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EDITORIAL 
A Patologia das Construções, em seu segundo número, se apresenta trazendo outra importante 

contribuição aos interessados em Patologias na Engenharia Civil. Destaca-se que, mesmo tratando 

de um tema técnico, cada artigo apresenta detalhes, no sentido de ampliar, aprofundar e mesmo 

provocar as reflexões dos problemas construtivos no Brasil. 

Os autores, no artigo Patologias de uma laje de concreto armado em uma determinada edificação 

no município de Montes Claros - MG, buscaram verificar o processo de cobrimento para proteção do 

aço e posteriormente corrosão da armadura. O artigo buscou através de uma revisão bibliográfica 

dar consistência um estudo de caso com caracterização, diagnóstico e proposta de solução. 

No artigo Patologias ocasionadas pela umidade nos revestimentos, os autores, enfocam em um 

caso prático muito comum nas construções que é a umidade.  É cediço que os revestimentos 

são usados para proteções e estética de acabamentos, mas quando não atingem os objetivos 

causam um incômodo aos usuários. O artigo traz uma referência didática das umidades e locais 

de ocorrência, origens, causas e manifestações. O trabalha conta com um diagnóstico, caracte-

rização e solução do problema. 

No artigo em Patologia das passarelas de Madeira da Ponte Marechal Hermes da Fonseca, os au-

tores, apresentam história e descaso das estruturas públicas no Brasil. Apesar de um referencial 

teórico consistente e estudo de caso, o artigo nos traz uma reflexão das estruturas abandonadas 

que deveriam seu utilizadas em pró da sociedade. O estudo comprova que os processos naturais 

causaram a deterioração, mas o “não cuidado” da mesma por ações antrópicas que contribuíram 

com aceleração da deterioração.     

O autor Jorge Roberto Caetano Brasil, em seu artigo Caracterização morfométrica e hidrológica da 

bacia hidrográfica do rio Gorutuba, no norte do estado de Minas Gerais, apresenta um tema relevan-

te e atual na área de recursos hídricos, pois o estudo de caso envolve uma bacia hidrográfica onde 

foi construída uma barragem com fins para irrigação, abastecimento humano e perenização. Tal 

estrutura gerou um grande desenvolvido local na economia, social e estrutural na região.   

A autora do artigo Avaliação de impactos ambientais em mineração de areia no norte de Minas Gerais 

traz um assunto atual e muito discutido na sociedade. As atividades econômicas são necessárias para 

o desenvolvimento local e muitas vezes deparamos com matrizes de riscos entre o ganho financeiro, a 

necessidade do produto e os efeitos nocivos ao meio ambiente. As discussões são inúmeras e o refe-

rido trabalho enriquece esta pauta de discussão. 

Deste modo, reafirma-se que a Patologia das Construções, tema central desta edição da revista, fica, mais 

uma vez, evidenciada, sua relevância não só pelas formas como os diferentes autores e colaboradores a 

enfocam, mas também pelas situações e problemas que podem ocorrer. 

As questões ambientais e hídricas ganham status a cada dia na sociedade, mas a discussão de de-

senvolvimento econômico e meio ambiente promove um debate que se torna relevante para que 

possamos nos desenvolver com sustentabilidade. 

Professor Pedro Henrique Vilanova Nunes





Sumário
7 Patologias de uma laje de concreto 

armado em uma determinada edificação 
no município de Montes Claros – MG

PINHO, C.F.1; SERQUEIR, E.M.S.1; NUNES, P.H.V.1, *

19 Patologias ocasionadas pela umidade nos 
revestimentos

LOPES, H.1; NOBRE, A. C. F.1; SAMPAIO, I. R.1; NUNES, P.H.V.1, 

*

30 Patologia das passarelas de madeira da 
ponte Marechal Hermes da Fonseca

BATISTA, B. P.1; BUERI, S. F.1; BATISTA, S. L.1; NUNES, P.H.V.1, *

41 Caracterização morfométrica e 
hidrológica da bacia hidrográfica do rio 
Gorutuba, no Norte do Estado de Minas 
Gerais

BRASIL, J.R.C.1*

57 Avaliação de impactos ambientais em 
mineração de areia no Norte de Minas 
Gerais

SILVA, O.C.1*

69 Instruções aos autores



8



9

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 2, n. 1/2015

PATOLOGIAS DE UMA LAJE DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA DETERMINADA EDIFICAÇÃO 

NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG
PINHO, C.F.1; SERQUEIR, E.M.S.1; NUNES, P.H.V.1, *

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Santo Agostinho de Montes 

Claros, Montes Claros, Minas Gerais, Brasil.

*vilanumes@gmail.com

RESUMO:
O objetivo deste trabalho foi diagnosticar as patologias existentes em uma laje de 
concreto armado de um ponto comercial localizado no Município de Montes Claros/
MG. Para esse fim a metodologia aplicada se deu pela associação da pesquisa des-
critiva, bibliográfica e o estudo de caso, considerando-se que o objeto de estudo é 
real, pois se trata de um ponto de comércio localizado no Bairro Carmelo, no Muni-
cípio de Montes Claros/MG, com área de 6,00m x 4,00m (laje). Os resultados apon-
taram diversos pontos na mesma laje estudada, com patologias diferentes como: 
segregação da pasta de concreto, fissuras com lascamento do concreto, corrosão 
da armadura na laje e expansão da seção da armadura. Observou-se também que 
a construção foi executada sem que fosse elaborado um projeto definitivo ou es-
trutural conforme estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
NBR 6118/2003. Em seguida evidenciou-se que a execução da obra se deu sob a 
responsabilidade de um pedreiro e sem o acompanhamento de um profissional da 
área da Engenharia Civil. Por conclusão, ficou evidenciado que a laje estudada, em 
virtude das diversas deteriorações, representa uma laje contaminada que necessita 
de reparos urgentes, para que os defeitos, embora pequenos, mas numerosos, se 
tornem falhas mais difíceis de recuperação. A laje foi então diagnosticada e recupe-
rada, em todas as extensões necessárias. As armaduras foram limpas, tendo toda 
a ferrugem retirada e aplicado inibidor de corrosão e posteriormente aplicada a 
argamassa de cimento.

Palavras-chave: laje de concreto armado, patologias, recuperação.

ABSTRACT:
The objective of this study was to diagnose the existing pathologies in a reinforced 
concrete slab from a commercial point located in Montes Claros Municipality / MG. 
For this purpose the methodology was given by the association of descriptive rese-
arch, literature and the case study, given that the subject matter is real, because it 
is a trade point located in District Carmel, in the municipality of Montes Claros / MG, 
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with an area of   6,00m x 4.00m (slab). The results showed several points on the same 
slab studied, with different pathologies such as segregation of concrete folder, cra-
cks with concrete spalling, reinforcement corrosion in the slab and armor section of 
the expansion. It was also noted that the construction was carried out without being 
prepared a definitive or structural design as established by the Brazilian Association 
of Technical Standards (ABNT) NBR 6118/2003. Then it showed that the performan-
ce of the work took place under the responsibility of a bricklayer and without the ac-
companiment of a professional Civil Engineering area. In conclusion, it was evident 
that the slab studied, because of various deteriorations represents a contaminated 
slab requiring urgent repairs, so that the defects, although small, but numerous, 
become more difficult fault recovery. The slab was then diagnosed and recovered in 
all the required extensions. The reinforcements were clean, and the whole removed 
rust and corrosion inhibitor applied and subsequently applied to cement mortar.

Keywords: reinforced concrete slab, disease, recovery.

INTRODUÇÃO

A realização de todas as edificações com-
preende um processo que implica em 
três fases distintas: a fase de projeção; 
a fase de execução e; a fase de utiliza-
ção (FILHO, 2015a), observando-se que 
a finalidade ou utilização dessas edifica-
ções pode ser habitacional, comercial, 
industrial, entre outras ou até mesmo 
mista (FILHO, 2015b).

Buscou-se abordar inicialmente os pro-
cessos das edificações, para dar ênfa-
se à primeira fase que é a de projeção, 
que é imprescindível para a garantia e 
segurança das edificações. Nessa fase, 
é importante considerar tanto o; Proje-
to Definitivo ou projeto de arquitetura 
e engenharia, bem como, o Projeto de 
Execução, dotado de: projeto estrutural, 
projeto de instalações (elétrica, hidráuli-
ca, de gás, entre outras) (FILHO, 2015b).

Isso porque em cidades do interior, não 
é incomum deparar com construções de 
prédios, com áreas significativamente 

amplas, porém, sem um projeto que dê 
suporte técnico, o que geralmente incor-
re em defeitos e patologias prejudiciais à 
construção em si, mas também ao orça-
mento financeiro dos proprietários, em 
razão das degradações que ocorrem, 
pela ausência tanto da técnica quanto 
do acatamento das normas.

Neste artigo, buscou-se centrar os estu-
dos nas questões relacionadas às Lajes 
de concreto. Assim, procurou-se identifi-
car no Município de Montes Claros, uma 
edificação já pronta, com manifestação 
de patologias, para melhor compreen-
dê-las e propor sua recuperação.

Diante do exposto, o objetivo geral foi 
delineado em diagnosticar as patologias 
existentes em uma laje de concreto ar-
mado de um ponto comercial localizado 
no Município de Montes Claros/MG. 

MATERIAL E MÉTODO

A metodologia aplicada para o desen-
volvimento deste trabalho e em atenção 
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ao objetivo proposto, se deu pela asso-
ciação da pesquisa descritiva, onde o 
principal é a descrição característica de 
determinado fenômeno (GIL, 2002) e da 
pesquisa bibliográfica estruturada em 
uma revisão da literatura sobre o tema 
em pauta, a partir de materiais já elabo-
rados e encontrados em artigos, revis-
tas, teses e dissertações.

A esses métodos acrescenta-se tam-
bém o estudo de caso, considerando-se 
que o objeto de estudo é real, pois se 
trata de um ponto de comércio localiza-
do no Bairro Carmelo, no Município de 
Montes Claros/MG, com área de 6,00m 
x 4,00m (laje).

DESENVOLVIMENTO 

A laje: estrutura de concreto

No intuito de tratar sobre lajes de con-
creto, é importante, inicialmente, to-
mar por base as definições estabeleci-
das pela NBR 6118/2003, em seu item 
14.4.2.1, que define a laje como placas, 
e as esclarecem como sendo elementos 
de superfície plana, sujeitas a ações nor-
mais a seu plano. Também estabelece 
que lajes que tenham espessura supe-
rior a 1/3 do vão devem ser estruturadas 
com placas espessas (ABNT, 2004)

A função das lajes, na maioria das ve-
zes, é o recebimento de cargas verticais 
que, de um modo geral, transmite es-
sas cargas para os respectivos apoios, 

ou seja, para as vigas que se localizam 
em seus bordos, ou mesmo para os 
apoios pontuais denominados pilares 
(CAMACHO, 2004).

Ribeiro (2015) também compartilha com 
esse entendimento ao considerar que 
as lajes constituem-se em estruturas 
laminares planas, que são predominan-
temente solicitadas por cargas normais 
ao seu plano médio, considerando que 
a sua espessura “h” é menor que as 
outras dimensões. Entretanto a auto-
ra acrescenta outras funções às lages, 
destacando: (i) a transmissão das car-
gas de utilização para as vigas, quando 
aplicadas diretamente no piso, quando 
em estruturas convencionais do tipo 
laje-viga-pilar; (ii) contraventar as estru-
turas, funcionando como placas rígidas 
em seu plano, que vão distribuir as car-
gas atuantes horizontalmente; (iii) atuar 
como mesas de compressão da seção 
“T”, quando forem Lages ligadas mono-
liticamente às vigas.

Segundo Ribeiro (2015), quanto à sua 
natureza as lajes se classificam em lajes 
maciças, nervuradas e mistas. 

Entretanto e, em conformidade com a 
NBR 6118/2003, as lajes podem ser clas-
sificadas quanto: a sua composição e 
forma; quanto ao tipo de apoio e; quan-
to ao esquema de cálculo. Assim confor-
me o item 14.7.7, quanto à composição 
e forma, as lajes podem ser: maciças, 
nervuradas, mistas moldadas na obra 
ou mistas pré-moldadas (ABNT, 2004).
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Figura 1 – Laje maciça 
Fonte: Camacho (2004).

Figura2 – Laje mista pré-moldada 
Fonte: Camacho (2004).

Figura 3 - Lajes Nervuradas
Fonte: Camacho (2004).

Entretanto, devido à edificação estuda-
da neste artigo, tratar-se-á sobre lajes 
maciças, não se aprofundaando sobre 
os outros tipos. 

As lajes maciças tem se manifestado 
como um dos sistemas construtivo mais 
difundido na construção civil, em edifi-
cações do tipo: casas, edifícios, galpões, 
garagens, entre outras. Sua execução 
consiste na distribuição planejada de 
formas e escoras de sustentação da es-
trutura, no período do processo de apli-
cação e cura do concreto. Ribeiro (2015) 
esclarece também, que a sua estrutura 
final é mais pesada do que outras estru-
turas que são utilizadas em outros mé-
todos construtivos e apresenta um alto 
tempo de espera para a sua utilização, 
além de alto custo, quando comparado 
com ou outros tipos de execução. 

Patologias das estruturas de 
concreto armado

Antes mesmo de se adentrar às patolo-

gias das estruturas de concreto armado, 
viu-se importante fazer uma descrição 
entre defeito, dano e falha em relação 
à esse tipo de estrutura. A essa consi-
deração Worden e Manson (1999 apud 
ARAÚJO NETO, 2012) descrevem suas 
concepções numa relação hierárquica, 
da seguinte forma.

Defeito: é inerente a qualquer es-
trutura, inclusive às estruturas de 
concreto, e uma estrutura será con-
siderada em condição ideal mesmo 
que apresente pequenos defeitos;

Dano: acontece quando a estrutura 
já não opera em sua condição ideal, 
porém continua funcionando em 
condição satisfatória, apenas numa 
forma não otimizada;

Falha: acontece quando a estrutu-
ra já não se comporta de forma sa-
tisfatória em relação às exigências 
de uso ou existe uma modificação 
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no sistema que produz uma redu-
ção inaceitável de qualidade (WOR-
DEN, MANSON, 1999; apud ARAÚJO 
NETO, 2012, p. 23).

As principais patologias geralmente 
encontradas em estruturas de concre-
to armado, incluindo-se aí as lajes po-
dem ser pontuadas em: deformação 
estrutural; corrosão das armaduras; 
lixiviação de compostos hidratados; 
falta de qualidade e espessura do 
cobrimento; irregularidade geométrica 
dos elementos de concreto armado; 
segregação do concreto e; fissuras 
(FILHO, 2015b).

Pela ordem colocada de patologias, 
Sabatine (2002) explica que as defor-
mações estruturais ocorrem em razão 
dos vãos médios, considerando que 
na década de 1970 as estruturas exe-
cutadas tinham vão médio de quatro 
metros e, atualmente os vãos médios 
passaram a ser de sete metros entre 
apoios, consequentemente, essas es-
truturas maiores, tendem a apresentar 
maiores deformações. 

Com relação a corrosão da armadura, 
esta decorre de um processo eletro-
químico que necessita de uma presen-
ça simultânea de oxigênio e umidade. 
Nesse processo as principais causas de 
corrosões implicam na permeabilidade 
do concreto, em razão de uma alta re-
lação água/cimento e dosagem inade-
quada. Geralmente ocorre por falha na 
elaboração do projeto estrutural e/ou 
na fase de execução da obra, quando 
não se tem um cobrimento das arma-
duras em conformidade com a norma 
ABNT (FILHO, 2015b).

