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RESUMO 
 
 

 
Desde sua fundação em 1549, a cidade do Salvador assumiu uma configuração urbanística 
própria, desenvolvendo um padrão de ocupação desordenado e em sua maioria, assentado em 
áreas de risco geológico como encostas íngremes e bordos de pedreiras abandonadas, com 
históricos de escorregamentos de solo, com grandes prejuízos materiais e perdas de vidas 
humanas, registrados pela Defesa Civil. Este trabalho apresenta o diagnóstico dos problemas 
ambientais, com ênfase na susceptibilidade a escorregamentos de solo e queda de blocos de 
rocha, em áreas de pedreiras abandonadas no sítio urbano de Salvador. Essas áreas degradadas 
pela atividade de mineração foram incorporadas à mancha urbana da cidade sem nenhum tipo 
de recuperação e/ou legislação específica para sua proteção durante ou ao final de sua 
exploração. As habitações da população de baixa renda nos arredores e bordos das pedreiras 
abandonadas são classificadas como subnormais e irregulares por serem construídas sem 
critérios técnicos adequados e sem o acompanhamento dos serviços públicos de infra-
estrutura, delineando o cenário atual de ocupação dessas áreas de risco geológico, susceptíveis 
a escorregamentos e eventos correlatos.  
 
 
Palavras-Chave: 1. Diagnóstico 2. Áreas Degradadas 3. Pedreiras Abandonadas 
 4. Estabilidade de Taludes 5. Geotecnia 6. Planejamento Urbano 

 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Since its foundation in 1549, Salvador city assumed a peculiar urbanistic configuration, 
developing a disordered standard of occupation and in its majority, seated in areas of geologic 
risk like steep hillsides and next abandoned quarries, with historical slides of soil and big 
materials demages and losses of lives human registered by Civil Defense. This work presents 
the diagnostic of ambiental problems with emphasis in the possibility of landslides and fall of 
rock unstable block, in areas of abandoned quarries in the urban site of Salvador. This 
degraded areas for activity of mining were incorporated to the urban stain of the city without 
and recuperation and/or especific legislation to project itself during or to the end of its 
exploration. The inhabitation of the low income population around the abandoned quarries are 
classified as subnormals and irregulars because are built without and criteria technician and 
no right acompaniment of the public services of infra-structure, delineating the current 
scenery of occupation of this areas with geological risk with probability of slides and events 
of same nature. 
 
 
Keywords: 1. Diagnostic 2. Degraded Areas 3. Abandoned Quarries 
 4. Slope Stability 5. Geotechnique 6. Urban Planning 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

A cidade do Salvador tem registrado na sua história ocorrências de escorregamentos 

de terra em encostas, causando grandes prejuízos materiais e à sua população. 

 

O primeiro registro de escorregamento em encosta foi em 1551, exatamente dois anos 

após a fundação da cidade, sendo em 1671 a primeira tragédia ao longo de uma história 

pontuada por desastres de origem geológica: o escorregamento das encostas situadas nas 

Ladeiras da Montanha e da Misericórdia com vítimas fatais e destruição total de vários 

imóveis. 

 

Nesse período os escorregamentos registrados ocorriam nas zonas da escarpa da Falha 

de Salvador. A ocorrência desta falha geológica dividiu a cidade em dois blocos: o bloco da 

Cidade Alta e o bloco da Cidade Baixa. Estes dois blocos diferem em características 

geológico-geotécnicas e geomorfológicas que podem interferir como condicionantes no 

processo de deflagração dos escorregamentos. 

 

Em sua expansão, ao longo dos seus 456 anos de fundação, Salvador desenvolveu um 

padrão próprio de ocupação. Em sua maioria esse padrão ocupacional é caracterizado pelo 

desordenamento e por ser assentado em áreas inadequadas à construção de habitações e que, 

em alguns casos, não possuem infra-estrutura adequada e acompanhamento dos serviços 

públicos básicos.  

