públicas a serem 

instaladas.

Esta legislação resolve ainda que: “aquele que explorar recursos minerais fica 

obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”.

No que se refere às medidas de segurança ambiental a Constituição decreta 

que “as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infra-

tores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, inde-

pendentemente da obrigação de reparar o dano”.

Há de se lembrar ainda da lei nº. 6938/81 – Política Nacional de Meio Am-

biente em cujo artigo 14 reconhece o critério da responsabilidade e pontua: 

“... o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade.”



 A Lei de Crimes Ambientais promulgada em 12 de Fevereiro de1988 sob 

nº. 9605 explicita em que condições serão tratados e considerados como 

crimes ambientais os danos causados ao ambiente e ainda prevê penas de 

reclusão e indenização. Além desses aspectos preconiza ainda a coautoria 

de crimes ambientais a todas as pessoas envolvidas nas atividades que cau-

saram os danos, quer seja no caso das empresas este fato inclui desde os 

funcionários até o seu presidente, como também autoridades públicas que 

tenham comprovadamente não observado o fato. As atividades mineradoras 

se enquadram neste item.

Em relação à Legislação Ambiental não se pode deixar de mencionar que o 

Brasil possui legislações eficazes, porém esbarram em problemas como falta 

de recursos e também falta de Educação Ambiental.

No que concerne a áreas degradadas não se pode deixar de citar o Có-

digo Florestal – Lei n°. 4771 de 15/09/1965 – Diário Oficial da União de 

16/09/1980, que faz referência às áreas de preservação permanente e pre-

coniza:

Art.1 - As florestas existentes no território nacional e as demais formas 

de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são 

bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se 

os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral 

e especialmente esta Lei estabelecem. 

Art.2 - Considera-se de preservação permanente, pelo só efeito desta 

Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível 

mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:

1)  de 30 m (trinta metros) para os cursos d’água de menos de 10 m 

(dez metros) de largura;

2) de 50 m (cinquenta metros) para os cursos d’água que tenham de 

10 (dez) a 50 m (cinqüenta metros) de largura;

3) de 100 m (cem metros) para os cursos d’água que tenham de 50 

(cinqüenta) a 200 m (duzentos metros) de largura;

4) de 200 m (duzentos metros) para os cursos d’água que tenham de 

200 (duzentos) a 600 m (seiscentos metros) de largura;

5) de 500 m (quinhentos metros) para os cursos d’água que tenham 

largura superior a 600 m (seiscentos metros).

Para maior detalhamento desses 
itens abordados na aula, visite o site:
http://www.universoambiental.com.

br/novo/artigos_ler.php?canal=5&
canallocal=7&canalsub2=19&id=8

7&pagina
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Como se observa pelo referido Código a vegetação de reserva legal não 

pode ser simplesmente suprimida, mas pode-se utilizar o regime de manejo 

florestal de acordo com o disposto no parágrafo 3º. Deste artigo, sem preju-

ízo das demais legislações legais, como se observa a seguir:

 § 3º. Para cumprimento da manutenção ou compensação da 

área de reserva legal em pequena propriedade ou posse familiar, po-

dem ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais, 

compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou 

em consórcio com espécies nativas.

Resumo
Colocamos em evidência hoje alguns aspectos relevantes da Legislação Bra-

sileira de bastante importância para a proteção do solo.

Atividade	de	Aprendizagem
Destaque dentre as legislações analisadas qual a que considera fundamental 

e que indicaria atenção a ela.

Anotações

Entre no site: www.planalto.gov.
br/ccivil_03/Leis/L4771.htm  e 
aprenda ainda mais sobre essa 
legislação.
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e-Tec Brasil

1. A Conferência Mundial sobre Meio Ambiente foi realizada em Esto-
colmo, na Suécia, em 1972, essa conferência ESTABELECEU:

a) Criação de Unidades de Conservação e a Recuperação de Áreas Degradadas. 

b) Agenda 21

c) Questões ambientais passassem a fazer parte das políticas de desenvolvi-

mento assumidas especialmente pelos países desenvolvidos.

d) Que toda atividade que produza danos ambientais deverá arcar não só com 

as medidas mitigadoras dos impactos como também da recuperação am-

biental.

e) Um documento final anunciando os 27 princípios sobre desenvolvimento e 

meio ambiente.

2. A Conferência para o Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92 
teve como foco principal:

a) questões de interesse coletivo, como o efeito estufa e a biodiversidade, além 

de centrar-se em questões específicas, ou seja, a pobreza, a fome e a urgên-

cia de se atingir o desenvolvimento sustentável.

b) questões específicas, como a fome e a não urgência de se atingir o desen-

volvimento sustentável.

c) questões de interesse individual, como o efeito estufa e a biodiversidade.

d) questões como a resiliência.

e) questões como a incompetência  na resolução dos problemas dos rios bra-

sileiros.