No que se refere à corrosão das arma-
duras em laje Filho (2015b) esclarece-
-a na condição em que a laje é exe-
cutada sem o mínimo de cobrimento 
para proteção da armadura que coin-
cide com as juntas das formas e acaba 
por provocar corrosão generalizada, 
bem como a expansão da seção das 
armaduras. 

Em outras palavras isso ocorre quanto a 
armadura fica rente às formas e o resul-
tado é o que mostra a Figura 4.

Figura 4 – Exemplo de corrosão das armaduras em laje

Fonte: Filho (2015b).
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No que concerne à lixiviação, esta se dá 
a partir da ação extrativa ou da dissolu-
ção sofrida pelos compostos hidratados 
da massa de cimento em contato com 
a água, especialmente, com águas puras 
ou ácidas (FILHO, 2015b).

Já a falta de qualidade e espessura do 
cobrimento, a NBR 6118/2003 é cate-
górica em afirmar que a durabilidade 
das estruturas depende efetivamente 
da qualidade e da espessura do concre-
to que cobre a armadura (ABNT, 2004; 
ARAÚJO NETO, 2012). A essa mesma 
questão Helene (1993) destaca que a 
qualidade do concreto de cobrimento 
e a proteção, são dependentes da ade-
quação da forma, do aditivo desmoldan-
te e, especialmente, da adequada cura 
dessa superfície. 

As irregularidades geométricas dos ele-
mentos de concreto armado, consiste 
nas modificações relacionadas às es-
pecificações estabelecidas no projeto 
estrutural bem como, das formas, na 

geometria dos elementos que podem 
decorrer no nível do plano, do esquadro 
ou ainda, nas alterações dimensionais 
das pelas de concreto armado (ARAÚJO, 
2014).

Quanto à segregação do concreto esta 
ocorre quando o concreto fresco encon-
tra-se de tal maneira que não se distri-
bui uniformemente, o que compromete 
a sua compactação, que é indispensável 
para alcançar o máximo de sua poten-
cialidade, de resistência e durabilidade, 
podendo ocorrer ninhos de concreta-
gem durante o cobrimento, por motivo 
de o concreto não penetrar entre a for-
ma e as armaduras. O concreto também 
pode ser executado com fator água/ci-
mento elevado, incorrendo de porosida-
de elevada do concreto e manifestação 
de fissuras de retração, o que provoca 
lascamento do concreto em função da 
expansão dos elementos de corrosão 
nas armaduras da laje, conforme a Figu-

ra 5 (EFFTING, 2014).

Figura 5 – Lascamento do concreto

Fonte: Filho (2015b).
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Com relação as fissuras, estas represen-
tam um dos principais problemas para o 
concreto armado, podendo ocorrer des-
de a concretagem até tempos depois. 
Segundo orientação da NBR 6118/2003, 
suas aberturas não devem ultrapassar: 
0,2 mm em armadura exposta em meio 
agressivo muito forte; 0,3 mm exposição 
a meio agressivo moderado e forte e; 0,4 
mm em peças expostas a meio agressi-
vo fraco (ABNT, 2004).

Técnica de recuperação de 
lajes de concreto aramado

Identificadas as patologias ocorridas em 
lajes de concreto armado, a recupera-
ção e reforço das estruturas deve ocor-
rer inicialmente por uma preparação da 
superfície a ser tratada, o que segundo 
Silva (2006) ocorre a partir de alguns 
processos e etapas necessárias como: 
polimento; lavagem e limpeza da super-
fície, remoção dos resíduos utilizando-se 
para isso, soluções ácidas ou alcalinas; 
remoção de resíduos por meio de jatos 
de água, areia, vapor ou de ar comprimi-
do; escovação; apicoamento; saturação 
e corte do concreto comprometido.

Com a superfície e armaduras devida-
mente preparadas, ou mesmo substi-
tuídas quando for o caso, realiza-se a 
recomposição da área com utilização 
de materiais como: argamassa, graute 
ou concreto.

No caso de reparo com uso da argamas-
sa Souza e Ripper (1998) explica que essa 
modalidade de reparo é utilizada tan-
to em superfícies de pequenas quanto 
de grandes profundidades, porém, não 
atingido mais do que 5 cm, devendo ser 

utilizados os reparos para recomposição 
de recobrimento, quando o interior da 
estrutura não estivar deteriorado. É uma 
técnica utilizada geralmente para preen-
chimento de falhas de concretagem, em 
quinas quebradas, para regularização 
de lajes, entre outros.

O reparo com utilização de graute é re-
alizado quando há necessidade de libe-
ração rápida da estrutura, haja vista que 
o graute alcança altas resistências muito 
rapidamente, o que permite a retirada 
da forma em até 24 horas (SILVA, 2006).

O reparo feito com concreto convencio-
nal é utilizado quando há identificação 
de falhas de concretagem, comumente 
denominada de “bicheiras” ou em estru-
turas deterioradas. Nas estruturas de-
terioradas, o reparo deve transcender 
a seção do elemento estrutural ou, no 
mínimo, ir além das armaduras. Nessa 
modalidade, utiliza-se de formas de ma-
deira, permitindo uma concretagem a 
um nível superior ao do reparo, garan-
tindo o completo preenchimento do lo-
cal tratado. 

RESULTADO

Em um ponto de comércio localizado no 
bairro Carmelo, localizado na zona les-
te de Montes Claros, com medidas de 
6,00m x 4,00m, ou seja, um ponto me-
dindo 24,00m2, cuja pesquisa foi auto-
rizada pelo proprietário, identificou-se 
algumas patologias na mesma laje de 
cobertura, conforme são demonstradas 
nas figuras que seguem.

Entretanto, é importante destacar ini-
cialmente, o fato de que a construção 
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desse ponto de comércio se deu pela 
contratação de um pedreiro, não haven-
do qualquer elaboração de Projeto De-
finitivo ou de Projeto de Execução, por-
tanto, sem a utilização do conhecimento 
técnico profissional, o que na maioria 
das vezes propicia o aparecimento de 
defeitos, danos ou falhas futuras. 

Cabe ainda salientar que a laje do pon-
to comercial em estudo, apresentou 
diversos problemas que foram diag-
nosticados, como fontes de desagre-
gação ou deslocamento de elementos 
da edificação. 

Na Figura 6, por exemplo, é visível a se-
gregação do concreto quando fresco, 
uma vez que não ocorreu distribuição 

uniforme da sua massa.

Quando observada a laje de forma mais 
detalhada, pode-se perceber claramen-
te nos pontos 1 e 2 uma homogeneida-
de da pasta de concreto, enquanto que 
no ponto 3, é visível a presença de im-
purezas originadas da areia no momen-
to de elaboração da pasta de concreto. 
Nota-se perfeitamente a presença de 
pedaços de tijolos e, por conseguinte, 
ausência de concreto.

Tal ocorrência, podendo ser classificada 
como defeito, certamente teve origem, 
pela ausência de conhecimento técnico 
do executor da obra, que não orientou 
seus colaboradores a atentarem para 
fatos como este. 

Figura 6 – Segregação da pasta de concreto

Fonte: do próprio autor.

A Figura 7, cuja ocorrência se deu em 
outra parte da mesma laje em estudo, 
denota-se lascamentos do concreto de-
corrente da expansão dos elementos de 
corrosão nas armaduras da laje. A ori-

gem do fato certamente tem como res-
ponsável o fator água/cimento elevado. 
Entretanto, não se pode afastar também 
o desconhecimento técnico por parte do 
executor da obra.



17

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 2, n. 1/2015

Figura 7 – Fissuras com lascamento do concreto

Fonte: do próprio autor.

No que se refere à corrosão das arma-
duras na laje, esclarece-a que a laje foi 
executada sem o mínimo de cobrimen-
to para proteção da armadura que 
coincide com as juntas das formas, 
acabando por provocar corrosão ge-
neralizada, bem como a expansão da 
seção das armaduras. 

Em outras palavras isso ocorre quanto a 

armadura fica rente às formas e o resul-
tado é o que mostra a Figura 4.

Na figura 8, também em outro ponto da 
mesma laje estudada, percebe-se a es-
trutura exposta em decorrência de um 
mínimo de cobrimento, originado da 
forma estar rente a armadura, impedin-
do a sua proteção, o que gera expansão 
da seção da armadura. 

Figura 8 – Corrosão da armadura da laje.

Fonte: do próprio autor.
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A Figura 9, igualmente a Figura 8, como 
se pode notar pelo acabamento, em lo-

cal distinto da mesma laje, constitui tam-
bém corrosão da armadura na laje.

Figura 9 – Corrosão das armaduras na laje.

Fonte: do próprio autor.

RECUPERAÇÃO

Depois de diagnosticadas as patologias 
na edificação em estudo, foram obser-
vadas presenças de trincas e fissuras 
assim, como corrosão na armadura 
com desagregações, causada certa-
mente por deficiência na concretagem. 

Diante disso a proposta para recupe-
ração estrutural dá-se pela escolha de 
uma argamassa de cimento. Escolhi-
da a argamassa adequada, passa-se à 
uma limpeza criteriosa da base, pro-
porcionando uma superfície aderente.

Foram localizadas todas as áreas não 
aderidas e deterioradas, nas quais 
foram fitos cortes com profundidade 
mínima de 5mm, com utilização de 

disco diamantado.

Em seguida foi retirado todo o con-
creto envolto às armaduras corroídas. 
Observou-se que as agressões cor-
rosivas nas armaduras eram apenas 
superficiais. Então buscou-se limar as 
mesmas eliminando toda a ferrugem, 
por meio de escovação.

Prosseguindo, tratou-se de aplicar em 
toda a armadura preparada, uma ca-
mada inibidora de corrosão. Com todos 
esses cuidados a base ficou preparada 
para a aplicação da argamassa.

Passou-se assim para o chapamento da 
argamassa de recuperação. Foram apli-
cadas camadas de aproximadamente 3 
cm que foram compactadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diagnosticadas as patologias existentes 
em uma laje de concreto armado de um 
ponto comercial localizado no Município 
de Montes Claros/MG, conforme pro-
posto pelo objetivo do trabalho, verifi-
cou-se algumas ocorrência importantes.

Primeiramente, a ausência de um proje-
to tanto definitivo quanto estrutural de 
acordo com os estabelecidos pela ABNT 
NBR 6118/2003. Em seguida evidenciou-
-se que a execução da obra se deu sob a 
responsabilidade de um pedreiro e sem 
o acompanhamento de um profissional 
da área da Engenharia Civil, certamente 
tende a ser uma obra com maior núme-
ro de possibilidades de patologias, pois 
em casos como esse, o desconhecimen-
to técnico influi negativamente nos re-
sultados e nas funções da obra dentro 
da normalidade. 

Por outro lado, as implicações numa laje 
pode ser de gravidade irreparável ou 
não, desde que detectadas as patologias 
e reparadas o mais breve possível. 

Diante do exposto, nota-se que a laje 
pautada no presente estudo, em virtu-
de das diversas deteriorações, repre-
senta uma laje contaminada que neces-
sitava de reparos urgentes, para que os 
defeitos, embora pequenos, mas nu-
merosos, se tornassem falhas mais di-
fíceis de recuperação. 

A laje foi então diagnosticada e recupe-
rada, em todas as extensões necessá-
rias. As armaduras foram limpas, ten-
do toda a ferrugem retirada e aplicado 
inibidor de corrosão e posteriormente 
aplicada a argamassa de cimento.
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RESUMO:
Os revestimentos têm como uma das funções a proteção das edificações. Entre 
eles, os revestimentos em argamassa são amplamente utilizados. A durabilidade 
destas edificações está diretamente ligado a qualidade da argamassa. A patologia 
é a ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças. No caso 
dos revestimentos, a patologia significa o estudo das anomalias relacionadas a de-
terioração do revestimento na estrutura. O diagnóstico correto das patologias dos 
revestimentos é fundamental para a tomada de decisões quanto as metodologias a 
serem utilizadas na recuperação das mesmas.

Palavras-chave: Patologia; Revestimento; Umidade

ABSTRACT:
The coatings have as a function of the protection of buildings. Among them, the 
mortar coatings are widely used. The durability of these buildings is directly linked 
to the quality mortar. The pathology is the science that studies the origin, symptoms 
and nature of diseases. In the case of coatings, the pathology means the study of 
abnormalities related deterioration of the coating on the structure. The correct diag-
nosis of diseases of the coatings is critical for making decisions about the methodo-
logies to be used in recovering them.

Keywords: Pathology; Coating; Humidity

INTRODUÇÃO

A engenharia veio a utilizar o termo “pa-
tologia” para estudar nas construções as 
manifestações, suas origens, seus meca-
nismos de ocorrência das falhas e seus 
defeitos que alteram o equilíbrio pré-
-existente ou idealizado.

Conforme (CANOVAS, 1988), a Patolo-
gia das Construções não é uma ciência 
moderna, mesmo que tenha se ganha-
do proeminência recentemente. A pre-
sença de problemas nas edificações nas 
primeiras casas construídas rusticamen-
te pelo homem primitivo já eram relata-
das, como se pode constatar pelo pró-
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prio Código de Hamurabi1.

Conforme (VERÇOZA, 1991), as carac-
terísticas construtivas modernas favo-
recem muito o aparecimento de pato-
logias nas edificações. Hoje, sempre se 
está à procura de construções que se-
jam realizadas com o máximo de eco-
nomia, reduzindo assim o excesso de 
segurança, em função do conhecimento 
mais aperfeiçoado e aprofundado dos 
materiais e métodos construtivos. Com 
o conhecimento preciso de que até que 
ponto pode se confiar e utilizar um ma-
terial tem-se a redução do seu consu-
mo. Mas, com isso, o mínimo erro pode 
gerar diversas patologias. (KLEIN, 1999) 
ainda cita a má qualidade da mão-de-o-
bra como favorecimento do surgimento 
de patologias.

PATOLOGIAS DE UMIDADE

Já a palavra Umidade, segundo o dicio-
nário Michaelis é “qualidade do que é 
ou está úmido, quantidade de líquido 
no organismo. Relento, orvalho, garoa”.

Dentro da temática para a engenharia, 
relacionando com as patologias tem-
-se umidade como sendo “qualidade 
ou estado úmido ou ligeiramente mo-
lhado”, (KLEIN, 1999).

Conforme (PEREZ, 1988), a umidade 
nas construções representa um dos 

1  Código de Hamurabi, representa o conjunto de 
leis escritas, sendo um dos exemplos mais bem 
preservados desse tipo de texto oriundo da Me-
sopotâmia. Acredita-se que foi escrito pelo rei 
Hamurábi, aproximadamente em 1700 a.C. Foi 
encontrado por uma expedição francesa em 
1901 na região da antiga Mesopotâmia corres-
pondente à cidade de Susa, atual Irã.

problemas mais difíceis de serem cor-
rigidos dentro da construção civil. Essa 
dificuldade está relacionada à comple-
xidade dos fenômenos envolvidos e à 
falta de estudos e pesquisas. Essa ca-
rência ainda é percebida hoje, mais de 
20 anos após elaboração do trabalho 
do autor citado.

Os problemas de umidade podem se 
manifestar em diversos elementos das 
edificações – paredes, pisos, fachadas, 
elementos de concreto armado, etc. 
Geralmente eles não estão relaciona-
dos a uma única causa. Segundo (VER-
ÇOZA, 1991) a umidade não é apenas 
uma causa de patologias, ela age tam-
bém como um meio necessário para 
que grande parte das patologias em 
construções ocorra. Diversas vezes é 
fator essencial para o aparecimento 
de eflorescências, ferrugens, mofo, bo-
lores, perda de pinturas, de rebocos e 
até a causa de acidentes estruturais.