 

As habitações nesse tipo de ocupação são denominadas de subnormais por não estarem 

dentro dos moldes técnicos adequados, principalmente, àquelas construídas em áreas de risco 

geológico como encostas íngremes, bordos de pedreiras abandonadas e áreas alagadiças. 
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Esse padrão de ocupação passou a se disseminar da zona da escarpa da Falha de 

Salvador, onde se deu o início da história de ocupação da cidade (Figura 1.1), para o miolo da 

cidade em seus vazios urbanos e subúrbios (Figura 1.2). 

 

 
Figura 1.1 – Início da ocupação da cidade do Salvador 
(GONÇALVES, 1992), modificado. 
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Figura 1.2 – Disseminação das ocupações para o miolo 
da cidade, vazios urbanos e subúrbios (GONÇALVES, 
1992), modificado. 

 

Através de informações da Coordenação de Defesa Civil de Salvador (Codesal), ao 

longo das décadas, ressalta-se que essas ocupações subnormais, algumas vezes, têm se 

intensificado e adensado nos bordos de antigas pedreiras abandonadas no sítio urbano da 

Cidade, onde já foram registrados escorregamentos de terra com grandes prejuízos materiais e 

perdas de vidas humanas, como os ocorridos nas Pedreiras São Gonçalo, Mata Escura e Santa 

Luzia-Lobato. 

 

Essas ocupações em áreas de risco geológico traduzem-se num dos maiores problemas 

enfrentados pelo Poder Público Municipal ao longo dos anos, tanto pela dificuldade de 

fiscalização quanto a formação desses assentamentos, através do controle da ocupação e uso 
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do solo urbano, como na atenuação das situações de risco oriundas da ausência de infra-

estrutura e potencializadas pelas chuvas sazonais de março a julho que castigam a Cidade.  

 

Aliados a todos esses fatores somam-se os aspectos de recuperação ambiental e 

legislação específica que não foram aplicados a essas áreas degradadas pela atividade de 

mineração, quando do período de sua exploração para retirada de material in natura para 

construção civil, ou ao término das atividades, sendo essas áreas degradadas incorporadas à 

mancha urbana devido à expansão demográfica e, conseqüentemente, do tecido urbano, 

fazendo parte do cenário atual da Cidade. 

 

O problema de escorregamentos de terra em áreas de pedreiras abandonadas e 

ocupadas nos sítios urbanos das grandes metrópoles vem crescendo bastante e, por esta razão, 

torna-se necessário o aprofundamento dos estudos que abordam o tema em toda sua 

complexidade e magnitude, objetivando subsidiar políticas públicas de intervenção, 

compatíveis tanto com a demanda da população quanto com as características físico-sócio-

ambientais do meio. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho se propõe a apresentar o diagnóstico ambiental de áreas de pedreiras 

abandonadas no sítio urbano de Salvador, com ênfase na estabilidade de taludes. 

  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Estudo de avaliação através de pedreiras diagnóstico: a) Pedreiras São Gonçalo do 
Retiro; b) Sertanejo e; c) Santa Luzia, 

 
• Delineação e descrição do cenário atual; 
 
• Diagnóstico dos problemas ambientais, com ênfase na estabilidade de taludes, nas 

áreas de pedreiras abandonadas no sítio urbano; 
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• Prognóstico e sugestões. 
 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO DE PESQUISA 

 

Capítulo 1: Apresentação da introdução do trabalho de pesquisa, apresentando aspectos 
do padrão de ocupação desenvolvido por Salvador, caracterizado pelo 
desordenamento e por ser assentado em áreas de risco geológico 
inadequadas à construção de habitações. Neste capítulo estão contidos, 
também, os objetivos da pesquisa. 

 

Capítulo 2: O capítulo apresenta aspectos da mineração em área urbana e da legislação 
minerária e ambiental enfatizando os problemas gerados pela proximidade 
de habitações nas áreas dos empreendimentos mineiros e os conflitos 
associados, além de tratar de aspectos de recuperação de áreas degradadas, 
abandono e desativação do empreendimento mineiro. 

 

Capítulo 3: O capítulo apresenta um breve histórico sobre a expansão urbana e a 
exploração de pedreiras em Salvador, apresentando problemas decorrentes 
devido a forma inadequada de ocupação e uso do solo urbano e a posterior 
incorporação, à mancha urbana, das áreas degradadas pela atividade de 
mineração sem recuperação e/ou legislação específica que as protegesse, 
mostrando aspectos correlacionados com a estabilidade de taludes nestas 
áreas de risco, ocupadas pela população de baixa renda, enfatizando os 
problemas existentes na cidade correlacionados a escorregamentos de terra 
e instabilidade de blocos de rocha remanescentes desta atividade 
exploratória. 

