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RESUMO

As atividades de extração de areia é um ramo de grande importância para o município 
de Silvânia-Go, pois implica o crescimento socioeconômico, mas também é responsável 
por  vários impactos ambientais.  O objetivo deste trabalho foi  identificar e relatar  os 
impactos ambientais causados pela extração de areia no leito do rio Piracanjuba no 
município de Silvânia-Goiás. A identificação dos impactos foi feita através do método de 
check-list descritivo e para avaliar o nível dos riscos ambientais foi utilizado a matriz de 
risco.  Os  resultados  obtidos  pela  listagem  de  controle  possibilitaram  identificar  13 
impactos  ambientais,  sendo  três  impactos  positivos  e  dez  impactos  negativos.  A 
atividade de extração é necessária, mas desde que seja sustentável e que respeite a 
legislação.

PALAVRAS CHAVES: Extração Mineral; Impactos Ambientais; Riscos Ambientais.

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS CAUSED BY THE REMOVAL OF SAND IN 
RIVER PIRACANJUBA - SILVANIA- GO

ABSTRACT
The activities of  sand extraction are a branch of  great importance for  the municipal 
district of Silvânia State of Go, not only because it implicates the socioeconomic growth, 
but also is also responsible for several environmental impacts. The objective of this work 
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is to identify and to expound the environmental impacts caused by the sand extraction in  
the fringe of the Piracanjuba river in the municipal district of Silvânia State of Goiás. The 
identification of the impacts was made through the check-list descriptive method and to 
evaluate  the  level  of  the  environmental  risks  was  used  the  risk  matrix.  The results 
obtained by the control listing made possible to identify 13 environmental impacts, being 
3 positive impacts and 10 negative ones. The extraction activity is necessary, but since 
it is sustainable and respects the legislation.  
KEYWORDS: Mineral extraction; Environmental impacts; Environmental risks.

1. INTRODUÇÃO

Silvânia  foi  fundada  em  1883,  localiza-se  na  região  da  estrada  de  ferro,  a 
economia  é  baseada  em  pecuária,  agricultura  e  produção  de  cerâmica  (tijolos).  A 
extração de areia é um ramo de grande importância para o município, pois implica no 
crescimento sócio-econômico. 

Entende-se por mineração o processo e/ou atividades industriais cujo objetivo é a 
extração  de  substâncias  minerais  possuindo  uma  importância  significativa  para  a 
sociedade, pois nenhuma civilização pode se desenvolver sem uso dos bens minerais, 
principalmente quando se pensa em qualidade de vida, uma vez que as necessidades 
básicas  do  ser  humano  são  alimentação,  moradia  e  vestuário,  e  são  atendidas 
essencialmente por recursos naturais. As atividades de extração mineral são de grande 
importância  para  o  desenvolvimento  social,  mas  também  são  responsáveis  por 
impactos ambientais negativos muitas vezes irreversíveis. Estes se tornam mais visíveis 
com a dinamização do processo de industrialização e o crescimento das cidades, que 
aceleram os conflitos entre a necessidade de buscar matérias-primas e a conservação 
do meio ambiente (BRANDT, 1998).

Toda  atividade  mineradora  causa  modificações  ao  meio  ambiente,  que  são 
chamados de impactos ambientais, cuja definição jurídica no Brasil vem expressa na 
Resolução CONAMA (1986)  -  Conselho Nacional  do Meio Ambiente,  em seu artigo 
primeiro, nos seguintes termos: considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer  
forma  de  matéria  ou  energia  resultante  das  atividades  humanas,  que  direta  ou 
indiretamente,  afetam-se:  a  saúde,  a  segurança  e  o  bem  estar  da  população;  as 
atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente e a qualidade dos recursos naturais.

Segundo a norma ISO 14001 (2004), impacto ambiental é qualquer modificação do 
meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos 
ambientais da organização.