Têm-se as seguintes origens as umida-
des nas construções, conforme (VERÇO-
ZA, 1991): trazidas durante a constru-
ção; trazidas por capilaridade; trazidas 
por chuva; resultantes de vazamentos 
em redes hidráulicas e condensação

A chuva é o agente mais comum para 
gerar umidade, tendo como fatores 
importantes a direção e a velocida-
de do vento, a intensidade da pre-
cipitação, a umidade do ar e fatores 
da própria construção (impermea-
bilização, porosidade de elementos 
de revestimentos, sistemas precá-
rios de escoamento de água, dentre 
outros). Este tipo de umidade pode 
ocorrer ou não com as chuvas. O 
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simples fato de ocorrer precipitação, 
não implica em patologias de umida-
des com esta causa.

Na tabela abaixo se tem a relação das 
origens com os locais onde pode ser 
encontradas:

Tabela 1 - Origem da umidade nas construções

Origens Presente na

Umidade proveniente da execução da 
construção

Confecção do concreto; Confecção 
de argamassas; Execução de pinturas

Umidade oriunda das chuvas Cobertura (telhados); Paredes; Lajes 
de terraços

Umidade trazida por capilaridade (umi-
dade ascensional) Terra, através do lençol freático

Umidade resultante de vazamento de 
redes de água e esgotos Paredes, telhados, pisos, terraços

Umidade de condensação
Paredes, forros e pisos; Peças com 
pouca ventilação, banheiros, cozinha 
e garagens

Fonte: Klein (1999)

Dependendo do tipo de impermeabiliza-
ção a ser feita ou corrigida, é de suma 
importância o material a ser utilizado. A 
correção do sistema deve ser feito, uti-
lizando o mesmo material da imperme-
abilização de origem. Quando os vaza-
mentos forem generalizados e constatar 
falha do sistema escolhido, a impermea-
bilização deverá ser toda refeita. O autor 
(VERÇOZA, 1991) afirma que a correção 
de defeitos em impermeabilização deve 
ser feita no nível apropriado, sendo este 
abaixo do contra piso protetor.

Qualquer impermeabilização deverá ser 
protegida com piso ou contra piso, mes-
mo que ela não sofra cargas de trânsito. 

Os raios solares incidindo sobre o siste-
ma impermeabilizante poderão danifi-
cá-lo. (KLEIN, 1999), a umidade em pa-
rede e pisos pode se originar conforme 
três meios: vazamentos pela ruptura de 
canalizações de água fria, quente, esgo-
to pluvial, pela penetração de água da 
chuva e pela percolação de água oriun-
da do solo, por ascensão capilar.

Um tipo de infiltração em parede, de 
acordo com (VERÇOZA, 1991), é o que 
acontece em muros e platibandas na 
parte superior. As manchas aparecem 
nos forros, bem junto à parede, ou na 
própria. Na figura a seguir pode-se cons-
tatar esse fato.
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Figure 1 - Infiltração em parede

Fonte: Verçosa (1991)

É de fácil percepção essa mancha pela 
sua posição elevada. A solução para 
este caso será o capeamento do cimo da 
parede, que poderá ser realizado com 
uma cerâmica apropriada, com chapas 
metálicas ou com telhas cumeeira.

Outra forma de vazamento em paredes 
é o tipo de umidade generalizada, qua-
se permanente que acontece logo após 

chuvas vindas de determinadas dire-
ções. Uma causa poderia ser o reboco 
poroso, outra o reboco salpicado, que é 
capaz de reter água, que irá atravessar 
a parede. Em se tratando de paredes 
de tijolo à vista, a causa de infiltração 
é devido às juntas mal feitas. Na tabela 
que se segue, será mostrado as origens, 
erros, causas e manifestações ocasiona-
das por vazamentos.

Tabela 2 - Vazamentos pisos e paredes

Origem Erros de Causas Manifestações

Ruptura de
Projeto

Dimensionamento inadequado 
da tubulação

Manchas permanentes 
devidas ao rompimento de 
canalizações.

Especificações inadequadas 
para os materiais Gotejamento.

Execução
Uniões mal executadas Manchas próximas ao forro.
Pouco caimento Manchas próximas ao piso.

Caixas trincadas Corrosão de armaduras da 
laje.

Impermeabilização mal 
executadas Escorrimento.

Materiais
Baixa qualidade Degradação dos materiais de 

revestimento.

Uso inadequado do material Descolamento de rebocos e 
materiais de revestimento.

Manutenção Substituição de canalização 
obstruída Desgaste da pintura.
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Água de 
chuva

Projeto

Incompatibilidade do 
revestimento externo de 
argamassa com as condições 
ambientais

Manchas nos peitoris das 
janelas.

Saliências indesejadas nas 
fachadas que permitem a 
infiltração de águas

Manchas sinuosas devidas às 
fissuras nas paredes.

Especificação inadequada de 
materiais Lixiviação do concreto.

Projeto de esquadrias 
inadequadas

Degradação dos blocos 
cerâmicos e revestimentos 
pelo ataque de sais (cloretos, 
sulfatos e nitratos)

Execução

Uso de materiais e traços 
inadequados para os 
revestimentos
Fissuração mapeada do reboco 
(retração)
Técnicas de execução de 
revestimentos mal empregadas
Vedação mal executada nas 
esquadrias
Camadas excessivas de 
revestimento
Falta de aderência do 
revestimento no substrato

Materiais
Baixa qualidade, alta 
porosidade
Baixa resistência

Manutenção

Falta de pintura de proteção
Falha na impermeabilização 
dos pisos (banheiros)
Falta de reparo das fissuras 
de movimentação termo 
higroscópicas

Água do solo 
(penetra na 
parede por 
capilaridade 
– umidade 
ascendente)

Projeto

Falta de sistema de 
impermeabilização dos 
baldrames
Falta de sistemas de drenagem
Especificação errada dos 
materiais
Projeto de esquadrias 
inadequado

Execução

Execução inadequada da 
impermeabilização ou de outro 
sistema de barreira contra a 
umidade

Materiais

Argamassa e concreto muito 
permeáveis
Inadequado material para a 
impermeabilização

Manutenção Entupimento do sistema de 
drenagem

Fonte: Klein (1999)
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A infiltração de água através de alicer-
ces, lajes cobertura mal impermeabili-
zadas ou argamassas de assentamento 
magras manifesta-se por manchas de 
umidade, acompanhada ou não pela 

formação de eflorescência ou vesículas. 
A infiltração constante provoca a desa-
gregação do revestimento, com pulveru-
lência, ou formação de bolor em pontos 
onde não há incidência de sol.

Figure 2 - Parede interna afetada pela ação da umidade

Fonte: Próprio autor

Figure 3 - Parede externa com presença de fungos

Fonte: Próprio autor
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Identificação de causas 
patológicas

A possibilidade de reparo é função do tipo 
e extensão do dano existente. Os danos 
nem sempre aparecem em toda a edifi-
cação, mas comumente localizados em 
pontos onde o fenômeno que os originou 
é mais favorecido. Nestes casos, a ten-
dência do usuário é executar pequenos 

reparos, sem a preocupação com a causa. 
Em consequência, o fenômeno alastra-se 
progressivamente, às vezes por um largo 
tempo, solicitando um reparo constan-
te, talvez antieconômico se comparado a 
uma execução completa. Por isso mesmo, 
é necessária a identificação das causas e 
da extensão do dano para melhor decidir-
-se sobre a solução a ser adotada, como 
segue nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 - Identificação das causas, extensão do dano e solução.

Manifestações Aspecto observado
Causas prováveis atuan-
do com ou sem simulta-
neidade

Reparos

Bolor

Manchas de umi-
dade
Pó branco acu-
mulado sobre a 
superfície

Umidade constante.
Sais solúveis presentes no 
elemento da alvenaria.
Sais solúveis presentes na 
água de amassamento ou 
unidade infiltrada.
Cal não carbonada

Eliminação da infiltração 
da umidade
Secagem do revesti-
mento Escovamento da 
superfície
Reparo do revestimento 
quando pulverulento

Manchas esverdea-
das ou escuras.
Revestimento em 
desagregação.

Umidade constante.
Área não exposta ao sol.

Eliminação da infiltração 
da umidade
Lavagem com solução 
de hipoclorito
Reparo do revestimento 
quando pulverulento

Vesículas

Empolamento da 
pintura, apresen-
tando-se as partes 
internas das empo-
las na cor: branca, 
preta, vermelho 
acastanhado, 
bolhas contendo 
umidade interior

Hidratação retardada de 
óxido de cálcio da cal.
Presença de pirita ou de 
matéria orgânica na areia
Presença de concreções 
ferruginosas na areia
Aplicação prematura de 
tinta impermeável

Renovação da camada 
de reboco
Eliminação da infiltração 
da umidade

Deslocamento 
com Empola-
mentos

A superfície do 
reboco formando 
bolhas cujos diâ-
metros aumentam 
progressivamente.
O reboco apresen-
ta som cavo sob 
percussão

Infiltração de umidade.
Hidratação retardada do 
óxido de magnésio da cal

Renovação da pintura
Renovação da camada 
de reboco

Fonte: Adaptada de (KLEIN, 1999).
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Tabela 4 - Identificação das causas, extensão do dano e solução.

Manifestações Aspecto observado Causas prováveis atuando 
com ou sem simultaneidade Reparos

Fissuras 
Mapeadas

As fissuras têm forma 
variada e distribuem-se 
por toda a superfície

Retração da argamassa de 
base

Renovação do 
revestimento
Renovação da 
pintura

Deslocamento 
em Placa

A placa apresenta-se 
endurecida, quebrando 
com dificuldade.
Sob percussão o 
revestimento apresenta 
som cavo

A superfície de contato com 
a camada inferior apresenta 
placas freqüentes de mica.
Argamassa muito rica
Argamassa aplicada em 
camada muito espessa
A superfície da base é muito lisa
A superfície da base está 
impregnada com substância 
hidrófuga
Ausência da camada de 
chapisco

Renovação do 
revestimento: 
apicoamento da 
base eliminação 
da base hidrófuga 
aplicação de 
chapisco ou 
outro artifício 
para melhoria da 
aderência

A placa apresenta-
se endurecida, 
mas quebradiça, 
desagregando-se com 
facilidade
Sob percussão o 
revestimento apresenta 
som cavo

Argamassa magra
Ausência da camada de 
chapisco

Renovação do 
revestimento

Fissuras 
Horizontais

Apresenta-se ao longo 
de toda a parede

Expansão da argamassa de 
assentamento por hidratação 
retardada, do óxido de 
magnésio da cal.

Renovação do 
revestimento 
após hidratação 
completa da cal 
da argamassa de 
assentamento

Deslocamento do 
revestimento em placas, 
com som cavo sob 
percussão

Expansão da argamassa de 
assentamento por reação 
cimento-sulfatos ou devido à 
presença de argilo-minerais 
expansivos no agregado

A solução a 
adotar é função 
da intensidade da 
reação expansiva

Deslocamento 
com 
Pulverulência

A película de tinta 
desloca arrastando o 
reboco que se desagrega 
com facilidade
O reboco apresenta som 
cavo sob percussão

Excesso de finos no agregado
Traço em aglomerantes
Traço excessivamente rico 
em cal
Ausência de carbonatação 
da cal
O reboco foi aplicado em 
camada muito espessa

Renovação da 
camada de reboco

Obs.: Estão excluídas desta análise as fissuras de revestimento, resultantes de causas tais como 

recalques de fundação, movimentação de estrutura, dilatações térmicas diferenciadas, etc.

Fonte: Adaptada de (KLEIN, 1999).
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Manifestação patológica

Local do estudo: Galpão da fábrica da 
Empresa Tecnutri Nutrição Animal lo-
calizada a Avenida Maria Fernanda, 33 
- Bairro chácaras dos Araçás- Montes 
Claros -MG

Cenário: Novembro de 2005

A patologia apresentou-se em uma pa-
rede de alvenaria de blocos de concre-
to construída no ano de 2005. A parede 
tem 10 metros de comprimento e 4 me-
tros de altura.

Até a altura de 80 cm existe um aterro 
no lado externo da parede. Conforme 
informações obtidas junto ao respon-
sável técnico da obra, os blocos de con-
creto foram preenchidos com concreto 
e adição de impermeabilizante Sika2 1, e 
aplicou-se uma tinta asfáltica para con-
creto com nome comercial de Neutrol.

Em seguida foi rebocado com a arga-

2  Sika 1 é um impermeabilizante de pega normal 
para argamassa e concreto, que reage com o ci-
mento durante o processo de hidratação, dando 
origem a substâncias minerais que bloqueiam 
a rede capilar, proporcionando elevada imper-
meabilidade à argamassa e concreto.

massa cimento, cal e areia lavada. Após 
a cura da alvenaria do lado externo, foi 
feito aterrado e concretado na superfí-
cie. A declividade do piso externo é no 
sentido da parede. 

A parte externa apresenta cor esverde-
ada, característica do desenvolvimento 
de algas (lodo) que se proliferam em 
condições de ambiente úmido, porém 
a argamassa não se desagregou. No en-
contro parede piso externo observa-se 
uma trinca.

Na parte interna da parede da parede 
até a altura média de 1,2 m observa-se 
que a pintura está em processo de des-
camação, deixando a argamassa apa-
rente. Possíveis causas

A presença da umidade nos períodos de 
chuvas penetrou no solo entre o piso e 
a parede, demonstrando a capilaridade 
(umidade ascensional).

O deslocamento da água foi pela par-
te interna da estrutura dos blocos vis-
to que foi colocado aditivo somente no 
preenchimento dos mesmos, e não por 
ocasião da confecção dos blocos.

Figure 4 – Blocos de concreto preenchidos com argamassa contendo aditivo im-
permeabilizante

Fonte: Próprio autor
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Na parte interna da parede a patologia 
no revestimento ocorre até 1,20 m de al-
tura, característico da movimentação de 
água por capilaridade.

Solução proposta

Solução proposta de acordo com a 
NBR9574/2008 - Execução de imperme-
abilização e NBR 9575/2010 - Imperme-
abilização - Seleção e projeto. Todo tra-
balho será executado do lado interno da 
parede.

a. Deverá ser marcado uma faixa de 
80 a 100 cm de altura em toda a 
extensão da parede da linha de 
infiltração aparente;

b. O revestimento terá que ser 
totalmente removido, expondo a 
alvenaria;

c. Deverá ser feita a limpeza total da 
área escarificada e reparos das 
trincas e fissuras com argamassa 
impermeabilizante;

d. A parede deve ser molhada para 
a aplicação da primeira demão de 
argamassa polimérica;

e. Aguardar um intervalo de seis horas 
para cada demão, aplicar mais 
três demãos, um total de quatro 
demãos;

f. Por fim, pode-se executar o 
revestimento. 

g. Aplicação de massa corrida acrílica;

h. Aplicação de selador acrílico;

i. Aplicação de pintura.

CONCLUSÃO

A impermeabilização proposta para ser 
utilizada na estrutura não foi executada 
de forma correta pela falta de conheci-
mento e/ou percepção do engenheiro 
responsável. Apesar da preocupação 
em preencher os blocos de concreto 
com argamassa polimérica, os próprios 
blocos não foram fabricados com mate-
rial para proporcionar a impermeabiliza-
ção e os mesmos não foram revestidos 
com impermeabilizante rígido.