 

Capítulo 4: O capítulo apresenta a descrição dos domínios físico-ambientais de 
Salvador através dos aspectos climáticos, geológico-geotécnicos, 
geomorfológicos e da cobertura vegetal, fazendo correlações com suas 
influências sobre a estabilidade de taludes. 

 

Capítulo 5: Este capítulo descreve os métodos utilizados para a execução dos trabalhos 
de pesquisa com a finalidade de diagnosticar e caracterizar os problemas 
ambientais relacionados à estabilidade de taludes em áreas de pedreiras 
abandonadas no sítio urbano da Cidade, através de levantamento 
bibliográfico, análise de documentos, investigações de campo e utilização 
de SIG. 

 

Capítulo 6: O capítulo apresenta o diagnóstico dos problemas ambientais referentes a 
acidentes geológicos nas áreas de pedreiras abandonadas e ocupadas no 
sítio urbano de Salvador pela população de baixa renda que, enfrenta 
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problemas com a infra-estrutura local, segurança e estabilidade de taludes. 
As descrições apresentadas delineiam o cenário atual sendo caracterizado, 
também, através de modelos digitais em 3D do terreno as conformações de 
altimetria, de declividade e do adensamento do tecido urbano nessas áreas 
de risco. 

 

Capítulo 7: Apresentação da conclusão da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 

MINERAÇÃO EM ÁREA URBANA 
 

 

As informações contidas neste capítulo estão baseadas no documento intitulado 

“Mineração & Município – Bases para Planejamento e Gestão de Recursos Minerais” do 

Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo (TANNO e SINTONI, 2003). O 

capítulo apresenta uma síntese do contexto legislativo brasileiro onde serão abordados os 

problemas enfrentados pela disputa do uso e ocupação do solo, referentes às questões de 

exploração mineral em ambiente urbano, baseando-se na legislação vigente, e suas 

implicações quando da aproximação da mancha urbana.  

 

 

2.1 LEGISLAÇÃO MINERÁRIA E AMBIENTAL 
 
 

Constitucionalmente, no Brasil, os recursos minerais são bens da União e somente 

podem ser lavrados com sua autorização ou concessão. O concessionário tem a garantia da 

propriedade do produto da lavra e a obrigatoriedade de recuperar o meio ambiente degradado.  

 

De acordo com a legislação minerária, expressa no Código de Mineração (BRASIL, 

1967) e Legislação Correlata, a extração de substâncias minerais sem a competente 

permissão, licença ou concessão constitui crime de usurpação e também crime ambiental, 

sujeitando o infrator a penas de reclusão, multa e confisco da produção e dos equipamentos. 

 

De um modo geral cada país tem suas peculiaridades no tratamento das concessões 

minerais e no gerenciamento ambiental dessa atividade. Com relação à gestão ambiental na 

mineração, é bem variada a atuação e, as normas gerais atendem os interesses de cada região. 
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I – Dispositivos e Competências Constitucionais 

 

A Constituição Federal e as constituições estaduais estabelecem, nos seus respectivos 

âmbitos, as competências da União, dos Estados e dos Municípios nas questões referentes ao 

processo de administração e aproveitamento de recursos minerais. Todavia, os municípios, 

geralmente, não exercitam suas competências na elaboração de legislações próprias e/ou que 

complementem ou suplementem legislações superiores. 

 

Os principais dispositivos e competências constitucionais são: 

 

Pela Constituição Federal 

 

 Competências da União: legislar privativamente sobre jazidas, minas e outros 
recursos minerais; sobre os sistemas estatístico, cartográfico e de geologia nacionais e; 
organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia, 
de âmbito nacional. 

 
 Competências da União e dos Estados, de legislar de forma concorrente sobre: 

conservação da natureza, defesa do solo e recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição; responsabilidade por dano ao meio ambiente e; 
produção e consumo. 