Atividades autoinstrutivas
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3. Sobre as Áreas Degradadas analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:

I) Áreas que, após ação antrópica, tiveram suprimida a vegetação e modifica-

do o ecossistema de tal maneira que os mecanismos naturais são perdidos, 

portanto apresentam capacidade reduzida de voltar ao seu estado original.

II) Aquelas que perderam boa parte de matéria ou ainda toda sua capacidade 

de produção.

III) Aquela que apresenta redução da quantidade e qualidade da capacidade 

atual e futura do solo para produção vegetal.

IV) Área que, após ação antrópica, teve suprimida a vegetação e modificado o 

ecossistema de tal maneira que os mecanismos naturais não foram total-

mente perdidos, portanto apresentam capacidade de voltar ao seu estado 

original.

IV) Aquelas que perderam boa parte de matéria, mas não perderam sua capaci-

dade de produção.

a) A alternativa I está incorreta

b) As alternativas I e III estão incorretas

c) As alternativas I, II e III estão corretas

d) A alternativa IV está correta

e) A alternativa V está correta

4. Podemos afirmar que existem 3 tipos de Intemperismo, ou seja Físi-
co, Químico e Biológico e que normalmente eles acontecem:

a) Podem ocorrer juntos, apesar de predominar um sobre o outro, dependendo 

do clima e do relevo. 

b) Nunca podem ocorrer juntos, independente do clima e do relevo. 

c) Podem ocorrer juntos, mas não dependem do clima e do relevo

d) Somente o Físico e Químico podem ocorrer juntos

e) Somente o Químico e o Biológico podem ocorrer juntos
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5. Analise as proposições a respeito dos agentes modeladores internos 
da terra e assinale a alternativa correta:

I) Vulcanismo - É a forma como o magma sai do interior da terra e chega até 

a superfície esses materiais podem ser gasosos, líquidos ou partículas sólidas 

que ao escorrerem do vulcão alteram e criam novas paisagens. 

II) Tectonismo – É a interação de uma série de placas que cobrem a superfície 

terrestre. Elas se unem umas às outras como um quebra-cabeça. Os movi-

mentos verticais do magma vulcânico provocam o deslocamento das placas 

sobre o manto terrestre.

III) Terremotos ou Sismos - têm sua origem nas placas tectonicas  que acabam 

se movendo podendo se chocar, se separar ou deslizarem. O terremoto é 

resultado do alívio da pressão que existe entre essas placas gerando, desta 

maneira uma vibração que pode ser sentida e também medida pela escala 

Richter e conhecida como escala de magnitude local (ML), ela  quantifica o 

nível de energia liberada por um sismo. 

a)  Apenas a alternativa I está incorreta

b)  As alternativas I e III estão incorretas

c)  As alternativas I, II e III estão corretas.

d)  Apenas a II está incorreta

e)  Todas estão incorretas

AULAS 3 e 4 
6. Com relação à Sucessão Ecológica podemos afirmar:
I) É um processo muito lento de instalação de organismos em um determinado 

local e que acontece de forma bastante gradual. 

II) É um processo que pode ocorrer de duas formas: sucessão primária e suces-

são secundária

III) O estudo do processo de sucessão ecológica é fundamental para auxiliar, de 

maneira adequada, o processo de dinâmica do desenvolvimento da vegetação.

a)  Apenas a alternativa I está incorreta

b)  As alternativas I e III estão incorretas

c)  As alternativas I, II e III estão corretas.

d)  Apenas a II está incorreta

e)  Todas estão incorretas
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7. Marque a alternativa correta:
a) Sucessão Primária é quando o processo de instalação dos organismos ocorre 

em uma área que estava desabitada. 

b) Na sucessão Primária o estabelecimento de comunidades não é gradual, pois 

é preciso lembrar que essa área não foi ocupada por vida antes. 

c) A Sucessão Primária não pode ocorrer em áreas áridas; rochas inabitadas.

d) A Sucessão Primária pode também ocorrer em dunas recém formadas; estra-

das abandonadas; reservatórios ou ainda em telhados antigos.

e) Sucessão Primária não pode ocorrer em área coberta por lava vulcânica res-

friada. 

8. Marque a alternativa correta:
a)  Na Sucessão Secundária o processo de instalação dos organismos acontece 

em uma área onde nunca existiu um ecossistema.

b)  Em uma área de mata desmatada, queimada ou de grande intervenção hu-

mana podemos dizer que jamais ocorrerá sucessão secundária.

c)  A sucessão secundária não ocorre pelo restabelecimento de uma comunida-

de em uma área onde outra comunidade já esteve presente, por exemplo: 

fazendas de cultivo abandonadas, crescimento das plantas após uma quei-

mada, florestas desmatadas, rios fortemente poluídos.

d)  Diversas situações, ou seja, os fatores de perturbação ambiental não dificul-

tam o processo de Sucessão Secundária e nem impedem que ela ocorra.

e)  O tempo necessário para a Sucessão Secundária ocorrer é bastante longo, 

podendo, em alguns tipos de ambientes, atingir 60 anos mesmo na ausência 

total de problemas ambientais.