As manifestações patológicas ocasiona-
das pela umidade estão presentes em 
toda a vida de uma edificação, ocasio-
nando custos muitas vezes desnecessá-
rios, que poderiam ser evitados com me-
didas preventivas. A escolha de materiais 
empregados e tipos de sistemas cons-
trutivos pode evitar o surgimento, assim 
como uma impermeabilização de quali-
dade. Sendo portanto, essencial que des-
de o início do projeto até a manutenção 
seja realizada uma contínua verificação.
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RESUMO:
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa junto á ponte Marechal Hermes, 
sobre o rio São Francisco, a qual liga os municípios de Buritizeiro (margem esquer-
da) e Pirapora (MG). O objetivo foi estudar as patologias em madeiras, observando 
as mesmas nas tábuas das passarelas da ponte e os efeitos que tais patologias 
trazem às mesmas. Para melhor conhecimento do tema proposto, tomaram-se por 
referencial teórico, dentre outros, os seguintes autores: ABDALLA (2002); ALVIM 
(2006); ARAUJO (1999); BAUER (1994). Ao final da pesquisa pode-se ponderar que 
além das ações naturais como fungos, sol, chuva e vento; os descuidos antrópicos 
para a manutenção da ponte, também são fatores que encadeiam o processo de 
deterioração do madeiramento das tábuas da ponte.

Palavras-chave: Patologia; madeira; ponte; deterioração.

ABSTRACT:
This work is the result of a survey near the bridge Marechal Hermes, on the São 
Francisco River, which connects the cities of Buritizeiro (MG) (left bank) and Pirapora 
(MG). The aim was to study the conditions in woods, watching the same on the bo-
ards of the bridge walkways and the effects that these diseases bring to them. For 
better understanding of the proposed theme, were taken by theoretical framework, 
among others, the following authors: ABDALLA (2002); ALVIM (2006); Araujo (1999); 
BAUER (1994). At the end of the survey can be considered that besides the natural 
actions such as fungi, sun, rain and wind; anthropogenic carelessness for maintai-
ning the bridge are also factors that linked together the deterioration of the timber 
bridge boards.

Keywords: Pathology; wood; bridge; deterioration.
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INTRODUÇÃO

Recorte Histórico da Ponte 
Marechal Hermes

De acordo com a pesquisa documental 
nos mais diversos registros bibliográfi-
cos, bem como, em sítios eletrônicos, 
temos que a ponte Marechal Hermes 
(inicio 1912 - inauguração 10 de novem-
bro de 1922), foi a primeira a ser cons-
truída sobre o rio São Francisco, estru-
turada com ferro da Bélgica e madeira 
e tombada pelos patrimônios munici-
pal e estadual em 1995 (IEPHA, 2014).

A construção da ponte estava inserida 
no ambicioso projeto de expansão da 
Ferrovia Central do Brasil que preten-
dia interligar a então capital do Brasil, 
Rio de Janeiro, a Belém do Pará, no nor-
te do País. A integração do litoral com 
o interior do Brasil sempre foi vontade 
das administrações luso-brasileiras e 
foi planejada, de diferentes formas, em 
outros momentos da história.

No caso das ferrovias, desde o perío-
do imperial, mais especificamente em 
1855, traçou-se um projeto de integra-
ção do território, tendo como eixo prin-
cipal a então Ferrovia Dom Pedro II, que 
pretendia cruzar o País de sul a norte, 
passando pelo Brasil Central.

Segundo consta no relatório do Mi-
nistério de Viação e Obras Públicas de 
1911 (apud IEPHA, 2014), os primei-
ros estudos para transpor o rio São 
Francisco indicavam que seria funda-
mental uma ponte com 835 metros de 
comprimento; no entanto, no mesmo 
relatório, tal levantamento foi reava-
liado e se escolheu um “outro local, 
a jusante da cachoeira, reduzindo a 
ponte a 694 metros de extensão com 
uma economia de cerca de um terço 
sobre o orçamento da obra d’arte pri-
mitivamente projetada”.

A seguir, temos a foto da ponte Ma-
rechal Hermes, no decorrer de sua 
construção.

Ponte Marechal Hermes

Fonte: IEPHA – MG, 2014.
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Os principais problemas enfrentados 
estavam relacionados com as constan-
tes enchentes do rio, o que impedia a 
construção das fundações. Em 1912, 
o ministro da Viação e Obras Públicas 
relatou a retomada das obras e infor-
mou que a “superestrutura metálica 
estava encomendada, devendo o tra-
balho das fundações, já atacado, con-
tinuar por ocasião da vazante do rio na 
estação da seca”.

Assim, após vários anos e muitas alte-
rações, a ponte foi inaugurada em 10 
de novembro de 1922 com uma gran-
de festa que contou com a presença de 
diversas autoridades e políticos, entre 
eles o Presidente da República Epitácio 
Pessoa e o Presidente de Minas Gerais 
Raul Soares.

Como características técnicas, a Ponte 
Marechal Hermes é uma ponte ferroviá-
ria metálica, estruturada em treliça, com 
ligações rebitadas. A ponte se apoia em 
13 pilares de concreto e tem uma ex-
tensão total de 694 metros em 14 vãos. 
Ela tem 8,40 metros de largura com dois 
passeios laterais para uso dos pedes-
tres, que foram colocados mais tarde. 
Estas passarelas são sustentadas por 
mãos francesas metálicas engastadas 
no vigamento horizontal inferior. Pos-
suem piso de tábuas corridas assenta-
das sobre perfis de ferro e a proteção é 
feita por guarda-corpo também metálico 
cujo desenho contrasta com a estrutura 
principal por seu frágil aspecto. Na mes-
ma época foram colocadas também, ao 
lado dos trilhos, peças de madeira para 
trânsito de carros (IEPHA-MG, 2014).

Como relata o IEPHA (2014), a ponte na 
realidade é um conjunto de várias pon-

tes metálicas com estrutura em treliça 
tipo Pratt, com segmentos definidos por 
pares de pilares. A característica estru-
tural desse tipo de ponte é apresentar 
os elementos da diagonal, peças com 
maiores comprimentos, tracionadas e 
os montantes comprimidos.

Atualmente, a ponte liga os municípios 
de Pirapora a Buritizeiro e não funciona 
para fins de transporte ferroviário, sen-
do utilizada apenas para a passagem de 
pedestres e motos. 

A ponte tornou-se patrimônio cultural 
de Minas Gerais em 1983 e o parecer 
para o tombamento trazia a seguinte 
consideração: “Testemunho histórico de 
relevância nacional, quer por seu inte-
resse público vinculado a fatos memo-
ráveis da história do Brasil, quer por sua 
excepcional solução estrutural, a Ponte 
Marechal Hermes terá proteção assegu-
rada com medida legal de tombamento, 
com inscrição no Livro de Tombo Histó-
rico” IEPHA (2014).

Nesse ínterim, haja vista a importância 
sociocultural do objeto de pesquisa, 
mediante os métodos da pesquisa des-
critiva, tomando princípio a observação 
e registros do estado atual em que se 
encontra a ponte Marechal Hermes; foi 
possível considerar após análise junto 
aos dados bibliográficos pesquisados e 
estudados, as patologias acometidas ao 
madeiramento das tábuas das passare-
las da ponte ora citada.

Ademais, nesse introito pontuamos que 
não apenas os fatores naturais são res-
ponsáveis pela deterioração das madei-
ras da ponte, mas, observou-se e pon-
derou-se que, sobretudo a tudo isso, há 
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o fenômeno antrópico. Mas, nesse caso, 
sob a óptica negativa, pois, notaram-se 
os descuidos quanto à manutenção das 
boas condições da ponte.

DESENVOLVIMENTO

Conceitos e Fundamentos: 
Pontes

Com base nos diversos estudos disponi-
bilizados para as fundamentações con-
ceituais e explanatórias, temos que as 
pontes são elementos indispensáveis de 
um sistema viário. O DNIT (2004), salien-
ta que retirar uma ponte de serviço ou 
restringir a carga máxima aceitável acar-
reta perturbação no bom andamento 
do transporte rodoviário ou ferroviário. 
Como a falta de manutenção das pontes 
pode ocasionar consequências desas-
trosas, muitos países adotaram medi-
das para a sua conservação.

Ainda de acordo com o DNIT (2004):

As pontes desempenham diversas fun-
ções sociais para a sociedade, já que 
vinculam pessoas e povos. Inclusive, em 
determinados pontos geográficos inter-
ligam até países diferentes, proporcio-
nando o seu desenvolvimento e conec-
tando‐os econômica e culturalmente. 
Consequentemente, construir uma pon-
te permite alargar as fronteiras nacio-
nais ou até mesmo internacionais.

No Brasil, segundo o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Transporte 
(DNIT, 2004), a vistoria técnica em pon-
tes é um trabalho que tem sido desen-
volvido, possibilitando a recuperação 
preventiva em estruturas onde foi cons-

tatado algum tipo de risco aos usuários.

No entanto, conforme explanação te-
órica do autor Alvim (2008), em face 
das carências econômicas, as estrutu-
ras excedem a expectativa de vida útil, 
não recebendo as devidas medidas de 
manutenção.

Em conceituação à ponte, o DNIT 
010/2004, define:

Estrutura, inclusive apoios, construí-
da sobre uma depressão ou uma obs-
trução, tais como água, rodovia ou 
ferrovia, que sustenta uma pista para 
passagem de veículos e outras cargas 
móveis, e que tem um vão livre, medido 
ao longo do eixo da rodovia, de mais de 
seis metros. Ficam incluídos nesta de-
finição viadutos, passagens superiores 
e passagens inferiores (DNIT ‐ NORMA 
010/2004 – PRO, p. 3).

Denomina‐se, propriamente, ponte 
quando o obstáculo transposto é um 
rio. Quando existe um curso de água de 
grandes dimensões, a ponte necessita 
de uma parte extensa antes de atraves-
sar o curso de água.

Esta parte em seco é denominada de 
“viaduto de acesso”. Comumente, cha-
mam‐se “pontilhões” às pontes de pe-
quenos vãos, havendo divergência en-
tre os vãos limites dos pontilhões, que 
alguns engenheiros fixam em cinco me-
tros e outros, em dez metros ou menos.

Contudo, não há qualquer importância 
na distinção entre pontes e pontilhões, 
pois ambos se subordinam aos mesmos 
procedimentos de projeto e construção 
(PFEIL, 1990).
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Na concepção de Pinho e Belley (2007), 
a eficiência do setor de transportes é 
certamente um dos requisitos para o 
desenvolvimento econômico dos países 
emergentes. Particularmente no que se 
refere ao transporte rodoviário, é inte-
ressante que o país possua uma frota de 
caminhões moderna, capaz de transpor-
tar grandes quantidades de carga sem 
onerar o custo das mercadorias.

Em Ferreira (2006) observamos que 
uma das questões a serem cuidadosa-
mente analisadas é a segurança estru-
tural das obras de arte existentes na 
infraestrutura viária:

A preocupação com a preservação do 
patrimônio público advém de alguns 
estudos que indicam restrições à circu-
lação de veículos considerados nocivos 
sob o ponto de vista das pontes. Além de 
órgãos governamentais, o assunto inte-
ressa diretamente às concessionárias de 
rodovias, responsáveis pela manutenção 
adequada dos trechos sob sua responsa-
bilidade (FERREIRA, 2006, p. 196).

Mediante a fala do autor acima citado, 
inferimos que a determinação de re-
gras gerais para o peso de veículos de 
carga encontra obstáculos quando se 
verifica a existência de diversas classes 
de pontes, com diferentes idades e sis-
temas estruturais.

Esse autor ainda argumenta que, mes-
mo que o poder público tenha recente-
mente emitido normas que visam ga-
rantir a integridade das obras de arte, 
são necessárias pesquisas que forne-
çam conhecimento técnico e científi-
co em vista da complexidade do tema 
(FERREIRA, 2006).

Classificação das Pontes

O critério de classificação das pontes 
pode ser considerado de diversas ma-
neiras, sendo as mais comuns: quanto 
à natureza de tráfego; quanto ao ma-
terial com que são construídas, ao pro-
cesso construtivo, entre outros:

Extensão do vão (total), Marchetti (2008) 
classifica as pontes da seguinte forma: 
vão até 2 m: bueiros; vão de 2 a 10m: pon-
tilhões; vai maior do que 10m: pontes.

Natureza do tráfego, Pfeil (1990), classi-
fica as pontes da seguinte forma: pon-
tes rodoviárias; para pedestres; aque-
dutos; mistas; ferroviárias; ponte canal 
e pontes aeroviárias. Possa, ainda, des-
tinar‐se ao suporte de tubulações para 
água, esgoto, gás, óleo.

Vida útil e durabilidade não há como 
não associar os conceitos vida úteis e 
durabilidade.

Conhecidas as características de dete-
rioração dos materiais e dos sistemas 
estruturais, pode‐se entender como 
durabilidade o parâmetro que relacio-
na a aplicação destas características a 
uma determinada construção, individu-
alizando‐a pela avaliação da resposta 
que dará aos efeitos da agressividade 
ambiental e definindo, assim, a vida útil 
(SOUZA; RIPPER, 1998).

Observamos na NBR 6118 (2003) quan-
to às exigências de durabilidade cons-
tam na da ABNT que preconiza que as 
estruturas de concreto carecem estar 
projetadas e construídas de modo que, 
sob as condições ambientais previstas 
na época do projeto e quando utiliza-
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das conforme preconizado em projeto, 
conservem sua segurança, estabilidade 
e aptidão em serviço durante o período 
correspondente à sua vida útil.

A madeira é considerada um dos mate-
riais de construção mais antigos, dada 
a sua disponibilidade na natureza e sua 
relativa facilidade de manuseio. Compa-
rada a outros materiais de construção 
convencionais utilizados atualmente, a 
madeira apresenta uma excelente rela-
ção resistência/peso (PFEIL; PFEIL, 2003).

Com base em Stucchi (2006, p. 49):

A grande vantagem da madeira está na 
economia quando está disponível, pró-
ximo da obra, em qualidade e quantida-
de aceitáveis. Porém, as desvantagens 
ficam por conta de dificuldades como 
durabilidade e resistência ao fogo (bas-
tante diminuídas com os tratamentos 
modernos), anisotropia e grande varia-
bilidade (reduzidas com as técnicas mo-
dernas de construção com pedaços pe-
quenos e classificados de madeira).

Assim posto, as madeiras utilizadas nas 
pontes podem ser classificadas em ma-
ciças (bruta ou roliça, falquejadas e ser-
radas) e industrializadas (compensada, 
laminada e colada e recomposta).

Patologias em Madeiramento 
de Pontes

A patologia na construção pode ser 
apreendida, como o ramo da engenha-

ria que estuda os sintomas, formas de 
manifestação, origens e causas das do-
enças ou defeitos que ocorrem nas edi-
ficações (CARMO, 2000 apud ANTONIA-
ZZI, 2012).

Diante a uma manifestação patológica, 
necessita-se analisar o problema em 
questão, visto que este processo, mui-
tas vezes, abrange um conjunto comple-
xo de procedimentos, no qual ocorrem 
variações para cada caso. 

Com base em Antoniazzi (2012), Lich-
tenstein (1985), propôs uma estrutura 
para a análise de problemas patológicos 
que consiste em uma sequência de três 
etapas, como segue:

Primeira etapa: consiste no levantamen-
to de subsídios, fazendo parte desta, a 
vistoria do local, a anamnese, ensaios 
complementares e pesquisa.

Segunda etapa, que é a elaboração do 
diagnóstico, precedido de um prognós-
tico que indicará a viabilidade de se fa-
zer intervenções.

Terceira Etapa: será o estudo das alter-
nativas de intervenção, para posterior 
decisão da conduta a ser seguida. 

Logo, é fundamental que os casos, de-
pois de analisados e solucionados, se-
jam escritos ou registrados para que, 
em tempo futuro, possa-se tomar medi-
das preventivas para tais falhas e assim, 
não se torne necessário ter gastos e in-
cômodos com terapias corretivas.
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Principais Patologias em Madeiras

Agentes bióticos

Os agentes bióticos (vivos) são principalmente os fungos, 
insetos e furadores marinhos. Estes organismos necessi-
tam de algumas condições para sua sobrevivência, entre 
elas: temperatura, oxigênio, umidade e fonte adequada 
de alimento, geralmente a madeira. Embora o grau de de-
pendência destes parâmetros seja variável, cada um pre-
cisa estar presente para ocorrer a deterioração. 