 
 Competências Comuns da União, dos Estados e dos Municípios: registro, 

acompanhamento e fiscalização das concessões minerárias; e proteção do meio 
ambiente, combate à poluição e proteção das paisagens naturais notáveis e dos sítios 
arqueológicos. 

 
 Competências dos Municípios: suplementar as legislações federais e estaduais, no 

que couber, e promover o adequado ordenamento territorial por meio de planejamento 
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; legislar sobre 
assuntos de interesse local; e implantar o Plano Diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, para cidades com mais de 20 mil habitantes, como instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana.  

 

 Dispositivos de Ordem Legal 

 

 Os dispositivos de ordem legal são: As Legislações Minerária e Correlata; Ambiental e 

Correlata, Referente a Compensações Financeiras e Diversas.  
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 II – Instrumentos Legais 

 

 Os municípios podem dispor de vários instrumentos legais de planejamento e gestão, 

em decorrência da Constituição Federal e das constituições estaduais e leis ordinárias 

associadas, que podem subsidiar a implantação da política municipal de recursos minerais. De 

acordo com as indicações do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal do 

Estado de São Paulo (CEPAM, 1991), esses instrumentos de planejamento e gestão são: Plano 

Diretor, Lei de Uso de Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Rural, 

Códigos de Obras, de Posturas e de Tributos. 

 

 Os instrumentos supra citados, mais apropriados para inserir os programas e projetos 

referentes à gestão dos recursos minerais, são o Plano Diretor Municipal e a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo em consonância com a Lei Orgânica do Município. 

 

 No caso específico da cidade do Salvador o Plano Diretor Municipal é denominado de 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), já aprovado pela Câmara Municipal da 

Cidade, em consonância com a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (LOUOS). 

 

Alguns municípios devem, ainda, merecer um tratamento mais específico quanto ao 

seu planejamento, mediante a elaboração de um Plano Diretor de Mineração (PDM), que 

devidamente articulado com o Plano Diretor Municipal, transforma-se num instrumento 

básico de detalhamento dos elementos de influência na mineração. 

 

No caso da cidade do Salvador, os Planos Diretores Municipal e de Mineração têm 

sido relidos e readaptados à realidade do cenário atual do município, principalmente o PDM 

que está sendo revisto para ser reeditado. 

 

Quanto ao PDDU-Salvador, num esforço efetivo para atualizar as premissas do 

desenvolvimento urbano do Município, numa defasagem de quase 20 anos, em relação ao 

PDDU de 1985, busca estruturar suas diretrizes para solucionar a problemática geral de 

desenvolvimento urbano de Salvador, principalmente, no que se refere a elementos 

relacionados ao processo de conquista do solo urbano pela população, e os efeitos desse 

processo sobre a estrutura urbana e o meio físico em particular (SALVADOR, 2002). 
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2.2 CRESCIMENTO DAS CIDADES E A MINERAÇÃO 

 

Durante o processo de sua evolução, o homem defrontou-se com diferentes espaços 

geográficos, regiões favoráveis à ocupação e expansão humana e oferta abundante de recursos 

naturais (matéria-prima) e energia. Tais condições, aliadas ao avanço científico-tecnológico 

propiciaram um acelerado processo de crescimento econômico, com uma falsa idéia de que se 

poderia manter, permanente e ilimitável, as fontes de recursos naturais como inesgotáveis.  

 

Sob essa ótica e por bastante tempo, o planejamento da produção foi exercido quase 

que exclusivamente para fins econômicos e lucrativos, sem preocupações com as 

conseqüências ambientais desse processo. 

 

A mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo de forma 

decisiva para o bem estar e melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações, 

sendo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade onde se reconheça igualmente o 

direito de cada um, desde que seja operada com responsabilidade social, estando sempre 

presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável (FARIAS, 2002). 