O decreto n° 97.632/89 exige para todos os empreendimentos de extração mineral 
em operação no país,  a  apresentação do PRAD (Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas).  E  para  que  haja  a  implantação  do  empreendimento  é  necessária  a 
licença  de  instalação  e  de  funcionamento  que  tem  como  exigência  técnica  o 
encaminhamento  a Secretaria  do meio Ambiente o Relatório  de Controle  Ambiental 
elaborado por um profissional habilitado.
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O rio  Piracanjuba onde acontece a extração de areia  pertence a  Bacia do  rio 
Paranaíba. O manancial é utilizado para extração de areia quartzosa e receptor das 
águas de retorno dos depósitos,  além de servir  para sustentação por flutuação das 
balsas quando da dragagem. A cobertura vegetal  original  remanescente estende-se 
principalmente ao longo da rede de drenagem formando matas de galeria. A vegetação 
original nestas áreas constituía-se de: cerradão, cerrado, campo cerrado e campo. As 
matas  de  galeria,  também  conhecidas  como  mata  ciliar  ou  florestas  ribeirinhas, 
encontram-se  apenas  ao  longo  dos  cursos  d’agua,  onde  existe  uma  maior 
disponibilidade de umidade aparecendo em faixas longas e estreitas e as vezes em 
depressões  úmidas  de  baixadas  inundáveis.  O  clima  da  região,  de  acordo  com a 
classificação de Koppen é o tipo AW, tropical chuvoso, nas partes baixas.

O  processo  de  exploração  no  leito  do  rio  Piracanjuba  é  feito  pelo  método 
tradicional de dragagem utilizando-se a draga que consiste na aplicação de uma bomba 
de sucção de areia de 6’’ (polegadas), instalada em conjunto com um motor diesel de 
seis  cilindros (130c.v)  em uma balsa de chapa metálica,  situado no meio  da calha 
municipal. A sucção é feita diretamente no fundo do rio por tubos metálicos. Após a 
sucção a polpa (água + areia) é bombeada através de tubulações metálicas de 6’’ de 
diâmetro, até os depósitos a céu aberto (caixa de areia) localizadas a margem do rio 
onde estiver sendo feita a extração não sofrendo beneficiamento especifico, mas uma 
classificação  granulométrica  (retenção  de  outros  efluentes  sólidos)  através  de 
peneiramentos sendo disposta em pilhas não superiores a quatro  metros de altura, 
onde  ocorre  o  carregamento  em  caminhões,  com  o  transporte  para  o  mercado 
consumidor.

O objetivo deste trabalho foi identificar e relatar os impactos ambientais causados 
pela extração de areia no Leito do rio Piracanjuba no município de Silvânia-Goiás.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área estudada está situada no município de Silvânia do estado de Goiás na zona 
rural  no  Leito  do  rio  Piracanjuba  que  pertence  a  Bacia  do  rio  Paranaíba.  O  rio  
Piracanjuba ao longo dos anos tem sido utilizado para cultura de subsistência, pecuária 
extensiva e a retirada de espécies vegetais de interesse econômico inclusive na faixa 
de mata ciliar.

A descrição e a identificação dos impactos ambientais foram feitas com base em 
consultas bibliográficas especificas e visitas no empreendimento de extração de areia 
durante o mês de julho de 2010 e no sentido de explicitar analiticamente os impactos 
ambientais foi  utilizado o  check-list descritivo recomendado por Silva (1994),  Arruda 
(2000),  Ludke  (2000)  e  Brito  (2001).  Para  avaliar  o  nível  dos  riscos ambientais  foi 
utilizada a “matriz de risco’’  resultante dos níveis de freqüência ou probabilidade de 
ocorrência e gravidade dos principais impactos.