9. A respeito da necessidade de radiação solar podemos afirmar:
I) Algumas árvores só conseguem se desenvolver se a radiação solar for direta, 

isto quer dizer que durante toda sua vida elas precisam de muita luz solar – 

elas são chamadas de árvores pioneiras. 

II) As árvores da vegetação adulta (clímax) são denominadas de climácicas – 

têm pouquíssima tolerância à luz durante toda sua vida. 

III) Um terceiro grupo – o das secundárias – necessita de mais luz que as climá-

cicas, porém, não suportam tão bem o excesso de luz quanto às pioneiras. 

a)  Apenas a alternativa I está incorreta

b)  As alternativas I e III estão incorretas

c)  As alternativas I, II e III estão corretas.

d)  Apenas a II está incorreta

e)  Todas estão incorretas
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10. Marque V para Verdadeiro e F para alternativas falsas
(  ) Espécies Colonizadoras são os Capins, algumas leguminosas herbáceas, 

plantas espontâneas diversas.

(  ) Espécies Pioneiras:; seu crescimento é muito rápido, aproximadamente 5m 

em dois anos, não vivem muito tempo, mais ou menos de 5 a 15 anos. Não 

ficam muito grandes, mas produzem grande quantidade de sementes, que 

permanecem no solo por anos ou décadas e se desenvolvem sob o sol. 

(  ) Secundárias iniciais  têm crescimento mais lento, 3 metros e meio em 2 anos   

e vivem mais tempo que as pioneiras, mais ou menos 25 a 30 anos;

(  ) Secundárias tardias  - crescem rapidamente sob sombreamento no início da 

vida, mas desaceleram o crescimento em busca dos pequenos clarões na 

floresta, superando as copas de outras árvores, sendo por isso denominadas 

de “emergentes”. 

11. Associe as colunas:
a)  Recuperação                              (   ) Retorno ao estado biológico apropriado

b)  Restauração                               (   ) Processo inverso à degradação

c)  Reabilitação                               (   ) Retorno ao estado original

d)  Revegetação                              (   ) Método simples e barato

e)  Regeneração Natural                 (   ) É feita com alto investimento

AULAS 5 e 6
12. No que se refere ao solo de acordo com as alternativas abaixo, assi-

nale com V para verdadeira e F para alternativas falsas.
I) Os solos vão se formando ao longo do tempo e passa a ser constituído por 

várias camadas Rocha; Rocha Fragmentada; Subsolo e Solo de Superfície.

II) Nos processos envolvidos na formação do solo existe uma íntima relação 

entre este e a rocha, porém deve-se também levar em conta o Clima; Relevo; 

Fauna; Flora e as Atividades Humanas.

III) São quatro os componentes principais que constituem os solos: Elementos e 

Partículas Minerais; Matéria Orgânica; Água e Ar.

a)  Apenas a alternativa I está incorreta

b)  As alternativas I e III estão incorretas

c)  As alternativas I, II e III estão corretas.

d)  Apenas a II está incorreta

e)  Todas estão incorretas
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13. De acordo com a cor do solo podemos afirmar que:
I) Quanto mais escuro o solo mais fértil, por que é mais rico em matéria orgâ-

nica, o húmus.

II) As cores com tons vermelhos ou amarelos mostram que existem diferentes 

tipos de óxidos de ferro no solo. 

III) Solos com dificuldade de drenagem, isto é, com excesso de água, apresen-

tam cor avermelhada.

a)  Apenas a alternativa I está incorreta

b)  As alternativas I e II estão incorretas

c)  As alternativas I, II estão corretas.

d)  Apenas a II está incorreta

e)  Todas estão incorretas

14. Marque a alternativa correta. Erosão é o nome dado a um dos pro-
cessos de degradação do solo. Esse processo pode ser minimizado se: 

a) As plantas de um modo geral servem como proteção ao solo na medida em 

que conseguem reduzir o impacto das chuvas ao diminuir a velocidade das 

águas por meio das árvores e das raízes.

b) Quando se quebra o equilíbrio entre solo e ambiente, como: retirada da ve-

getação, desvio de cursos hídricos não se expõem o solo a erosão.

c) Os processos de erosão não controlados não acarretam  danos ambientais 

irreversíveis.

d) É correto afirmar que a degradação do solo não traz prejuízos à produção 

agrícola.

e) A monocultura não traz desvantagens ambientais porque não exaure o solo 

nem reduz a biodiversidade.
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15. Marque a alternativa correta: 
I) Adubos e fertilizantes são substâncias químicas que possuem de maneira 

geral baixa toxicidade, ou seja, quando usado de maneira correta e quando 

são respeitadas as concentrações indicadas e as técnicas de segurança.