 

A instalação de empreendimentos de mineração pode funcionar como os dois lados de 

uma moeda: 

 

 I – Ora, podendo funcionar como desencadeador do desenvolvimento econômico da 
região, quando do aproveitamento das matérias-primas para a expansão da economia 
municipal, fator de nucleação e desenvolvimento sócio-econômico local, trazendo 
investimentos de infra-estrutura e expansão territorial;  
 
 II – Ora, funcionando como desencadeador de problemas com o meio social e 
ambiental, provocando, em maior ou menor intensidade, uma série de impactos ambientais e 
disputa de espaço territorial no uso e ocupação do solo, principalmente em assentamentos 
urbanos. 
 

Os impactos causados pela mineração, associados à competição pelo uso e ocupação 

do solo, geram conflitos sócio-ambientais pela falta de metodologias de intervenção, que 

reconheçam a pluralidade dos interesses envolvidos. Os conflitos gerados pela mineração 
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devido à expansão desordenada e sem controle dos loteamentos nas áreas limítrofes, exigem 

uma constante evolução na condução dessa atividade para evitar situações de impasse 

(FARIAS, 2002). 

 

Maior centro urbano do Nordeste, a Região Metropolitana de Salvador (RMS) vive um 

impasse, comum às regiões mais populosas do país, capaz de estrangular o seu próprio 

desenvolvimento: a falta de um planejamento que viabilize a convivência pacífica entre a 

expansão urbana e as atividades que são a base desse mesmo crescimento.  

 

Isso pode ser observado junto às suas áreas de mineração onde se têm registrado um 

gradativo tangenciamento dos adensamentos urbanos, comprometendo os sítios de explotação. 

A exemplo das Pedreiras Valéria, periferia da Cidade, envolvida por conjuntos habitacionais 

(ANEPAC, 1998a).  

  

Grandes centros urbanos nas regiões metropolitanas de Vitória, São Paulo, Fortaleza, 

Recife, Rio de Janeiro e outros, também convivem com o problema das habitações nas 

proximidades de áreas onde estão estabelecidos os empreendimentos mineiros, procurando da 

melhor maneira possível, evitar conflitos com os moradores vizinhos na tentativa de não 

inviabilizar as operações de extração. 

 

 

2.3 ABANDONO E DESATIVAÇÃO DE EMPREENDIMENTO MINEIRO 

 

I – Conceitos Básicos 

 

Existe uma diferença significante entre os termos abandonado e desativado, utilizados 

no âmbito da mineração. Por este fato, faz-se necessária a conceituação de ambos para melhor 

compreensão do trabalho de pesquisa. 

 
 Empreendimento Abandonado: é aquele empreendimento cujas áreas de 

exploração, encontram-se com as atividades de mineração encerradas há 
muitos anos, não abrigando um uso do solo definido e tampouco apresentam 
evidências de que a extração possa ser retomada (IPT, 2003).  
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 Algumas dessas áreas permanecem sob vigilância e protegidas contra invasões ou 

descargas clandestinas de resíduos, quando ainda de interesse de antigos proprietários; outras 

apresentam acelerado processo de degradação, tendo em vista que foram ocupadas pela 

população de baixa renda, onde se observa a instalação de processos erosivos, de instabilidade 

de taludes, deficiência de vegetação e problemas de drenagem, já que essas áreas não foram 

recuperadas.  

 
 Empreendimento Desativado ou Fechado: é aquele cujas áreas de 

exploração, encontram-se com as atividades de mineração paralisadas em 
decorrência de fatores físicos, econômicos, tecnológicos ou ambientais 
(OLIVEIRA JÚNIOR e SÁNCHEZ, 2002). 

 

 Esses fatores podem ser de caráter parcial (frente de lavra) ou total (todo o 

empreendimento), permanente ou temporária tendo como finalidade principal à redução ou 

eliminação do passivo ambiental por meio de ações de recuperação. 

 

 Essa recuperação pode ser desenvolvida ao longo da vida da mina ou após a sua 

paralisação, isto é, atividades de mineração encerradas, onde não se fará mais nenhuma 

intervenção com a mineração, encontrando-se na fase de recuperação ou já com áreas 

recuperadas para outras atividades.  

 

 

II – Contexto Legislativo  

 

Segundo o Código de Mineração fica estabelecido que todo empreendimento mineiro 

tem que ter o compromisso com a produção durante toda a vida útil da jazida, fazendo parte 

deste contexto a recuperação da área minerada dentro do melhor uso a ser dado ao terreno 

após o término da atividade produtiva (BRASIL, 1967). 