Agentes abióticos

Os agentes abióticos (não vivos) incluem os condicionan-
tes físicos, mecânicos, químicos e climáticos. Embora des-
trutivos, os agentes abióticos podem também danificar o 
tratamento preservativo, expondo a madeira não tratada 
ao ataque de agentes bióticos. 

Com base no quadro anterior e median-
te os estudos bibliográficos realizados, 
podemos inferir que os micro-organis-
mos são causadores do apodrecimento 
e ardidura da madeira. 

Conforme Gonzaga (2006) as bactérias 
como agentes auxiliares dos fungos 
com capacidade enzimática de decom-
por celulose e hemicelulose; rompendo 
as pontuações (válvulas de passagem da 
seiva entre tecidos), facilitam a penetra-
ção das hifas dos fungos apodrecedores. 

Ainda sobre o assunto, temos que em 
movimentos como os do vento, contato 
com um animal ou um pequeno impac-
to, os esporos são liberados do corpo 
de frutificação e podem ser depositados 
na superfície de uma peça de madeira 
(FRIED, 2001).

METODOLOGIA

Em relação aos objetivos propostos, o 
presente estudo foi caracterizado como 
pesquisa descritiva, método que tem 
como objetivo primordial a descrição 
das características de determinado fe-
nômeno. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título, 
cuja característica mais significativa é a 
utilização de técnicas padronizadas de 
coleta de dados, tal como a observação 
(GIL, 2008).

O citado método é apropriado para o 
presente estudo, uma vez que possui 
como objetivo a descrição das caracte-
rísticas de um elemento estudado. Por 
exemplo, este método será aplicado 
para descrever as características (tama-
nho; patologias, manutenção realizadas 
entre outros), das pontes de madeira 
observadas in loco (GIL, 2008). 
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O método utilizado para identificar os 
danos mais recorrentes da ponte Ma-
rechal Hermes foi fundamentado na 
norma de inspeção do DNIT - NORMA 
010/2004 – PRO, que tem por finalidade 
interpretar e avaliar ocorrências dano-
sas detectadas em vistorias, podendo 
ser visual e instrumental. Neste caso foi 
apenas visual, porém fundamentado 
em registro fotográfico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As observações pontuadas nos resul-
tados e discussão que se seguem ora 
adiante, foram realizadas com base nos 
estudos bibliográficos levantados e ana-
lisando os dados fotográficos e registros 
relatorias da visita técnica (in loco).

A seguir temos algumas imagens que re-
velam o estado atual do madeiramento 
das tábuas da ponte estudada:

Figura 1 – imagem ponte Marechal Hermes.
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Na imagem acima, podemos observar 
o estado deteriorado em que se en-
contram as tábuas da ponte. Embora 
não se tenha notado focos de fungos 

nesse ponto, é visível as rachaduras, o 
que concebe-nos a ação natural (chu-
va, sol, vento) sobre as condições do 
madeiramento.

Figura 2: ponte Marechal Hermes

Diferente da observação feita na pri-
meira imagem. Esta nos dá uma visão 
de fungos nas laterais das tábuas. 
Conforme explanado do referencial 
deste artigo, os agentes bióticos (vi-
vos) são principalmente os fungos, 
insetos e furadores marinhos. Tais 

organismos necessitam de condições 
para sua sobrevivência, como: tem-
peratura, oxigênio, umidade e fonte 
adequada de alimento, geralmente a 
madeira. Logo, cada um desses ele-
mentos precisa estar presente para 
que ocorra a deterioração.
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Figura 3: Ponte Marechal Hermes.

Embora notemos as deteriorações na 
parte metálica, o que pode contribuir 
com determinados fatores de desgaste 
das tábuas, observa-se que pela falta de 
uma manutenção adequada e periódica, 
elas se encontram soltas (desparafusa-
das) das vigas metálicas. Assim sendo, 
há um impacto maior quando sofrem 
o tráfego de motociclistas, ciclistas, 
pedestres e carroceiros que utilizam 
a ponte como via para acesso entre 
as cidades de Buritizeiro (margem es-
querda do rio São Francisco) e Pirapo-
ra, do lado oposto.

Nesse interim, pontua-se nesse traba-

lho que além das causas naturais que 
no deterioramento do madeiramento 
da ponte, a falta de cuidado antrópico 
acelera ainda mais tal fator.

CONCLUSÃO

Após a realização da pesquisa para o estu-
do deste trabalho artigonal, entendemos 
que além dos fatores naturais no proces-
so de deterioração do madeiramento das 
tábuas de uma ponte, o não cuidado (ma-
nutenção) da mesma por meio das ações 
antrópicas, por sua vez, contribuem para 
com a aceleração desse processo.
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Assim posto, é dever das politicas pú-
blicas, cuidar do seu patrimônio, pois, 
sendo a ponte Marechal Hermes um 
importante patrimônio cultural regio-
nal e de registro na história nacional, 
não pode ficar à mercê das mazelas po-
liticas que a condicionam à destruição 
lenda, porém, gradual.

Ademais, além da deterioração das ma-
deiras, o não cuidado com as vigas de 
metal contribui, com a sua parcela, com 
o desgaste das madeiras. Assim posto, 
deve haver um trabalho conjunto entre 
os poderes públicos e suas parcerias 
para os cuidados necessários quanto a 
manutenção de tal patrimônio: a ponte 
Marechal Hermes.
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RESUMO:
Este artigo tem como objetivo, a caracterização morfométrica e hidrológica da bacia 
hidrográfica do Rio Gorutuba, localizado na região Norte do Estado de Minas Gerais. 
As características físicas e bióticas de uma bacia possuem importante papel nos pro-
cessos do ciclo hidrológico, influenciando, dentre outros, a infiltração, a quantidade 
de água produzida como deflúvio, a evapotranspiração e os escoamentos. O estudo 
foi proposto, face à escassez de bibliografia referente ao Rio Gorutuba, subafluente 
do Rio Verde Grande, dada sua importância econômica, social e ambiental para a 
região norte mineira. A área de estudo foi dividida em 02 (duas) unidades, sendo, o 
Alto Gorutuba com uma área de drenagem encontrada de 2.132,87 km², perímetro 
de 268,39 km e comprimento de 141,81 km e o Médio e Baixo Gorutuba com área 
de drenagem de 7.715,33 km², perímetro de 507,69 km e comprimento de 282,70 
km. Com relação à densidade da drenagem, verificou-se que o Alto Gorutuba tem 
menor disposição a ocorrências de cheias diante de chuvas intensas, já que o fator 
forma encontrado para o Médio e Baixo Gorutuba é bem superior ao Alto Gorutu-
ba. Com relação ao relevo, foi encontrada elevada amplitude altimétrica no Médio 
e Baixo Gorutuba, com 1.365 m, sendo menos plana que o Alto Gorutuba. A parte 
alta da bacia apresenta maior declividade (6,69%) enquanto o Médio e Baixo possui 
menor declividade (0,55%). Os parâmetros de caracterização do relevo e da rede 
de drenagem têm grande influência sobre o escoamento superficial e sobre o pro-
cesso de erosão, resultando em perdas de solo, água, matéria orgânica, nutrientes 
e microfauna, provocando assoreamento e eutrofização dos corpos d’água. Pelos 
índices determinados neste estudo, os eventos de cheias, assoreamento, processos 
de erosão e eutrofização não são evidenciados na bacia hidrográfica do Rio Goru-
tuba. 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica. Rio Gorutuba. Morfometria. Hidrologia.
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ABSTRACT:
This article aims, morphometric and hydrological characterization of the river basin 
Gorutuba, located in the northern region of Minas Gerais. The physical and biotic 
characteristics of a bowl, play an important role in the processes of the hydrological 
cycle, influencing, among others, the infiltration, the amount of water produced as 
runoff, evapotranspiration and runoff. The study was proposed, given the dearth 
of literature on the Rio Gorutuba, sub-tributary of the Rio Verde Grande, given its 
economic, social and environmental importance to the northern mining region. The 
study area was divided into two (02) units, the Tall Gorutuba with a drainage area 
of 2132.87 square kilometers, perimeter length of 268.39 km and 141.81 km and 
the Middle and Lower Gorutuba with drainage area of   7715.33 square kilometers, 
perimeter length of 507.69 km and 282.70 km. With respect to drainage density, it 
was found that the High Gorutuba have less willingness to occurrences of flooding 
before heavy rains since the form factor found for the Middle and Lower Gorutuba 
is well above the High Gorutuba. With respect to relief, high altimetric amplitude 
in the Middle and Lower Gorutuba with 1,365 m was found, being less flat that the 
High Gorutuba. The upper catchment has a higher slope (6.69%) while the Medium 
and Low has a lower slope (0.55%). The parameters characterizing the topography 
and drainage network have great influence on the runoff and the process of ero-
sion, resulting in loss of soil, water, organic matter, nutrients and microfauna, caus-
ing siltation and eutrophication of water bodies. Rates determined by this study, the 
events of floods, siltation, erosion and eutrophication are not evident in the river 
basin Gorutuba. 

Keywords: Watershed. Rio Gorutuba. Morphometry. Hydrology.

INTRODUÇÃO

Uma bacia hidrográfica ou bacia de 
drenagem de um curso de água é o 
conjunto de terras que fazem a dre-
nagem da água das precipitações 
para esse curso de água e rios meno-
res que deságuam em rios maiores 

(afluentes). Ainda, segundo Viessman, 
Harbaugh, Knapp (1972), “a bacia hi-
drográfica é uma área definida topo-
graficamente, drenada por um cur-
so d’água ou um sistema conectado 
de cursos d’água tal que toda vazão 
efluente seja descarregada através de 
uma simples saída”.
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Figura 1: Bacia Hidrográfica 

Fonte: Secretaria da Educação do Paraná

As características físicas e funcionais 
das bacias hidrográficas têm a finalida-
de de apresentar o conhecimento dos 
diversos fatores que determinam a na-
tureza da descarga de um rio. Possuem 
importante papel nos processos do ciclo 
hidrológico, influenciando, dentre ou-
tros, a infiltração, a quantidade de água 
produzida como deflúvio, a evapotrans-
piração e os escoamentos superficial e 
subsuperficial.  Através desse conheci-
mento, podemos avaliar os parâmetros 
que condicionam essa vazão, podendo-
-se fazer comparações entre bacias, co-
nhecer melhor os fenômenos passados 
de forma a aproveitar de maneira mais 
racional os recursos hídricos, a fim de 
trazer maiores benefícios ao homem.

De acordo com Lima (1986), podemos 
considerar a bacia hidrográfica como um 
sistema geomorfológico aberto, ou seja, 
mesmo quando não perturbada, encon-
tra-se em contínua flutuação, num esta-
do de equilíbrio transacional ou dinâmi-
co. A área da bacia tem influência sobre 
a quantidade de água produzida como 

deflúvio, enquanto a forma e o relevo 
atuam sobre o regime dessa produção 
de água e a taxa de sedimentação.

A ciência que trata da água da terra, sua 
ocorrência, circulação e distribuição, 
suas propriedades físicas e químicas, 
bem como sua relação com o meio am-
biente, incluindo suas relações com as 
formas de vida, é a hidrologia. Ainda:

No âmbito da utilização de Hidrolo-
gia em Recursos Hídricos ou como 
é às vezes chamada de Engenharia 
Hidrológica, a mesma é entendida 
como a área que estuda o com-
portamento físico da ocorrência e 
o aproveitamento da água na ba-
cia hidrográfica, quantificando os 
recursos hídricos no tempo e no 
espaço e avaliando o impacto da 
modificação da bacia hidrográfi-
ca sobre o comportamento dos 
processos hidrológicos. A quanti-
ficação da disponibilidade hídrica 
serve de base para o projeto e pla-
nejamento dos recursos hídricos, 
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alguns exemplos são: produção de 
energia hidrelétrica, abastecimen-
to de água, navegação, controle 
de enchentes e impacto ambiental 
(TUCCI, 1993, p. 25).

ÁREA DE ESTUDO

O Rio Gorutuba é um rio estadual, tribu-
tário do Rio Verde Grande, localizado no 
Norte do Estado de Minas Gerais, nasce 
na Serra do Espinhaço, no município de 
Francisco Sá, percorre o município de 
Janaúba, banhando a cidade no sentido 
sul-norte. Faz divisa com os municípios 
de Riacho dos Machados, Porteirinha e 
Nova Porteirinha a leste. A bacia do Rio 
Gorutuba situa-se entre os paralelos 
15º00’ e 16º30’ de latitude sul e entre os 
meridianos 43º00’ e 44º00’ de longitude 
a oeste de Greenwich.

O Rio possui como principais afluentes, 
pela margem direita: os rios Mosquito, 
Pacuí ou Salinas e Córrego da Serra e 
pela margem esquerda - os rios Córre-
go Furado Novo e Córrego Ribeirão. Ele 
possui uma extensão de 263 km e de-
semboca na margem direita do Rio Ver-
de Grande, com altitude de aproximada-
mente 450 m.

Em 1978, foi construída no município 
de Janaúba-MG a Barragem Bico da 
Pedra pela Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do São Francisco e Par-
naíba (Codevasf), localizada a 6 km da 
sede do município, com um volume de 
560.000.000 m³ de água com a finalida-
de de regularizar o Rio Gorutuba, abas-
tecimento da cidade, usos industriais e 
fornecer água aos perímetros irrigados 

implantados na época - Projeto Goru-
tuba, com uma área de 5.286 hectares, 
localizado na margem direita, no mu-
nicípio de Janaúba-MG e Projeto Lagoa 
Grande, com uma área de 1.660 hecta-
res, localizado na margem esquerda.

Figura 2 – Imagem da Área da Bacia do 
Rio Gorutuba

Fonte: Codevasf

OBJETIVO

As características físicas e bióticas de 
uma bacia possuem importante papel 
nos processos do ciclo hidrológico, in-
fluenciando a infiltração, quantidade de 
água produzida como deflúvio, evapo-
transpiração e os escoamentos super-
ficial e subsuperficial. O presente artigo 
tem por objetivo apresentar o estudo 



47

Revista de Ciências Exatas e Tecnológicas das Faculdades Santo Agostinho, v. 2, n. 1/2015

das características morfométricas e hi-
drológicas da bacia hidrográfica do Rio 
Gorutuba, no Norte do Estado de Minas 
Gerais, dada a sua importância econô-
mica social e ambiental e a escassez de 
bibliografia referente a este assunto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Apresentar as características 

geométricas da Bacia Hidrográfica do 
Rio Gorutuba;

• Apresentar as características do relevo 
da Bacia Hidrográfica do Rio Gorutuba;

• Apresentar as características da 
rede de drenagem da Bacia do Rio 
Gorutuba.

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste artigo, para se entender o funcio-
namento da bacia, delimitou-se a sua 
área de influência expressando quan-

titativamente os parâmetros relacio-
nados a sua fisiografia. Os valores di-
mensionais de bacias hidrográficas são 
parâmetros quantitativos que permitem 
eliminar a subjetividade na sua caracte-
rização (Oliveira e Ferreira, 2001).

Para o cálculo do comprimento do curso 
de água principal (Cp), comprimento total 
da rede de drenagem, perímetro (P), área 
(A) e densidade de drenagem (Dd), foi se-
guida a metodologia citada por Oliveira e 
Ferreira (2001). Na determinação da de-
clividade média (S) e fator de forma (Kf), 
foi utilizada a metodologia proposta por 
Wisler e Brater (1964) e Horton (1932), ci-
tados por Lima (1986). Na determinação 
da hierarquização das drenagens, a me-
todologia foi baseada no sistema desen-
volvido por Strahler (1952). 