II) Caso as normas não sejam atendidas, ocorrerão diversos tipos de problemas.

III) Os organoclorados (Aldrin, DDT, etc) são considerados muito perigosos, uma 

vez que após aplicação, seu tempo de permanência no solo é de mais de três 

décadas.

IV) Extrativismo engloba toda a atividade de coleta de produtos naturais, ou 

seja, minerais, animais e vegetais. Quando esta atividade ocorre desordena-

damente, sem controle, ela também provoca erosão.

V) A queimada é uma antiga prática agropastoril ou florestal que utiliza o fogo 

de forma controlada para viabilizar a agricultura ou renovar as pastagens.

a)  Apenas a alternativa I está incorreta

b)  As alternativas I e II estão incorretas

c)  As alternativas I, II e III estão incorretas.

d)  Apenas a IV está incorreta

e)  Todas estão incorretas

AULAS 7 e 8  
16. O manejo do solo é composto por práticas indispensáveis ao bom 

desenvolvimento das culturas agrícolas. Marque V para verdadeiro e 
F para falso nas alternativas de práticas indispensáveis abaixo:

(   ) Preparo convencional 

(   ) Preparo Mínimo 

(   ) Preparo Máximo

(   ) Plantio Direto

(   ) Plantio Semi Direto
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17. Para a recuperação de solos, podemos contar com estratégias de re-
cuperação de curto, médio e longo prazo. Marque V para verdadeiro 
e F para falso para as estratégias de curto prazo:

(   ) Estratégias de curto prazo, faz necessária a correção da acidez do solo utili-

za-se Cálcio e Magnésio para eliminação da toxicidade produzida pelo alu-

mínio.

(   ) A adubação química para a reposição do fósforo e potássio do solo é reco-

mendada.

(   ) A adubação mineral agregada à subsolagem torna o processo de recupera-

ção das áreas muito mais lento.

(   ) As práticas conservacionistas integradas a adubações minerais ou orgânicas 

ou adubação verde garantem boa produtividade o que contribui para sua 

recuperação.

(   ) Na recuperação de curto prazo há de se corrigir fatores responsáveis pela 

degradação, como o controle de invasoras; plantio de forrageiras; adubação 

de manutenção; etc...

18. Com relação ao sistema Silvipastoril (SSP) observe as assertivas abai-
xo  e assinale apenas a alternativa correta.

a) É a combinação intencional de árvores, pastagem e gado numa mesma área 

ao mesmo tempo e manejados de forma desintegrada.

b) Apresentam grande potencial de benefícios econômicos, mas não  ambientais.

c) São sistemas multifuncionais, onde existe a possibilidade de intensificar a pro-

dução pelo manejo integrado dos recursos naturais evitando sua degradação.

d) Nesses sistemas, não ocorrem interações em todos os sentidos.

e) Não é uma boa opção, pois utilizam pastagem e gado numa mesma área ao 

mesmo tempo.

19. Marque apenas a alternativa CORRETA: Quando falamos em práticas 
de médio prazo concordamos que do ponto de vista de retorno eco-
nômico e viabilidade agronômica a integração lavoura/agropecuária:

a) É a alternativa mais segura para a recuperação das áreas de pastagem de-

gradadas. 

b) É a alternativa mais segura para a recuperação de pastagem e gado numa 

mesma área ao mesmo tempo e manejados de forma desintegrada.

c) Não é benéfica, pois, desenvolve uma camada densa de raízes, muito se-

melhante à floresta natural e que tem a função de diminuir a lixiviação de 

nutrientes e aumentar a absorção do fósforo natural

d) Diminui o húmus no solo devido de grande quantidade de folhagem

e) Absorve os nutrientes da camada mais superficial do solo, levando-os a mais 

profunda.

e-Tec Brasil 144



AULAS 09 e 10
20. Marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as seguintes colocações de 

opções para a revegetação dos solos.
(   ) Para a recuperação de solos com baixa fertilidade o princípio utilizado con-

siste na produção de mudas noduladas e micorrizadas. 

(   ) Quebra de Dormência das Sementes –  Uma técnica bastante simples e utili-

zada é a escarificação com água quente. 

(   ) Inoculação com rizóbio – O inoculante normalmente é uma cultura de rizó-

bio com turfa.

(   ) Inoculação com rizóbio – O inoculante não pode ser uma cultura de rizóbio 

com turfa.

(   ) Para o  Plantio no campo – as covas devem medir 20 x 20 x 20 cm.

21. Marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as seguintes colocações de 
opções para a revegetação dos solos.