Segundo Silva (1999), as atividades impactantes, são resultantes da implantação e 
da condução do empreendimento.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Identificação e descrição das atividades impactantes:
Para  melhor  compreensão,  as  atividades  impactantes  do  processo  analisado 

foram dividas em três fases: de implantação, operação e desativação.
Os impactos gerados pela fase de implantação podem ser agrupados da seguinte 

forma:
Aquisição de bens;
Abertura de vias de acesso onde se praticará a extração de areia;
Remoção da vegetação
Instalação de estruturas para dragagem de areia;
Os impactos ambientais relacionados com a fase de extração foram elencados da 

seguinte forma:
Retirada da areia: o processo mais utilizado são as dragas com bombas de sucção 

e recalque, movidas a óleo diesel ou energia elétrica, que instalam sobre barcaças ou 
plataformas.

Estocagem:  São  os  caixotes  onde  as  areias  são  conduzidas.  Os  locais  de 
estocagem são temporários, pois a areia retirada ainda passara por um processo de 
peneiramento ou drenagem e somente depois será conduzida aos locais de estocagem 
permanente, onde ocorrerá o carregamento para o transporte.

Drenagem:  Após  a  areia  ser  conduzida  aos  locais  de  estocagem,  ela  recebe 
drenagem natural, quando as águas e as partículas finas dissolvidas vão direto para o 
curso  d’água  ou  retornam,  através  de  canaletas  ou  canais  coletores,  à  lagoa  de 
decantação de finos, para posteriormente entrarem em contato com o rio.

Peneiramento: O peneiramento pode acorrer antes da estocagem da areia ou após 
a sua drenagem, o que vai depender das técnicas empregadas na extração.

Carregamento: Consiste no carregamento dos caminhões, que farão o transporte 
da areia para a fonte de consumo. São comumente usados carregadeiras de pneus e 
retro escavadeiras para essa atividade.

Transporte:  Refere-se à entrega do produto final  na fonte de consumo; o meio 
rodoviário  é  o  mais  empregado,  sendo  utilizados  normalmente  caminhões  com 
caçambas de um ou dois eixos traseiros.

Os  impactos  ambientais  envolvidos  na  última  fase  analisada,  ou  seja,  da 
desativação são:

Retirada  das  estruturas  de  extração  de  areia:  Após  a  utilização  da  área,  as 
estruturas  instaladas  para  a  extração  de  areia  devem  ser  retiradas,  podendo  ser 
reutilizadas  em  outro  empreendimento.  Retirada  de  objetos,  sucatas,  entulhos:  e 
elementos artificializados para a atividade mineradora, demolir, remover as instalações 
construídas.

Recuperação de áreas afetadas: realizando capinas periódicas para controle de 
ervas daninhas, controle de doenças e pragas como formigas. Se necessário instalar 
estruturas de controle contra erosão ou deslizamentos, promover uma subsolagem nas 
porções de solos compactadas por tráfegos intensos descompactá-las para receber a  
revegetação.
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Os resultados relativos a avaliação dos impactos ambientais  das atividades de 
extração de areia  do leito  do rio  Piracanjúba estão dispostos na forma de listagem 
(check-list), em que foram descritos e avaliados de acordo com a fase de implantação, 
operação e desativação (Quadro 1).

QUADRO 1.  Classificação dos Impactos Ambientais positivos e negativos decorrentes 
das fases de extração mineral no Leito do Rio Piracanjuba- Município de 
Silvânia GO. Dados da pesquisa (2010).

Fases da extração 
mineral Impactos positivos Impactos negativos

Fase de implantação Geração de empregos 
diretos e indiretos.

• Retirada  da  vegetação, 
desnundando  o  solo,  nos 
locais  destinados  as  caixas 
de retenção.

• Diminuição  da  infiltração  de 
água  no  solo,  devido  à 
compactação  ocasionada 
pelo  uso  de  maquinas 
pesadas.

• Redução espacial  do habitat 
silvestre  por  ocasião  da 
erradicação  da  cobertura 
vegetal nativa.
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Fase de extração

• Geração  de 
empregos  diretos  e 
indiretos.