A morfometria da Bacia Hidrográfica do 
Rio Gorutuba foi representada pelas ca-
racterísticas e pelos índices apresenta-
dos no quadro abaixo:

Quadro 1 – Características morfométricas obtidas no estudo da bacia hidrográfica 
do Rio Gorutuba

Características geométricas

Área total (A)
Perímetro total (P)
Coeficiente de compacidade (Kc)

Fator de forma (Kf)
Índice de circularidade (IC)
Padrão de drenagem

Características do relevo

Orientação
Declividade mínima
Declividade média
Declividade máxima

Altitude mínima
Altitude média
Altitude máxima
Declividade média do curso d’água 
principal

Características da rede de drenagem

Comprimento do curso d’água principal
Comprimento total dos cursos d’água

Densidade de drenagem (Dd)
Ordem dos cursos de água

Fonte: Jorge Brasil
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Coeficiente de Compacidade (Kc):

Após a definição de seu contorno, uma 
bacia hidrográfica apresenta um forma-
to. O formato da área plana desta bacia 
de drenagem exerce influência no tem-
po de concentração de água na mesma. 
Este formato depende da estrutura ge-
ológica do terreno. Os índices que de-
terminam a forma da bacia procuram 
relacioná-la com formas geométricas co-
nhecidas. O coeficiente de compacidade 
(Kc) é a relação entre os perímetros de 
uma bacia e um círculo de área igual à 
da bacia (Villela e Mattos, 1975):

Onde, P (m) é o perímetro e A (m²) é a 
área da bacia hidrográfica em estudo.

O coeficiente de compacidade (Kc) é um 
número adimensional que varia com a 
forma da bacia, quanto mais irregular 
for a bacia maior será o coeficiente de 
compacidade. Quanto mais próximo de 
1,0 for este número mais circular é a 
bacia e portanto, mais acentuada a ten-
dência a enchentes.

Fator de Forma (Kf):

Fator de forma (Kf) de uma bacia hidro-
gráfica é a relação entre a largura mé-
dia (Lm) e o comprimento axial do curso 
d’água (Cp) (Villela e Mattos, 1975):

sendo, Kf o fator de forma, A a área de 
drenagem (m²) e Cp o comprimento do 

rio principal.

Índice de Circularidade (IC):

Como o índice de compacidade, o índice 
de circularidade tende para 1,0 à medida 
que a bacia hidrográfica se aproxima da 
forma circular e diminui à medida que a 
forma torna-se alongada. Determinada 
pela equação (Miller, 1953):

onde, IC é o índice de circularidade, A 
área de drenagem (m²) e P o perímetro 
(m).

Ordem dos cursos d’água:

A ordem dos cursos d’água reflete o grau 
de ramificação ou bifurcação da rede 
de drenagem da bacia, indicando a po-
sição hierárquica que um curso d’água 
ocupa na rede de drenagem. Todos os 
pequenos canais que não se ramifi-
cam desembocando no rio principal ou 
em seus ramos são de primeira ordem 
(Chow, 1964). A junção de dois canais de 
primeira ordem forma um canal de se-
gunda ordem, dois rios de segunda or-
dem quando se juntam formam um de 
terceira ordem e assim sucessivamente. 
A ordem do rio principal mostra a exten-
são da ramificação da bacia.

Declividade e altitude:

A declividade do terreno de uma bacia 
é responsável pela velocidade de es-
coamento superficial (Righetto, 1998). 
Sendo assim, a determinação do relevo 
de uma bacia hidrográfica é de grande 
importância nos estudos de caracteri-
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zação. Grandes variações de altitude 
do terreno de uma bacia implicam em 
variações significativas na temperatu-
ra média, causando variações na eva-
potranspiração e na precipitação anual 
(Chow et AL., 1998). Segundo Villela e 
Mattos (1975), a elevação média da ba-
cia pode ser obtida pela soma do produ-
to do ponto médio entre duas curvas de 
nível e a área compreendida entre elas, 
dividida pela sua área total:

Onde, Pi[L] é o ponto médio entre duas 
curvas de nível subseqüentes e Ai é a 
área compreendida entre as curvas de 
nível. Ainda, segundo Villela e Mattos 
(1975), quanto mais íngrime for o terreno 
da bacia, mais rápido será o escoamen-
to superficial, o tempo de concentração 
será menor e os picos de enchentes na 
saída serão maiores.

Sistema de drenagem:

O sistema de drenagem de uma ba-
cia é constituído por todos os canais, 
quer sejam perenes, intermitentes 
ou temporários.

A densidade de drenagem de uma bacia 
hidrográfica indica a eficiência de drena-
gem que representa a maior ou menor 
velocidade com que a água percorre a 
bacia hidrográfica. A densidade de dre-
nagem reflete a influência da geologia, 
topografia, solo e vegetação da bacia 
hidrográfica, e está relacionada com o 
tempo gasto para a sápida do escoa-
mento superficial da bacia (Lima, 1986). 
A densidade de drenagem é a relação 

entre o comprimento total dos cursos 
d’água de uma bacia hidrográfica (inter-
mitentes ou perenes) e a área total da 
bacia (Horton, 1945):

onde, Dd [L/L²] é a densidade de drena-
gem, Li [L] é o comprimento dos cursos 
d’água e A [L²] é a área da bacia hidro-
gráfica.

Segundo Villela e Mattos (1975), se o ín-
dice densidade de drenagem for menor 
que 0,5 km/km², uma bacia será consi-
derada pobremente drenada; caso o 
índice esteja entre 0,5 e 3,0 km/km², a 
bacia será mediamente drenada; e se 
o valor do índice for maior que 3,0 km/
km², a bacia é considerada ricamente 
drenada.

Extensão média do 
escoamento superficial e 
sinuosidade:

A extensão média do escoamento su-
perficial é a distância média que a água 
da chuva teria que escoar sobre os terre-
nos de uma bacia, caso o escoamento se 
desse em linha reta, desde onde a chuva 
caiu até o ponto mais próximo no leito 
de um curso de água qualquer da bacia. 
Para determinação deste parâmetro, a 
bacia é transformada em um retângulo 
de mesma área, onde o maior lado é o 
comprimento do rio principal (VILLELA, 
MATTOS, 1975):
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Também temos como parâmetro da ba-
cia a sinuosidade do curso de água prin-
cipal e o comprimento do talvegue, que 
é medido em linha reta desde a cabecei-
ra do curso d’água principal até o exu-
tório da bacia (VILLELA, MATTOS, 1975):

onde, Cp é a extensão do rio principal em 
metros e Lt o comprimento do talvegue.

Orientação da bacia:

A orientação da bacia é dada pelas di-
reções dos cursos d’água de uma rede. 
Podem apresentar uma ou mais dire-
ções, ou não apresentar nenhuma. A 
orientação da bacia define a direção 
geral para qual a declividade está ex-
posta e dessa forma está correlaciona-
da com os ventos atuantes, o padrão 
de deslocamento de tempestades e a 
exposição aos raios solares.

Coeficiente de rugosidade:

Segundo o Método Sicco Smith, o co-
eficiente de rugosidade (Ruggdensess 
Number – RN) é um parâmetro que 
direciona o uso potencial da terra em 
relação às suas características para 
agricultura, pecuária ou florestamento 
( Rocha e Kurtz, 2001).

O coeficiente de rugosidade (RN) é 
uma relação multiplicativa da densi-
dade de drenagem e da declividade 
média da bacia em estudo, dado por 
(Rocha e Kurtz, 2001):

RESULTADOS

Meio Físico

Clima

A bacia do Rio Gorutuba abrange a re-
gião do semiárido brasileiro. O clima 
dominante, segundo a classificação de 
Köppen, é o Aw, clima tropical quente e 
úmido com estação seca bem acentua-
da, que abrange a maior parte da bacia. 
Ocorre também o Cwa, mesotérmico de 
altitude com verões quentes e chuvosos 
e inverno seco com temperaturas mais 
amenas, característico da serra do Espi-
nhaço, na borda oriental (ANA, 2002).

O regime pluviométrico na bacia é ca-
racterizado por dois períodos bem dis-
tintos. O período chuvoso que se esten-
de de outubro a março, quando ocorre 
cerca de 93% da chuva anual, e o perío-
do seco que vai de abril a setembro.

As temperaturas médias na bacia va-
riam de 22,0ºC a 26,7ºC em Janaúba. O 
período mais quente compreende os 
meses de outubro a março, enquanto 
que as temperaturas mínimas ocorrem 
em junho e julho. Já as evapotranspira-
ções variam de 142,0 mm/mês a 211,1 
mm/mês em Janaúba.

A Figura 4 abaixo mostra o mapa de ti-
pos climáticos no Brasil indicando o tipo 
climático para a região em estudo.
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Figura 4 – Mapa de tipos climáticos no Brasil

Pluviometria

O índice pluviométrico médio anual é de 
838,4 mm, com regime sazonal muito 
concentrado e chuvas mal distribuídas, 
sendo 85% nos meses de novembro a 
março, enquanto de maio a agosto cho-
ve apenas 2%. O outro fato importante é 
que o desvio-padrão observado nos di-
versos meses é elevado, indicando que 
entre um ano e outro pode haver gran-
de variação no regime pluviométrico, ou 
seja, pode haver alternâncias de anos 
muito chuvosos com anos muito secos.

Geologia, Geomorfologia 

Recobrindo grande parte da porção cen-
tral da bacia, na área de ocorrência prin-
cipalmente das rochas do Super grupo 

São Francisco, ocorrem os depósitos ce-
nozóicos (menos de 65 milhões de anos) 
representados pelas coberturas detrítico-
-lateríticas (areias argilosas e argilas are-
nosas intercaladas com argilas, folhelhos 
e linhito) e os aluviões (areia, cascalho e 
silte), que acompanham o rio Gorutuba.

A geologia da área do empreendimento 
teve sua formação no período de Neo-
proterozóico – de era máxima Neopro-
terozóica, no período Máximotoniano 
classificado NP12sc.

Hidrografia

A bacia do Rio Gorutuba é uma Sub-Bacia 
da Bacia hidrográfica do rio Verde Gran-
de, afluente da margem direita do rio 
São Francisco, a Sub-bacia está compre-
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endida entre os paralelos 14º 50’ e 16º 10’ 
de Latitude Sul e os meridianos 43º 05’ 
e 43º 40’ de Longitude Oeste. A Bacia do 
Rio Gorutuba possui uma área de drena-
gem de aproximadamente 9.848,00 km² 
e 282,70 km de comprimento.

A extração de dados físicos da bacia atra-
vés de mapas, fotografias aéreas e ima-

gens de satélite, medidos indiretamente 
ou representados por índices, constitui 
a caracterização fisiográfica da Bacia.

A área de estudo está representada 
no Quadro a seguir, juntamente com 
os valores dos outros dois elementos 
físicos (perímetro e comprimento do 
rio principal).

Quadro 2 - Área, Perímetro e Comprimento do rio principal das unidades de estudo.

Unidade de Estudo Área (A)  
(km2)

Perímetro (P) 
(km)

Comprimento (L) 
(km)

Alto Gorutuba 2.132,87 268,39 141,81

Médio e Baixo Gorutuba 7.715,33 507,69 140,89

Sub-Bacia do rio Gorutuba 9.848,00 776,08 282,70

Forma da Bacia
As características quanto à forma da bacia hidrográfica do Rio Gorutuba são apre-
sentadas no Quadro 3 e comentadas a seguir.

Quadro 3 – Índices de Forma dos segmentos adotados 

Unidade de Estudo A (km2) P (km) L (km) Kc Kf

Alto Gorutuba (AG) 2.132,87 268,39 141,81 1,63 0,11

Médio e Baixo Gorutuba (MBG) 7.715,33 507,69 140,89 1,62 0,39

Sub-bacia do Rio Verde Grande 9.848,00 776,08 282,70 1,625 0,25

Analisando os resultados, observa-se 
que o Alto Gorutuba e o Médio e baixo 

Gorutuba apresentam um Kc pratica-
mente igual, distanciando-se do forma-
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to circular em que o Kc=1. Já o Kf do Alto 
Gorutuba apresentou um valor bem in-
ferior ao Médio e Baixo Gorutuba, indi-
cando que o Alto Gorutuba tem menor 
disposição à ocorrência de cheias diante 
de chuvas intensas.

Relevo da Bacia

As principais características físicas de re-
levo na Sub-bacia são abordadas a seguir:

Amplitude altimétrica máxima 
da bacia (Hm) 

A variação na altimetria da Bacia influen-
cia a precipitação, evaporação e trans-
piração, ou seja, influencia na determi-
nação dos volumes do ciclo hidrológico 
na Bacia. Para as unidades adotadas na 
Bacia, a amplitude altimétrica máxima é 
apresentada no quadro abaixo:

Quadro 4 - Amplitude altimétrica máxima (Hm) da sub-bacia (m).

Unidade de Estudo
Cota Mínima Cota Máxima Amplitude

(Hmín) (Hmáx) (Hm)

Alto Gorutuba 518 1130 612

Médio e Baixo Gorutuba 455 1820 1365

Sub-Bacia do Rio Gorutuba 486,50 1475 988,50

Observa-se elevada amplitude no Médio e 
Baixo Gorutuba, com 1365 m, sendo, por-
tanto, menos plana que o Alto Gorutuba.

Declividade Média (Dm) 

O quadro abaixo apresenta as declivida-

des máximas, mínimas e média (Dm) da 
Bacia, calculadas através de ferramen-
tas de geoprocessamento. Como é de se 
esperar, a parte alta da Bacia apresenta 
maior declividade enquanto o Médio e 
Baixo possuem menor declividade.

Quadro 5 – Declividade Média da Sub-bacia (Dm).

Unidade de Estudo Máxima (%) Mínima (%) Dm (%)

Alto Gorutuba 69.04 0 10.36

Médio e Baixo Gorutuba 74.84 0 7.49

Hipsometria

A hipsometria representa a variação do re-
levo da bacia tendo como o nível do mar. 

Declividade de álveo (S) 

O Quadro 6 resume a declividade de álveo 
encontrada para a Bacia do Rio Gorutuba.
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Quadro 5 – Declividade do Rio Gorutuba (m/km).

Unidade de Estudo

Cota de 
Montante

Cota de 
Jusante

Distância 
Plana (d)

Declividade do 
curso d’água

(m) (m) (km) S = ΔH/d

Alto Gorutuba 1050 500 82,23 6,69

Médio e Baixo Goru-
tuba 500 455 81,92 0,55

Sistema de Drenagem 

Índice de Sinuosidade (IS) 

O grau de sinuosidade de um curso d’água 
como já visto anteriormente, é também, 
um fator controlador da velocidade de es-
coamento. A sinuosidade é determinada 
dividindo-se o comprimento do rio prin-

cipal (L) pela distância entre os pontos de 
montante e jusante (d) do rio.

Valores próximos à unidade (IS = 1) in-
dicam canais retilíneos e valores iguais 
ou superiores a 1,5 (IS ≥1,5) indicam ca-
nais meândricos. O Quadro 7 apresenta 
os índices de sinuosidade para as duas 
unidades de estudo adotadas.

Quadro 7 – Índice de Sinuosidade da Sub-Bacias do Rio Gorutuba.

Unidade de Estudo Rio Princi-
pal

Comprimen-
to (L)

Distância 
Plana (d)

Sinuosida-
de

(km) (km) (IS)

Alto Gorutuba Gorutuba 141,81 82,23 1,72

Médio e Baixo Gorutuba Gorutuba 140,89 81,92 1,72

Bacia do Rio Gorutuba Gorutuba 282,70 164,15 1,72

Observa-se que os dois trechos da Bacia 
do Rio Gorutuba apresentam IS maiores 
que 1,5 para esta classificação, caracteri-
zando como meândricos de acordo com 
este índice.