(   ) As leguminosas arbóreas são bastante importantes na recuperação do solo 

pela deposição de folhas e sementes.

(   ) As folhas e o crescimento das raízes estabilizam o solo.

(   ) Para a recuperação destes solos com baixa fertilidade o princípio utilizado 

consiste na produção de mudas noduladas e micorrizadas.

(   ) A perda da matéria orgânica traz consequências graves à estrutura do solo.

(   ) O processo de erosão é ainda mais severo em áreas com declividade acen-

tuada, isso porque além da decomposição natural da matéria orgânica, exis-

tem perdas também por erosão.

22. A Engenharia Natural é denominada de  Bioengenharia no Brasil  e 
é uma área que utiliza técnicas  para  proteção de cursos de água 
e estabilização de encostas e taludes. Marque apenas a alternativa 
ERRADA para as assertivas abaixo.

a) Esta técnica é importante também para o tratamento de voçorocas  e erosão 

empregando material vegetal vivo.

b) Utiliza material vivo combinado com estruturas inertes como madeira, pe-

dra, geotêxteis e estruturas metálicas.

c) Combinando as colocações acima (a e b) a vegetação  deve proporcionar a 

estabilidade das áreas em tratamento.

d) Os problemas de degradação dos solos representam perdas econômicas, si-

tuações de risco podendo ser minimizados ou em parte solucionados pela 

Bioengenharia. 

e) Os modelos de intervenção da Bioengenharia são bastante conhecidos.
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23. Com relação à Técnicas utilizadas de Bioengenharia de Solos é corre-
to afirmar que:

a) As Técnicas de revestimentos se baseiam na hidrosemeadura, biomantas an-

tierosivas, geotêxteis.

b) As Técnicas de revestimentos se baseiam somente na hidrosemeadura, e   do 

entrançado vivo.

c) As Técnicas de revestimentos se baseiam somente na utilização de bioman-

tas antierosivas e geotêxteis.

d) As Técnicas de revestimentos se baseiam somente na hidrosemeadura, e   

aplicação de geotêxteis.

e) As Técnicas de revestimentos se baseiam somente na hidrosemeadura.

24. Ainda com relação à Técnicas utilizadas de Bioengenharia de Solos é 
ERRADO  afirmar que:

a) As técnicas utilizadas para recuperação das encostas pela bioengenharia de 

solos têm aplicação e situações de instabilidade pouco profundas.

b) As Técnicas para Estabilização se baseiam na paliçada viva; o entrançado vivo 

e a faixa de vegetação.

c) As técnicas utilizadas para recuperação das encostas pela bioengenharia de 

solos têm aplicação e situações de instabilidade muito profundas.

d) As técnicas de bioengenharia de solos podem ser agrupadas em termos de 

técnicas de revestimento e estabilização.

e) Nessas técnicas não há o envolvimento de massas de terreno de grande 

dimensão.

25. Associe corretamente as colunas:
a) Biomantas                                 (   ) econômico, leve e de fácil aplicação

b) Geotêxteis                                 (   ) são constituídas por  malha geossintética

c) Paliçada Viva                             (   ) Estrutura de tecido de malhas planas

d) Geotêxtil Tecido                        (   ) É uma estrutura viva transversal

e) Entrançado Vivo                       (   ) medida de estabilização de encostas

26. Marque apenas a alternativa CORRETA. As vantagens da aplicação 
de mantas orgânicas são:

a) a) Absorção da energia cinética produzida por partículas erosiva;

b) b) Aumento da capacidade de retenção de água no solo;

c) c) Regulação da temperatura do solo.

d) d) De maneira geral as mantas orgânicas não trazem inconvenientes ao solo.

e) e) Todas as anteriores estão corretas
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AULAS 11 E 12
27. Para que se possa fazer uso da técnica de Indução da Regeneração 

Natural é necessário certificar-se de que os solos sejam pouco de-
gradados; que mantenham suas características bióticas e abióticas; o 
banco de sementes deve ser rico em espécies pioneiras possibilitan-
do assim essa fase de regeneração inicial. Partindo do pressuposto de 
que todas as espécies se regeneram naturalmente, existem fatores 
que condicionam esse processo. A partir desta explicação, marque 
V para verdadeiro ou F para falso para os fatores que determinam a 
disponibilidade de sementes no local nas assertivas abaixo:

(   ) Produção de sementes (floração, polinização, maturação etc.);

(   ) Dispersão das sementes (ventos, pássaros, roedores, formigas) 

(   ) Presença de predadores (pássaros, macacos);

(   ) Insanidade das sementes (insetos, fungos etc.).