• Contribuição  para  o 
crescimento  do 
município.

• Aumento da oferta de 
areia,  com 
repercussões 
positivas  para  a 
sociedade  em  geral, 
mediante  o  seu  uso 
para  diversos  fins, 
com  a  conseqüente 
melhoria  da 
qualidade de vida.

• Depreciação da qualidade do 
ar, devido aos gases gerados 
pela  combustão  interna  do 
motor a diesel.

• Aceleração  de  processos 
erosivos  nos barrancos pelo 
retorno da água bombeada.

• Eliminação  temporária  das 
áreas de refugio de peixes.

• Aumento da concentração de 
partículas  em  suspensão 
(turbidez) no curso d’ água.

• Contaminação  dos  cursos  d
´água  causadas  pelos 
resíduos  (óleos,graxas) 
provenientes  dos 
maquinários  utilizados  no 
empreendimento.

• Danos a microbiota do solo.

Fase de desativação Geração de empregos 
diretos e indiretos.

• Depreciação da qualidade do 
solo,  decorrente  da 
diminuição da sua fertilidade 
e  aeração,  por  causa  da 
compactação  e  da  remoção 
da  matéria  orgânica  nas 
áreas  onde  o  solo  foi 
exposto.

Matriz 1: Matriz de Risco. Dados da pesquisa (2010)

A   5 5   10         15        20
B   4    4           8          12        16
C   3    3           6          9          12
D   2    2           4          6           8
E   1    1           2          3           4

   1 2 3 4

            IV       V         II           I

          Gravidade das conseqüências

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, N.11; 2010 Pág. 6



Legenda:       assoreamento do leito do manancial 

                      Destruição da mata ciliar

          Aumento da turbidez na água

          Depreciação na qualidade do solo

Foram identificados 13 impactos ambientais, destes, três impactos são positivos e 
10 são negativos. Sendo três impactos negativos na fase de implantação, seis na fase 
de operação, e um na fase de desativação (Quadro 1). Constata-se que os impactos 
ambientais foram mais representativos na fase de operação, onde ocorre uma maior 
alteração no contexto ambiental.

De acordo com a gravidade das conseqüências ocasionadas pela extração mineral  
foram  classificados  quatro  impactos  ambientais:  Assoreamento  do  manancial 
Destruição da mata ciliar; Aumento da turbidez na água e Depreciação na qualidade do 
solo.  A  ilustração  um  permite  verificar  que  o  principal  impacto  de  nível  critico 
identificado no Leito do rio Piracanjuba é o assoreamento do leito do manancial. Esse 
resultado foi  obtido com o uso da matriz de risco, onde se cruzam a freqüência de 
acontecimento (eixo X) com a gravidade do impacto (eixo Y).

4.  CONCLUSÕES 

O estágio de degradação ambiental em que se encontra o leito do Rio Piracanjuba 
ocasionada  pela  exploração  sem  planejamento  do  recurso  mineral  (areia),  uso 
inadequado  do  solo  quanto  a  forma  de  cultivo  de  lavouras  de  subsistência,  a 
substituição da vegetação nativa pelas pastagens sem a preocupação de preservar os 
demais  recursos  naturais  anteriormente  existentes,  acelerou  processos  erosivos  e 
conseqüentes assoreamentos do curso d água. 

A área em estudo tem ainda como contribuição natural para o assoreamento do 
leito do manancial  a fragilidade da cobertura vegetal nas encostas que circundam o 
leito, permitindo o grande escoamento superficial das águas pluviais. A retirada de areia 
é uma atividade que altera intensamente a área minerada, gerando transformações no 
meio  físico  e  no  meio  biótico,  com  redução  da  biodiversidade.  Ressalta-se  que  a 
atividade mineradora é necessária, desde que seja realizada de maneira sustentável e 
respeitando a legislação. 
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