 

O fechamento ou desativação de um empreendimento mineiro é um tema recente no 

Brasil, materializando-se gradativamente no ordenamento jurídico nacional, a partir do 

advento da Constituição Federal de 1988 (FARIAS, 2002). 

 

O Art. 225, parágrafo 2º dessa Constituição impõe àquele que explorar recursos 

minerais a responsabilidade de recuperar os danos ambientais causados pela atividade de 
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mineração, consistente na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 

a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma de lei.  

 

Portanto, o minerador tem a obrigação de implantar o Plano de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD) pela atividade de mineração aprovado pelo órgão ambiental competente, 

que contempla o uso futuro da área de influência do empreendimento, após o fechamento do 

mesmo. 

 

Instituídas pelo Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), as Normas 

Reguladoras de Mineração (NRM’s), são instrumentos disciplinadores de procedimentos 

vinculados ao Setor Mineral no Brasil, tendo a NRM n.º 20 disciplinado os procedimentos 

administrativos e operacionais em caso de fechamento de um empreendimento mineiro, isto é, 

um Plano de Fechamento de Mina (PFM), que deve estar contemplado no Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) da jazida (OLIVEIRA JÚNIOR & SÁNCHEZ, 2002).  

 

 

2.4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  

 

Sob a forma da lei (Artigo 225, parágrafo 2º da Constituição Federal), supra, o 

disciplinamento da matéria, Decreto n.º 97.632 (BRASIL, 1989) prevê a elaboração de Plano 

Diretor de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), a ser submetido à aprovação do Poder 

Público, por parte de todos os empreendimentos de mineiros, inclusive aqueles anteriores à 

introdução do dispositivo constitucional.  

 

Embora a responsabilidade pela execução da recuperação seja sempre do 

empreendedor, o Poder Público Municipal deve sempre participar do processo, em vista da 

necessidade de assegurar a compatibilidade entre o uso futuro da área e os instrumentos de 

planejamento municipal (Plano Diretor, zoneamento, lei de uso do solo, vetores de 

urbanização, definição de áreas públicas, áreas protegidas etc.). 
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I – Conceitos Básicos 

 

Os conceitos abaixo são de fundamental importância no que se refere à definição de 

uma área degradada e sua recomposição ambiental. 
 

 Degradação: conjunto de processos resultantes de danos ao meio ambiente, 
pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais 
como, qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais (BRASIL, 
1989). 

 
 Área Degradada: ocorre quando a vegetação nativa e a fauna forem 

destruídas, removidas ou expulsas; a camada fértil do solo for perdida, 
removida ou enterrada; e a qualidade e regime de vazão do sistema hídrico 
forem alterados (WILLIANS et al., 1990); ou área com diversos graus de 
alteração dos fatores bióticos e abióticos, causados pelas atividades de 
mineração, NBR 13030 (ABNT, CVRD, 1993), isto é, situações de 
degradação dadas por diferentes tipos de intervenção no meio físico. 

 
 Degradação Ambiental: ocorre quando há perda de adaptação (solo) às 

características físicas, químicas e biológicas e é inviabilizado o 
desenvolvimento sócio-econômico (WILLIANS et al., 1990). 

 
 Recuperação (“reclamacion”): devolver ao local o equilíbrio e a 

estabilidade dos processos ambientais ali atuantes anteriormente, NBR 10703 
(ABNT, 1989). 

 
 Restauração (“restoration”): reprodução das condições exatas do local, tais 

como eram antes de serem alteradas pela intervenção. Salienta-se que a 
completa restauração é rara ou até impossível, NBR 10703 (ABNT, 1989). 

 
 Reabilitação (“reabilitation”): reaproveitar a área para outra finalidade, de 

acordo com projeto prévio e em condições compatíveis com a ocupação 
circunvizinha, NBR 10703 (ABNT, 1989). 

 
 Remediação (“remediation”): ações e tecnologias que visam eliminar, 

neutralizar ou transformar contaminantes presentes em subsuperfície (solo e 
águas subterrâneas). Este termo está vinculado às áreas degradadas pela 
contaminação de resíduos, não sendo o caso em estudo. 