28. Marque a alternativa correta para a seguinte afirmação: As Técnicas 
de Plantio ou Implantação Puro de Nativas devem ser empregadas em:

a) a) áreas que perderam as características bióticas das formações florestais, ou 

seja, um local muito degradado. 

b) b) A função desta técnica é desacelerar o processo de sucessão natural.

c) c) A implantação normalmente é efetuada pelo plantio de mudas, mas não 

se deve considerar a semeadura.

d) d) a técnica que utiliza o plantio de mudas florestais nativas não necessita da 

aplicação de tratos silviculturais.

e) e) a adoção de uma das técnicas de plantio independe da cobertura existen-

te na área, da existência do banco de sementes e de remanescentes flores-

tais próximos à área em questão.

29. Marque V para Verdadeiro e F para alternativas falsas
(   ) A nucleação “é entendida como a capacidade de uma espécie em propiciar 

uma significativa melhoria à qualidade ambiental, permitindo um aumento 

na probabilidade de ocupação deste ambiente por várias espécies”.

(   ) Quando se tem a intenção de reconstituir áreas degradadas o ideal é que se 

busquem espécies mais próximas das que ali existiram.

(   ) O uso de plantas exóticas não é aconselhável, pois, só assim a recuperação 

da área ficará o mais próximo possível das condições naturais.

(   ) Ao se recuperar uma área degradada, estamos colaborando para um siste-

ma de chuvas  mais eficiente  mas não colaboramos  para a  formação de um  

banco de sementes. 
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30. Marque V para Verdadeiro e F para alternativas falsas
(   ) Transposição do solo é uma técnica que consiste em se transpor pequenas 

porções de terra de solo não degradado, isto implica na reconstituição da 

área com pequenos núcleos que já contém microorganismos e sementes de 

espécies vegetais pioneiras.

(   ) Semeadura direta e hidrossemeadura são técnicas que utilizam uma grande 

mistura de gramíneas perenes exóticas e leguminosas cobrindo o solo rapi-

damente.

(   ) Poleiros Artificiais propiciam locais onde os animais possam pousar, por 

exemplo, as aves, os morcegos são ótimos dispersores de sementes em gran-

des áreas abertas.

(   ) A Transposição da galharia possibilita: abrigo natural para a fauna; poleiro 

para repouso e caça; decomposição da matéria orgânica mas não oferece 

condições adequadas para espécies adaptadas à sombra e umidade. 

31. Marque a alternativa correta:
a) Poleiro Seco – Semelhante a grandes árvores.

b) Poleiro Vivo – Imita galhos de árvores semfolhagens.

c) Poleiro Torre de Cipó – Imita verdadeiramente os cipós e merecem mais estu-

dos quanto ao seu potencial no controle do microclima e como abrigo para 

morcegos.

d) Poleiro Cabo Aéreo – Diferente da fiação dos postes da Rede Elétrica.

e) Transposição de chuvas de sementes é uma técnica que garante o abasteci-

mento de sementes de forma diversificada apenas em determinados perío-

dos do ano.

AULA 13 e 14 
32. Marque a alternativa incorreta com relação à seguinte afirmativa: As 

matas ciliares são aquelas que estão às margens dos rios e que têm 
suas funções bem definidas. Entre essas funções estão:

a) Têm a capacidade de proteger os cursos de água e as nascentes que abas-

tecem as cidades;

b) Propiciam o crescimento das lavouras

c) Servem de bebedouros para os animais

d) A presença dessas matas não evita o assoreamento

e) As matas ciliares têm a função de controlar a vazão dos rios
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33. Para se iniciar um projeto de recuperação de áreas degradadas é 
“preciso”: MARQUE VERDADEIRO OU FALSO:

(   ) Estudo das espécies nativas remanescentes dos locais a serem reflorestados;

(   ) Levantamento das condições ambientais e as possíveis causas da degrada-

ção 

(   ) Num primeiro momento as espécies devem possuir resistência ao ambiente 

degradado, mas não precisam estar adaptadas ao clima da região.

(   ) Escolha do modelo de recuperação, de acordo com os objetivos e caracterís-

ticas locais.

(   ) Escolha das espécies a serem plantadas, tendo como base as características 

da vegetação original. 

34. As sequências utilizadas para as ações de recuperação devem obe-
decer a uma série lógica para que os resultados sejam eficientes. Nas 
assertivas abaixo marque a alternativa incorreta.

a) Levantamento de imagens aéreas da região de abrangência do projeto para 

a execução do levantamento por geoprocessamento, através do IBGE.

b) Determinação das áreas com ausência de mata ciliar.

c) Escolha de áreas com importância para a aplicação do projeto.

d) Visita e levantamento fotográfico do local escolhido

e) Contato com a comunidade local para apresentação da proposta de recu-

peração.

35. MARQUE VERDADEIRO OU FALSO: Em se tratando de Remediação 
podemos afirmar que:

(   ) É um conjunto de técnicas e operações visando anular os efeitos nocivos, 

tanto ao ser humano quanto à biota.