Densidade da drenagem (Dd) e 
Extensão média do escoamento 
superficial (ℓ)

O Quadro 8 apresenta a Densidade de 
Drenagem (Dd), a Extensão média do esco-
amento superficial da Bacia (ℓ) e seu res-
pectivo grau de eficiência de drenagem.
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Quadro 8 – Densidade de Drenagem (Dd) e Extensão média do escoamento su-
perficial (ℓ) dos trechos da Bacia do Rio Gorutuba.

Unidade de Estudo A 
(km2)

N° de tre-
chos de rios

∑Lr 
(km)

Dd 
(km/km2)

ℓ 
(km)

Alto Gorutuba 2.132,87 4.912 3.285,84 1,54 0,16

Médio e Baixo Gorutuba 7.715,33 7.176 6.623,72 0,86 0,29

Gorutuba 9.848,00 12.088 9.909,56 1,20 0,22

Bacias com densidade de drenagem →Dd< 0,5 km/km2, são bacias com drenagem 
pobre;

Bacias com densidade de drenagem →0,5 ≤ Dd< 1,5 km/km2, são bacias com dre-
nagem regular;

Bacias com densidade de drenagem →1,5 ≤ Dd< 2,5 km/km2, são bacias com dre-
nagem boa;

Bacias com densidade de drenagem→2,5 ≤ Dd< 3,5 km/km2, são bacias com drena-
gem muito boa;

Bacias com densidade de drenagem →Dd ≥ 3,5 km/km2, são bacias com drenagem 
excepcional.

A Sub-Bacia do Rio Gorutuba apresentou uma Dd de 1,20 km/km2, mostrando ser 
uma bacia de drenagem regular. 

Coeficiente de rugosidade (RN) e Tempo de Concentração (Tc) 

O coeficiente de rugosidade (RN) é calculado multiplicando-se a Densidade de dre-
nagem (Dd) pela declividade média da Bacia (H). O Coeficiente de Rugosidade por 
trecho da sub-bacia é apresentado no quadro a seguir: 

Quadro 9 – Coeficiente de Rugosidade dos trechos da Bacia do Rio Gorutuba.

Unidade de Estudo Dd (km/km2) H (%) RN

Alto Gorutuba 1.54 10.36 0.15

Médio e Baixo Gorutuba 0.86 7.49 0.06

O Tempo de Concentração é definido como o tempo necessário para que toda a 
bacia hidrográfica esteja contribuindo para sua seção de saída. Esse parâmetro é 
muito utilizado no cálculo de chuvas e hidrogramas de projeto.
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Dentre as diversas equações propos-
tas, a equação do Corpsof Engineers 
apresenta um bom desempenho quan-

do aplicado em bacias rurais (Silveira, 
2005). Esta equação é dada por:

Onde, L é o comprimento do rio princi-
pal em km e S é a declividade em m/m.

O Quadro 10 apresenta o tempo de con-
centração calculado por trecho para a 
Bacia hidrográfica do Rio Gorutuba.

Quadro 10 – Tempo de Concentração dos trechos.

Unidade de Estudo Rio Principal Comprimento (L) 
(km)

H 
(%) Tc (h)

Alto Gorutuba Gorutuba 141.81 10.36 12.69

Médio e Baixo Gorutuba Gorutuba 140.89 7.49 13.43

Observa-se que o Médio e Baixo Go-
rutuba apresentam o maior tempo de 
concentração da Bacia (já que apresen-
ta baixa declividade média), enquanto o 
Alto Gorutuba possui menor tempo de 
concentração (12,69 h), uma vez que, 
apresenta maior declividade média para 
um menor comprimento de rio princi-
pal, quando comparado com o trecho 
do Médio e Baixo Gorutuba.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise dos dados e a interpreta-
ção dos resultados obtidos da Bacia Hi-
drográfica do Rio Gorutuba, concluímos 
que a bacia possui a forma alongada, 
menor disposição à ocorrência de cheias 
de chuvas intensas. O Médio e Baixo Go-

rutuba possuem elevada amplitude com 
1365 m, sendo menos plana que o Alto 
Gorutuba. A declividade é maior no Alto 
Gorutuba com declividade de álveo (S) 
igual a 6,69 m/km. 

Pelo índice de sinuosidade (IS) e pela 
densidade de drenagem (Dd), foi verifi-
cado que a Bacia do Rio Gorutuba pos-
sui canais meândricos e é uma bacia de 
drenagem regular.

A Bacia do Rio Gorutuba abrange a re-
gião do semiárido brasileiro, o clima do-
minante é o tropical quente e úmido com 
estação seca bem acentuada na maior 
parte da bacia. O regime pluviométrico 
é caracterizado por dois períodos bem 
distintos, chuvoso de outubro a março, 
com cerca de 93% da chuva anual e o 
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período seco de abril a setembro.

Pelos índices determinados nesse estu-
do, os eventos de cheias, assoreamento, 
processos de erosão e eutrofização, não 
são evidenciados na bacia hidrográfica 
do Rio Gorutuba. 
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RESUMO:
A extração de areia é uma atividade e suma importância para o desenvolvimento 
da região do Norte de Minas por ser um item de aplicação imediata na construção 
civil, porém as questões ambientais são pautas de diversas discussões na região, 
por se tratar da extração de recursos naturais não renováveis e de uma atividade al-
tamente agressiva nas questões ambientais. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
relatar os principais impactos ambientais causados pela extração de areia na região 
do Norte de Minas e apresentar o processo de licenciamento ambiental necessário 
para exercer a atividade  mineral de areia. A região apresentada é de grande impor-
tância ambiental por se tratar de uma área com várias nascentes de cursos d`água 
afluentes do Rio são Francisco, que é a principal fonte hídrica de uma região com 
escassez de água, tanto que o Norte de Minas pertence ao chamado polígono das 
secas. Ressalta-se que a maioria das empresas que atuam na região age com irre-
gularidade, ou seja, sem licença ambiental dos órgãos competentes, portanto sem 
as medidas mitigadoras necessárias para reduzir os impactos ambientais gerados 
pela atividade. Para que ocorra a minimização dos danos ambientais provocados 
por esta atividade deve constar com a participação dos órgãos das mais diversas 
esferas de poder, bem como a participação da população, pois os danos relaciona-
dos à exploração de areia podem oferecer prejuízo ambiental irrecuperável para a 
região e consequentemente para a população.

Palavras chaves:  Mineração, Impactos Ambientais, Licenciamento. 

INTRODUÇÃO

No Brasil, a areia é produzida em todas 
as unidades da federação. As  principais 
fontes de extração são os leitos de rio 
(extração por dragagem), as várzeas (ex-

tração em cavas) e a de desmonte (bar-
ranco). A participação relativa de cada 
uma destas fontes varia conforme a re-
gião.  Com o aumento de investimentos 
federais em infra-estrutura no Brasil a 
demanda por areia está em alta. 
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Porém é nítida a degradação causada 
por mineração de areia no Brasil, se-
jam estas dragadas de cursos hídricos, 
de várzeas ou de barrancos. A explo-
ração é feita de forma indiscriminada 
ocasionando assoreamento de rios, 
poluindo os mananciais e degradando 
a área do entorno.

Sem dúvida é necessária a utilização da 
areia, material essencial da construção 
civil como: moradia, pontes, estradas, 
hospitais, comércio e tantas outras infi-
nidades de usos.

A necessidade do uso da areia no mer-
cado nacional é grande, porém os danos 
decorrentes pela exploração deparam-
-se com enormes passivos ambientais 
causados da extração desordenada des-
se mineral.

Avaliar os principais impactos ambien-
tais causados pela extração desordena-
da de areia na região do norte de Minas 
Gerais foi o fator motivador para desen-
volver o presente trabalho, pois é o po-
der público ou a população regional que 
arca com os prejuízos ambientais das 
áreas exploradas 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Avaliação de Impactos 
Ambientais

A Legislação ambiental brasileira é con-
siderada uma das mais completas do 
mundo, porém não são cumpridas de 
maneira adequada, pois o emaranhado 
de Leis existentes torna-se difícil distin-
guir qual a efetiva competência de cada 
órgão público.

A degradação ambiental é um problema 
social, pois os processos físicos, como, 
por exemplo, a erosão e a lixiviação, 
ocorrem naturalmente, mas sem a gra-
vidade provocada quando o homem se 
torna o agente causal, segundo Guerra 
e Cunha (1996). 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 
de modo geral é qualquer alteração no 
meio ambiente provocada por ativida-
des humanas, sejam estas benéficas 
ou adversas.

A Resolução CONAMA n° 01 de 1986 
considera impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, quí-
micas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de maté-
ria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam:

I. A saúde, a segurança e o bem-estar 
da população;

II. As atividades sociais e econômicas;

III. A biota;

IV. As condições estéticas e sanitárias 
do meio ambiente;

V. A qualidade dos recursos ambientais.

Moreira (1992), define impacto am-
biental como qualquer alteração no 
meio ambiente ou em um dos seus 
componentes provocados por uma 
ação humana. 

Silva (2001) define impacto ambiental 
como as alterações de um parâmetro 
ambiental decorrentes de uma ação an-
trópica, a qual se volta contra o homem, 
o agente causal e receptor (ação-rea-
ção), de forma a resultar em conseqüên-
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cias maléficas (negativas) ou benéficas 
(positivas).

Segundo a norma internacional ISO 
14001 / 2004 diz que impacto am-
biental é qualquer modificação do 
meio ambiente, adversa ou benéfica, 
que resulte, no todo ou em parte, das 
atividades, produtos ou serviços de 
uma organização.

Sánchez (2008), aponta semelhança da 
definição Resolução CONAMA n° 01 de 
1986 com o conceito de poluição dado 
pela Lei Federal 6938 de 1981, assim ca-
racterizado: a degradação da qualidade 
ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente: 

I. Prejudiquem a saúde, a segurança e 
o bem-estar da população;

II. Criem condições adversas às 
atividades sociais e econômicas;

III. Afetem desfavoravelmente a 
biota;

IV. Afetem as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente;

V. Lancem matérias ou energia 
em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos.

Tal semelhança demonstra improprie-
dade na definição de impacto ambiental 
dada pela Resolução CONAMA citada 
anteriormente, visto que o conceito de 
impacto ambiental deve abordar o cará-
ter positivo do mesmo, como cita a NBR 
ISO 14001 / 2004 que diz “qualquer mo-
dificação do meio ambiente, adversa ou 
benéfica,...”. 

Legislação e Licenciamento 
Ambiental: 

Pela Constituição brasileira, as riquezas 
minerais do país pertencem à União e 
não ao proprietário da terra onde elas 
se encontram. Ou seja, o proprietário 
do solo (terreno, fazenda, chácara, etc.), 
também chamado de superficiário, não 
é dono do subsolo.

A legislação que detalha as normas de 
extração e comercialização de substân-
cias minerais está contida no Código de 
Mineração (CM), o Decreto-Lei 227/67 
de 28 de fevereiro de 1967. Ele trata das 
massas individualizadas de substâncias 
minerais ou fósseis, encontradas na su-
perfície ou no interior da terra, forman-
do os recursos minerais do Brasil.

O órgão que regulamenta e fiscaliza a 
pesquisa, extração e comercialização de 
bens minerais no país é o DNPM (Depar-
tamento Nacional de Produção Mineral), 
do Ministério de Minas e Energia (MME).

No Brasil, no início dos anos 80, são ado-
tados os primeiros Estudos de Impacto 
Ambiental (EIA). Em 1981, a Avaliação de 
impacto Ambiental (AIA) foi contempla-
da pela Lei Federal 6.938/81, que trata 
da política Nacional do Meio Ambiente; 
em 1986, a Resolução CONAMA 001/86, 
estabeleceu os critérios técnicos e as di-
retrizes gerais de elaboração do estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) e do seu res-
pectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA), e em 1990, o Decreto Federal 
99.274/90, regularizou a ação da Avalia-
ção de Impacto Ambiental (AIA) no Bra-
sil, onde estabeleceu definitivamente o 
procedimento como parte integrante do 
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licenciamento ambiental de atividades 
que podem provocar significativos im-
pactos sócio-ambientais (PRADO FILHO 
& SOUZA, 2004).

O Licenciamento ambiental é um pro-
cedimento de controle prévio das ati-
vidades potencialmente causadoras 
de impacto ambiental sobre o meio 
ambiente. É o procedimento no qual 
o poder publico, representado por ór-
gãos ambientais, autoriza e acompa-
nha a implantação e a operação de ati-
vidades, que utilizam recursos naturais 
ou que sejam consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras. É respon-
sabilidade do empreendedor, buscar o 
licenciamento ambiental junto aos ór-
gãos competentes, desde a etapa inicial 
de seu planejamento e instalação até a 
efetiva operação.

O Licenciamento ambiental tornou-se 
obrigatório em todo o território nacio-
nal desde 1981 de acordo com a Lei Fe-
deral 6.938/81 e as atividades efetiva ou 

potencial poluidora não pode funcionar 
sem o devido licenciamento. Desde en-
tão, as empresas que funcionam sem 
Licença ambiental estão sujeitas às san-
ções previstas em lei, incluindo punições 
relacionadas na Lei de Crimes Ambien-
tais que é a Lei 9.605/98, multas, adver-
tências, embargos, paralisação tempo-
rária ou definitiva das atividades.

A Lei Federal 8.938/81 atribui aos Estados 
a competência de licenciar as atividades 
localizadas em seus limites regionais. O 
Licenciamento está regulamentado pela 
Lei 6.403/76, Lei 6.567/78 e Lei 8.982/95, 
além do que dispõe os artigos 11 e 18 do 
Código de Mineração, bem como pela 
Resolução CONAMA 237/97.

A tabela a seguir apresenta os docu-
mentos necessários para licenciar um 
empreendimento que causará impacto 
ambiental no seu entorno, com base na 
Resolução CONAMA 10/90, e a validade 
máxima de cada tipo de licença baseada 
na Resolução CONAMA 237/97.

Tabela 1 – Documentos necessários ao Licenciamento

Tipo de Licença Documentos Necessários Prazo Máximo

Licença Prévia - 
LP

Requerimento de Licença Prévia - LP
Cópia da publicação do pedido da LP
Apresentação do EIA/RIMA ou RCA

Não superior a 5 
anos

Licença de 
Instalação - LI

Requerimento de Licença de Instalação – LI
Cópia da publicação da Licença Prévia
Cópia da autorização de desmatamento
Licença da Prefeitura Municipal
Plano de Controle Ambiental – PCA
Cópia da publicação do pedido de LI

Não superior a 6 
anos

Licença de 
Operação - LO

Requerimento de Licença de Operação – LO
Cópia da publicação da Licença de Instalação
Cópia da publicação do pedido da LO
Cópia do Registro de Funcionamento

10 anos

Fonte: Resolucões CONAMA 10/90 e  CONAMA 237/97
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Métodos de Avaliação de 
Impactos Ambientais

Os Principais métodos de Avaliação de 
Impactos Ambientais (AIA), segundo 
(MOREIRA, 1995):

1. Métodos “ad hoc”;

2. Listagens de controle: simples, 
descritivas, escalares, escalares 
ponderadas;

3. Matrizes de interação;

4. Redes de interação (diagramas de 
sistema);

5. Superposição de cartas;

6. Modelos de simulação. 

Cada método apresenta suas vantagens 
e desvantagens, conforme apresentado 
na Tabela 2, não havendo um que pro-
porcione uma completa Avaliação de 
Impactos Ambientais de um empreendi-
mento, podendo ser adaptados.ou mo-
dificados  de forma a adequar-se a cada 
tipo de projeto.