 

Segundo o Decreto Federal 97.632/89, o objetivo da recuperação é o retorno do sítio 

degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do 

solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente, incorporando, assim, o 

conceito de reabilitação ao de recuperação, deixando-o mais abrangente, portanto, mais 

usualmente empregado.  

 

Não dissociados desse conceito, estão os conceitos de correção da degradação que se 

refere ao estabelecimento do equilíbrio entre os processos do meio físico; e o de manutenção 



 

 
SILVA, C.N. 

30

que se propõe a evitar a reativação destes processos e decorrente anulação das medidas 

corretivas que se integram e fecham o conceito de recuperação. 

 

A figura 2.1 ilustra e mostra a relação entre os conceitos de degradação, restauração, 

recuperação e reabilitação do ambiente em função da atividade de mineração. 

 
Figura 2.1 – Relação entre os conceitos de degradação, restauração, recuperação e reabilitação 
do ambiente em função da atividade de mineração (ABGE, 1995). 
 

Apesar da busca por espaços verdes, é notório que a complexidade da dinâmica de 

evolução e crescimento das cidades, aliadas às disputas pela ocupação do solo, tem 

pressionado no sentido da utilização dessas áreas, agravando a situação das grandes 

metrópoles em face do crescente “déficit” habitacional (BITAR e BRAGA, 1995). 

 

A estabilização ambiental de uma área minerada em meio urbano ou metropolitano se 

constitui como um objeto a ser alcançado preferencialmente em curto prazo, enquanto a 

instalação e consolidação do uso e ocupação do solo (reabilitação) pressupõe uma perspectiva 

de resultados a serem obtidos em médio e longo prazos (BITAR, 1997). 
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II – Recuperação em Áreas Urbanas 

 

As atividades de mineração em ambiente urbano geram problemas que mais 

comumente têm exigido aplicações técnicas voltadas à recuperação de áreas degradadas, 

principalmente, quando não obstante, em diversas áreas de mineração abandonadas. 

 

Há uma crescente tendência no sentido de ocupação, pela população de baixa renda, 

das áreas de bordos próximas dos locais de exploração, geralmente a montante e jusante, 

principalmente, em áreas de pedreiras abandonadas, situação bem comum no sítio urbano de 

Salvador. 

 

Essas ocupações são realizadas de forma desordenada e irregular, gerando situações de 

risco e grandes problemas com saneamento básico, visto que essas áreas não foram, até então, 

recuperadas e dispostas ao uso e ocupação do solo. O Quadro 2.1 mostra algumas medidas de 

recuperação do meio físico em áreas de mineração abandonadas em ambiente urbano no caso 

de exploração de pedreiras. 

 

  Quadro 2.1 – Medidas de recuperação do meio físico 

Tipo de área 
degradada 

Principais processos de 
degradação (meio físico) 

Algumas medidas corretivas 
(meio físico) 

Mineração 
abandonada  

(sem ocupação) 

 Escoamento das águas 
superficiais 

 Erosão por sulcos e ravinas 
 Escorregamentos 
 Disposição de sedimentos e 

partículas 

 Revegetação 
 Captação e condução das 

águas superficiais 
 Estabilização de taludes e 

blocos de rocha 

Mineração 
abandonada 

(com ocupação 
habitacional em 

situações de risco) 

 Escorregamentos 
 Escoamento das águas em 

superfície 
 Infiltração 
 Erosão 
 Inundações 
 Estabilidade de taludes 

 Captação e condução das 
águas superficiais 

 Estabilização de taludes e 
blocos 

 Transporte e disposição dos 
resíduos sólidos 

 Controle da erosão 
 Controle do uso e ocupação 

do solo 
 Drenagem das águas de 

subsuperfície 
 

  Fonte: ABGE (1995), modificado. 
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A maior parte dos casos de recuperação de áreas mineradas no País visa a revegetação 

para criação das chamadas “áreas verdes”, tendo com isso um desenvolvimento expressivo 

quando comparada a outras técnicas. No entanto, o caótico crescimento das áreas urbanas das 

metrópoles brasileiras, tem exigido a busca de outras soluções para as minerações situadas 

nessas regiões.  