(   ) O gerenciamento de áreas contaminadas objetiva a minimização dos riscos 

a partir de um conjunto de medidas que propiciam o conhecimento das 

características dessas áreas e dos impactos ali causados.

(   ) As técnicas de remediação são utilizadas na descontaminação do solo e tam-

bém das águas subterrâneas.

(   ) Técnicas “in situ” – onde a contaminação é tratada no meio impactado.

(   ) Técnicas “in situ” – onde os contaminantes são conduzidos até a superfície.
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36. Nas técnicas  de Remediação “in situ” podemos fazer uso de alguns 
sistemas que produzem bons resultados. Marque o sistema que esta 
discordando com esta afirmação:

a) Sistema de bombeamento (Pump And Treat);

b) Sistema de Air Sparging;

c) Sistema de Extração de Vapores (soil vapor extraction);

d) Sistema de Extração Multifásica (multi phase extraction – MPE) 

e) Incineração

37. Na Remediação “ex situ” pode-se utilizar diferentes processos como, 
escavação, remoção e tratamento e destinação final adequada. Par-
tindo dessa informação associe corretamente as colunas dessa reme-
diação:

a) Co processamento                                  (   ) tratar solos contaminados com  

 hidrocarbonetos

b) Incinerador                                              (   ) oxigenação de pequenas por- 

  ções do solo

c) TDU - Unidade de Dessorção Térmica     (   ) destruição térmica 

d) Biopilha                                                    (   ) Destina-se a resíduos indus- 

  triais perigosos

e) Aterro K I e KII                                         (   ) oxigenação de pequenas  

  porções do solo

AULAS 15 E 16
38. Com relação a Biorremediação assinale VERDADEIRO OU FALSO
(   ) A biorremediação é classificada de maneiras distintas no que se refere ao 

local de tratamento.

(   ) Na biorremediação também não se trabalha com técnicas “in situ” e “ex 

situ”

(   ) Os micro-organismos precisam estar ativos e sadios para o desempenho da 

tarefa de remediação.

(   ) A temperatura, a quantidade de nutrientes e oxigênio, deve estar em condi-

ções ideais possibilitando assim o desenvolvimento dos micro-organismos. 

(   ) Alguns micro-organismos sobrevivem em condições adversas, outros sob as 

mesmas condições morrem ou crescem muito lentamente.
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39. Agora trataremos da Fitorremediação e para tanto preciso de sua 
ajuda para marcar a alternativa CORRETA.

a) Na fitorremediação utilizam-se plantas objetivando remover, transferir, esta-

bilizar ou destruir elementos nocivos.

b) Para a implantação desta técnica é preciso observar  as características físico-

-químicas do solo sem se preocupar com as características do contaminante.

c) Qualquer planta pode ser utilizada para fitorremediação.

d) Na fitorremediação utilizam-se plantas objetivando somente remover ele-

mentos nocivos.

e) Na fitorremediação utilizam-se plantas objetivando somente destruir ele-

mentos nocivos.

40. Marque a alternativa CORRETA. Para um Planejamento do tipo de 
Biorremediação precisamos por em prática as seguintes ações:

a) análises biológicas, geológicas, geofísicas, hidrológicas

b) somente análises geológicas, geofísicas, hidrológicas

c) análises biológicas, geológicas, geofísicas. As hidrológicas são desnecessá-

rias.

d) Nas diferentes fases do Planejamento a utilização de microorganismos para 

bioestimulação e a bioaumentação é dispensável.

e) No planejamento não está previsto a utilização de organismos geneticamen-

te modificados.

41. Com relação às áreas degradadas pela mineração marque VERDADEI-
RO OU FALSO nas alternativas abaixo:

(   ) Os objetivos da recuperação destas áreas envolvem: Revegetação; Controle 

da erosão e assoreamento; Proteção dos recursos hídricos; 

(   ) Regularização hidrológica; Recuperação da fauna; Melhoria do Microclima; 

Recreação e lazer; 

(   ) Aspectos turísticos e históricos; Recuperação econômica de plantas medici-

nais, madeireiras, ornamentais, frutíferas; 

(   ) Não atendimento a Aspectos Legais e Certificação Ambiental;

(   ) Sua recuperação melhora os Aspectos estéticos e paisagísticos;

42. Marque VERDADEIRO OU FALSO: As fases  de Lavra e Beneficiamen-
to podem causar:

(   ) Alteração topográfica com modificação da paisagem;

(   ) Remoção de solo orgânico e ganho de terras agricultáveis;

(   ) Remoção vegetal e desnudamento do solo;

(   ) Aceleração da erosão laminar em sulcos e ravinas;

(   ) Desenvolvimento de voçorocas;
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43. É possível dar uma destinação as áreas impactadas pela Mineração e 
para tanto algumas medidas são absolutamente necessárias. Marque 
VERDADEIRO OU FALSO

(   ) Para que se possa contribuir para minimizar esses impactos é preciso que 

seja dada uma destinação correta para essas áreas. 