Qualquer que seja o método utilizado, 
é necessário que a sua aplicação seja 
complementada com uma descrição de-
talhada dos impactos sobre os meios fí-
sicos, biológicos e antrópicos. 

Tabela 2 :  Métodos de Avaliação de Impacto Ambiental

Métodos Descrição Aplicação Vantagens Desvantagens

AD  HOC Reunião de 
Especialistas

Avaliações 
rápidas

Rapidez e Baixo 
Custo Alto grau de subjetividade.

CHECKLIST
Listagens de 
fatores e impactos 
ambientais 

Diagnóstico 
ambiental até a 
comparação de 
alternativas 

Memorização de 
todos os fatores

Não identifica: impactos 
diretos e indiretos, 
características temporais e 
dinâmica dos sistemas

MATRIZES DE 
INTERAÇÃO

Listagem 
de controle 
bidimensional 
(fatores x ações) 

Identificação de 
impactos diretos 

Boa visualização, 
simplicidade e 
baixo custo

Não identifica: impactos 
indiretos, características 
temporais e dinâmica dos 
sistemas; subjetividade na 
magnitude

REDES DE 
INTERAÇÃO

Gráfico ou 
diagrama da 
cadeia de impacto 

Determinação 
de impactos 
diretos e 
indiretos 

Abordagem 
integrada de 
impactos e 
interações

Não detectam: importância 
relativa dos impactos, 
aspectos temporais e 
espaciais, dinâmica dos 
sistemas

SUPERPOSIÇÃO 
DE CARTAS

Cartas geradas 
por superposição 
de mapas de 
recursos e usos 

Projetos lineares 
e diagnóstico 
ambiental 

Boa visualização 
e exposição de 
dados

Resultados subjetivos; não 
quantifica magnitude, difícil 
integração de dados sócio-
econômicos, não considera 
dinâmica dos sistemas

MODELOS DE 
SIMULAÇÃO

Modelos 
matemáticos 
automatizados 

Diagnósticos e 
prognósticos 
da qualidade 
ambiental 

Considera: 
dinâmica dos 
sistemas, 
interações entre 
fatores e impactos 
e variável 
temporal 

Custo elevado; 
representação da 
qualidade imperfeita
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Danos Ambientais e Passivo 
Ambiental

• Constituição Federal à obrigação de 
quem explora os recursos minerais 
deve recuperar o ambiente degradado 
(§2° Constituição Federal, 1988).

• Dano Ambiental à Sempre causado 
pelo homem 

“processos naturais não degradam am-
bientes, apenas causam mudanças”. (Jo-
nhson et al., 1997).

As Figuras 1 e 2 apresentadas a seguir 
demonstram danos ambientais causa-
dos por mineração de areia na região do 
Norte de Minas.

Figura 1: – Município Montes Claros/MG 
Coordenadas: 16º 54`24.47” S – 43º 51`52.03” O

Figura 2: - Município Pirapora/MG
Coordenadas: 17º 12`21.19” S  - 44º 48`52.04” O

Fonte: Google eart – Acesso 02/06/14 às 19:00hs/ Fonte: Google eart – Acesso 02/06/14 ás 19:30hs

A mineração de areia geralmente se en-
contra em áreas de preservação perma-
nente (APPs), muitas vezes localizadas 
em áreas próximas de rios. A extração 
de areia tem sido causadora de impac-
tos ambientais negativos no meio físico, 
através da mudança do percurso dos 
rios, dos sistemas de drenagens e tam-
bém da paisagem.

A mineração de areia, mesmo regula-
mentada, pode causar impactos am-
bientais, tais como: destruição da mata 
ciliar, com a instalação da mineradora; 
alteração dos cursos dos rios, causado 
pela deposição de solo no fundo do rio; 
compactação do solo, devido á retirada 
da mata para o uso das máquinas no 
local; perca da fauna pelo fato do baru-

lho e movimentação no local; poluição 
das águas e dos solos com a presença 
do uso inadequado de combustíveis fós-
seis; queimadas no local onde é feita a 
extração (FIGUEIRA, 2011).

ESTUDO DE CASO

Caracterização da área de 
estudo

O Norte de Minas é uma das 12 mesorre-
giões do Estado de Minas Gerais, limitan-
do-se com as mesorregiões:  Central Mi-
neira, Jequitinhonha, Noroeste De Minas, 
e com as mesorregiões Baianas Extremo 
Oeste Baiano, Centro Sul Baiano e Vale 
São Francisco da Bahia, conforme dados 
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do Instituto Brasileiro de Geografia Es-
tatística (IBGE), ocupando uma área de 
128.454,108 Km², com uma população de 
1.614.971 hab (Censo 2010) e densidade 
demográfica de 12,57 hab/Km².

A mesorregião do Norte de Minas é de fá-
cil acesso, pois é cortada por 3 Rodovias 
Federais (BR-135, BR-251, BR-365) en-
tre outras estaduais como a BR 122 que 
dá acesso ao Nordeste, a MGT 401, que 
liga Janaúba à Manga até o Rio São Fran-
cisco passando por Jaíba onde se encon-
tra o maior Projeto de Irrigação da Amé-

rica Latina (Projeto Jaíba) e é composta 
pela união de 89 municípios.

De acordo com a classificação de Koppen, 
o clima regional varia de tropical semi-ú-
mido a tropical semi-árido, com tempe-
raturas médias variando entre 20 e 24º C.

Os índices pluviométricos da região Norte 
de Minas Gerais são baixos, apresentan-
do uma média inferior a 800 mm anuais. 
As Figuras 3 e 4 demonstra a localização 
exata da região Norte no mapa do estado 
de Minas Gerais.

Figura 3:  Localização da Mesorregião 
Norte de Minas

Figura 4:  Mesorregiões limítrofes do 
Norte de Minas

Fonte: Wikepedia Fonte: Maps Google

A mesorregião do Norte de Minas pos-
sui diversas nascentes e cursos d´água, 
porém a maior parte dos seus cursos 
hídricos são constituídos por córregos 
temporários, que ajudam a contribuir 
para a exploração desordenada de areia 
na região, principalmente nas cidades 
mais populosas como os municípios de 
Montes Claros, Janaúba, Januária e Pira-
pora. Municípios de menor porte tam-
bém contribuem de forma significativa 

com a degradação do meio ambiente na 
região com a prática desta exploração 
como é o caso de Mirabela, Porteirinha, 
Jaíba, Manga e Itacarambi.

Principais Impactos Ambientais 
provenientes da Extração de 
Areia

Os impactos decorrentes da atividade 
minerária do processo analisado foram 
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divididos de acordo com três fases da 
atividade:  Implantação, Operação e De-
sativação da Mina. Em cada fase ocorre-
rá impactos ambientais positivos e nega-
tivos para a região do empreendimento.

Fase de Implantação da Mina

Os impactos gerados pela fase de im-
plantação baseiam-se em aquisição 
de materiais de produção, abertura de 
vias de acessos, remoção da vegeta-
ção, construção das infra-estruturas de 
apoio, áreas de bota-foras para armaze-
nagem de solo orgânico e contratação 
de mão-de-obra.

Esta fase apresenta os seguintes impac-
tos ambientais decorrentes da atividade:

Impactos Positivos:

• Geração de empregos diretos e 
indiretos;

• Melhoria no comércio local em 
função da compra de produtos e 
maquinários;

• Melhoria da qualidade viária, causando 
valorização dos imóveis locais;

Impactos Negativos:

• Remoção de vegetação, que pode 
acarretar redução do habitat 
silvestre, redução da biodiversidade, 
danos à microbiota do solo e 
exposição do solo;

• Redução da infiltração de 
águas pluviais no solo, devido a 
compactação causada pela utilização 
de equipamentos pesados;

• Alteração da qualidade do ar, em 
função das emissões das máquinas 

e da poeira produzida pelo trânsito 
destas em vias não pavimentadas;

Fase de Operação(Extração) da 
Mina

Durante a lavra, os principais impactos 
ambientais decorrentes das atividades 
foram:

Impactos Positivos:

• Geração de empregos diretos e 
indiretos;

• Contribuição para o crescimento da 
região;

• Aumento da oferta de areia, com 
repercussões positivas para a 
sociedade em geral, mediante o seu 
uso para diversos fins;

• Aumento da arrecadação de 
impostos pelo município e Estado;

Impactos Negativos:

• Remoção da vegetação em 
função do avanço da frente de 
lavra, provocando aumento do 
escoamento superficial e redução da 
infiltração de águas pluviais;

• Aumento da concentração de 
partículas em suspensão (turbidez) 
no curso d´água, principalmente 
quando a extração for por meio de 
bombas de sucção;

• Contaminação dos cursos hídricos 
e do solo, causados pelos resíduos 
de óleos e graxas dos equipamentos 
utilizados no empreendimento;

• Depreciação da qualidade do ar 
em função do aumento de material 
particulado e da emissão de 
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poluentes pelos motores a diesel;

• Aumento do nível de ruídos 
devido ao manuseio de máquinas 
e equipamentos, provocando 
afugentamento de fauna e 
perturbação à população do entorno;

• Contaminação do ambiente devido à 
disposição inadequada de resíduos 
sólidos e efluentes sanitários;

• Aceleração de processos erosivos, 
em função do aumento da área 
de solo desprotegida, provocando 
assoreamento dos cursos d’água;

Fase de Desativação da Mina

Na última fase os principais  impactos 
ambientais da atividade foram:

Impactos Positivos:

• Recuperação da fauna local, em 
função de uma recuperação da 
cobertura vegetal

• Melhoria da qualidade dos cursos 
d’água da região, pela redução do 
potencial erosivo e assoreamento;

• Readaptação da área, de forma 
a promover uma utilização 
harmoniosa e pacífica da população 
e a área recuperada

Impactos Negativos:

• Diminuição da oferta do agregado 
mineral e da redução de empregos; 

• Depreciação da qualidade do 
solo, decorrente da redução da 
sua fertilidade e aeração, devido 
a remoção da matéria orgânica  
na área onde houve exposição e 
compactação do solo durante as 

etapas anteriores.

Ressalta-se que os impactos positivos 
apontados na etapa final só ocorrerão, 
caso o proprietário do empreendimento  
se empenhe em promover a recupera-
ção da área, caso contrário, tem início 
um novo processo danoso e predatório 
ao meio ambiente, ou seja, um enorme 
passivo ambiental proveniente da mine-
ração abandonada será permanente.

Impactos Ambientais mais 
Significativos da extração 
de areia na Região do Norte 
de Minas e apresentação de 
Medidas Mitigadoras

Impactos Ambientais mais 
Significativos

Com base nos diversos impactos prove-
nientes da extração de areia destaca-se 
como os principais impactos negativos 
da atividade:  assoreamento de cursos 
d’água; a redução da infiltração de água 
pluviais no solo e a contaminação de 
cursos hídricos.

A justificativa para a escolha destes as-
pectos decorre do fato de que conside-
rando um cenário sem a recuperação 
da área degradada, ao fim da atividade 
minerária, o assoreamento proveniente 
dos processos erosivos  a redução da 
taxa de infiltração das águas pluviais jun-
tamente com a contaminação de cursos 
hídricos causaria um impacto de propor-
ções cada vez maiores (redução da ofer-
ta de água nos cursos d’água localizados 
à jusante da mineração), agravando-se o 
problema ao longo do tempo.
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Medidas Mitigadoras

Assoreamento de cursos d´água

O processo erosivo provocado pelo car-
reamento do solo pelas enxurradas nas 
áreas próximas ao local de extração de 
areia é o principal fator causador de as-
soreamento dos cursos d água na região, 
principalmente no início das chuvas que 
é quando ocorrem as maiores precipi-
tações após um longo período seco. No 
entanto, os responsáveis pela extração 
de areia não percebem que práticas ina-
dequadas utilizadas durante o processo 
causam erosões nas vertentes e provo-
cam o carreamento de sedimentos para 
os mananciais e conseqüentemente a 
poluição dos mesmos.

Medidas Mitigadoras com métodos para 
proteger o solo contra o impacto da 
chuva como: Preservação e/ou recom-
posição da vegetação do entorno para 
proteger a superfície do solo; Reduzir a 
velocidade e o volume das águas duran-
te as enxurradas. Esta redução pode ser 
adquirida com barreiras físicas como a 
construção de descidas d água em de-
graus, canaletas de crista, cordões de 
contorno entre outros.  Aumentar a co-
bertura vegetal com plantas que reco-
brem bem o solo, a grama é muito bem 
vinda nesta situação.

Redução da infiltração de águas 
pluviais no solo

A degradação da vegetação provocada 
pela extração desordenada de areia na 
região ocasiona aceleração dos proces-
sos erosivos, assoreamento dos cursos 
d´ água e a depreciação na qualidade do 
solo. O manejo de máquinas e equipa-

mentos de forma errônea pelos respon-
sáveis pela extração ocasiona a compac-
tação do solo causando a diminuição da 
infiltração de águas pluviais. Com isso, 
quando ocorre uma precipitação inten-
sa e excede a capacidade de infiltração 
do solo, inicia-se o escoamento superfi-
cial. Este escoamento é responsável pelo 
transporte de material para os pontos 
mais baixos, como vales e rios, promo-
vendo o assoreamento destes.

Medida Mitigadora: Promover a recupe-
ração da área degradada, por meio da 
aplicação de técnicas corretivas e pre-
ventivas de conservação do solo. 

No entanto, a recuperação da área de-
gradada está condicionada a fatores 
econômicos e ambientais, que por sua 
vez estão influenciados por outros fato-
res, por exemplo, pelo capital disponí-
vel, pela localização geográfica da área e 
pelo estágio e forma da área degradada. 

Contaminação dos cursos hídricos

A contaminação dos cursos hídricos por 
afluentes de origem humana está na de-
composição dessa matéria orgânica, por 
processos biológicos. E a contaminação 
ocasionada por um empreendimento 
de extração de areia é causada por re-
síduos (óleos, graxas)  provenientes dos 
equipamentos utilizados durante o pro-
cesso de extração, pois as chuvas po-
dem lavar e carrear estes resíduos para 
os cursos d´água.

Medida Mitigadora: Programa Educati-
vo direcionado aos proprietários e co-
laboradores do empreendimento de 
extração de areia quanto aos impactos 
negativos produzidos pelos resíduos 
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químicos (graxas, óleos) que chegam 
aos cursos hídricos.

CONCLUSÃO

A degradação ambiental ocasionada 
pela exploração de areia sem medidas 
mitigadoras por parte dos responsá-
veis pela extração deste mineral acele-
ra os processos erosivos e consequen-
temente o assoreamento dos cursos 
d´água da região do Norte de Minas, 
o que pode ocasionar futuramente à 
redução da oferta de água para a po-
pulação, por ser uma região de baixos 
índices pluviométricos

.A extração de areia é uma atividade 
que altera consideravelmente a área 
minerada, provocando transformações 
no meio físico e biótico, com redução da 
biodiversidade. Como a permanência da 
atividade minerária na região significa 
sobrevivencia humana e o abastecimen-
to do mercado regional com este mine-
ral (areia), medidas de controle e mitiga-
ção dos impactos ambientais devem ser 
exigidas dos responsáveis pela extração, 
para que ocorra a recuperação das áre-
as degradadas à medida em que ocorre 
a exploração do mineral.

Ressalta-se a importância da areia para 
o abastecer o setor da construção civil, 
provocando melhoria da qualidade de 
vida da população, a atividade de extra-
ção mineral deve ocorrer de maneira 
sustentável e respeitando a legislação 
ambiental, e o poder público deve inter-
vir no processo, para que a população 
não venha a arcar com os prejuízos her-
dados de uma atividade exercida desor-
denadamente.
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