(   ) A necessidade dessa destinação faz parte de uma obrigação legal de todas 

as empresas deste ramo de atividade, 

(   ) Deveria ser um compromisso que todo empresário deve ter responsabilidade 

com o meio ambiente.

(   ) A legislação brasileira não cobra ações deste tipo.

(   ) Em termos de usos futuros para áreas de antigas pedreiras ou mineração, 

pode-se sugerir: Opções de Lazer; Parque Ecológico; Locais de eventos.

44. Marque V para Verdadeiro e F para Falso. Para que um Plano de Ma-
nejo consiga atender ótimos resultados é preciso:

(   ) Adequar equipamentos e calendários de forma a não permitir a compacta-

ção dos solos;

(   ) se for um plano conservacionista é necessário observar as condições do cli-

ma e do solo.

(   ) Adotar sistemas de controle da erosão como, por exemplo, terraços.

(   ) O manejo da cobertura do solo de ser dividido de formas: mecânica e hi-

dráulica.

(   ) Para se obter melhores resultados há de se fazer o controle de espécies inva-

soras.

45. Ainda podemos falar sobre programas de recuperação de áreas, os 
SAFs – Sistemas Agroflorestais é o último assunto a ser tratado aqui 
que envolve este aspecto. Nas alternativas abaixo MARQUE VERDA-
DEIRO OU FALSO.

(   ) São modelos de usos dos solos que ficam bem próximos, do que chamamos 

de floresta natural;

(   ) Recomendado principalmente como alternativa de uso do solo, para áreas 

com forte impacto antrópico;

(   ) Agro Florestal ou SAF é uma prática muito nova e por isso muito pouco uti-

lizada.

(   ) Sistemas Agroflorestais são combinações permanentes que possuem uma 

rica biodiversidade.

(   ) É uma excelente alternativa para áreas que foram degradadas ou abandona-

da.
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46. MARQUE VERDADEIRO OU FALSO. Quanto ao aspecto estrutural o 
SAF pode ser:

(   ) Sistemas Silviagrícolas, 

(   ) Sistemas Silvipastoris (animais e árvores ou arbustos), 

(   ) Sistemas Agrossilvipastoris (animais, plantas anuais e árvores ou arbustos). 

(   ) Sistemas Contínuos

(   ) SAFs quanto ao seu potencial é absolutamente inviável.

47. Assinale as alternativas que condizem com esse sistema. Os SAFs 
apresentam algumas vantagens comprovadas científicamente e ou-
tras ainda não em relação ao sistema convencional a exemplo vale 
citar:

I) Diminuição do uso de fertilizantes;

II) Conservação de solos e bacais hodrográfica;

III) Aumento no uso de herbicidas e pesticidas

IV) Menor custo de recuperação de matas ciliares

V) Melhoria na qualidade dos alimentos

a) Apenas a alternativa I está incorreta

b) As alternativas I e II estão incorretas

c) As alternativas I e IV estão incorretas.

d) Apenas a IV está incorreta

e) A alternativa III está incorreta

48. Associe corretamente as colunas.Dentre todos os instrumentos da 
Gestão Ambiental para o Manejo de áreas são documentos impor-
tantes:

a) EIA                                                        (   ) Estudo de Impacto Ambiental

b) RIMA                                                    (   ) Relatório de Controle Ambiental

c) PRAD                                                    (   ) Plano de Controle Ambiental

d) PCA                                                      (   ) Programa de Recuperação Áreas

e) RCA                                                      (   ) Relatório de Impacto Ambiental
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49. Marque VERDADEIRO OU FALSO.Como procedimento básico para a 
execução de um PRAD:

(   ) Inspeção da área a ser reabilitada

(   ) Documentação fotográfica dos itens de passivos ambientais identificados

(   ) Identificação dos processos de transformação ambiental que deram origem 

ao passivo identificado

(   ) Estabelecimento de medidas corretivas e preventivas para cumprir as neces-

sidades de reabilitação da área

(   ) Orçamento não é necessário, pois as empresas se preocupam e independen-

te do preço vão corrigir as áreas. 

50. De acordo com a Legislação Brasileira associe corretamente as alter-
nativas abaixo:

a) Código Florestal                                (   ) Criou institutos ambientais

b) Política Nacional Meio Ambiente      (   ) Lei n°. 4771/65

c) Lei de Crimes Ambientais                 (   ) Lei 6938/81

d) Código Florestal                               (   ) Lei  nº. 9605/88

e) Constituição Federal/88 – Art. 225 –   (   ) Política Nacional de M.A. da e Paulo.
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