 

A figura 2.2 mostra o procedimento geral para recuperação de áreas degradadas por 

mineração em áreas urbanas. 

 

 
Figura 2.2 – Procedimento geral para recuperação de áreas degradadas por mineração em 
áreas urbanas (ABGE, 1995). 
 

III – Considerações Gerais para a Gestão do Problema 

 

Algumas considerações podem ser analisadas, num contexto geral, para auxiliar na 

gestão do problema da recuperação de áreas urbanas degradadas pela atividade de mineração: 

 
 Aprimoramento do desenvolvimento e aplicação das técnicas de recuperação; 

 
 Atribuição de outros usos para as áreas mineradas; 

 
 Minimização da degradação dos terrenos e as suas repercussões ambientais enquanto 

não se completa a reabilitação; 
 

 Controle das atuais áreas abandonadas, evitando as ocupações de risco; 
 

 Recuperação ou reabilitação executadas simultaneamente à mineração; 
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 Recuperação orientada segundo PRAD, previamente discutido e definido em 

consonância com o minerador, o poder público e a comunidade envolvida.  
 

 

2.5 EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS 

 

No contexto da produção de substâncias minerais, através da exploração de pedreiras, 

para suprimento da indústria da construção civil, as lavras mineradas nas grandes metrópoles 

geralmente causam alterações consideráveis no seu entorno. O forte dinamismo das 

atividades, incrementado negativamente pelo crescimento desordenado e pela segregação 

social, geram diversos tipos de impactos ao meio ambiente (MATTA, 2001). 

 

Segundo os Planos Diretores de Mineração, os principais impactos causados ao meio 

ambiente pela atividade de mineração, além dos conflitos de disputa pelo uso e ocupação do 

solo, são: os desmatamentos, remoção de solo fértil, poluição de mananciais, poluição do ar, 

poluição sonora, vibrações, impacto visual e degradação paisagística.  

 

Por um lado a mineração aquece a economia do País, mas afeta o meio ambiente, 

principalmente, o ambiente construído, quando no caso dos centros urbanos e regiões 

circunvizinhas aos empreendimentos mineiros, quando estão em jogo conflitos de interesses 

sociais e privados, além das disputas pelo uso e ocupação do solo urbano, geralmente, pela 

população de baixa renda, mas também, por grandes empresas do setor imobiliário.  

 

Por outro lado, esse mesmo contingente impulsiona a produção mineral solicitando a 

indústria da construção civil.  

 

Portanto, um problema delicado e de grande complexidade, em vista do caminhamento 

de ordem geral para construção de ambientes nos moldes do desenvolvimento sustentável. 
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2.5.1 Empreendimentos Mineiros em Grandes Centros Urbanos 

 

I – Salvador e Região Metropolitana 

 

Com cerca de 2,5 milhões de habitantes, a Região Metropolitana de Salvador (RMS) 

presencia, atualmente, o agravamento de uma situação delicada, onde suas principais 

indústrias de mineração de agregados para a construção civil estão ameaçadas pela expansão 

habitacional desordenada.  

 

Com uma taxa média de crescimento de 2,16% na década de 90 (IBGE, 2000), a RMS 

vê, atualmente, o fluxo de sua expansão urbana correr em direção às suas reservas minerais, 

em especial, às pedreiras. A expectativa é de que se algo não for feito, o mais rápido possível, 

as seis pedreiras existentes na região correm o risco de paralisar suas atividades nos próximos 

anos.  

 

Ao longo das últimas décadas, o processo caótico de intensificação do uso e ocupação 

do solo na RMS já provocou a paralisação de várias pedreiras, entre elas a São Gonçalo, Mata 

Escura, Mibicol e a Deko. Há vários anos foi feito um zoneamento urbano, definindo áreas 

para usos específicos, mas por falta de execução do Plano Diretor de Mineração (PDM), ele 

não foi implementado e, conseqüentemente, respeitado (ANEPAC, 1998a). 

 

As implicações do abandono dos empreendimentos mineiros para o meio ambiente e 

sociedade são incomensuráveis, principalmente, quando se refere aos impactos ambientais 

decorrentes das atividades de explotação e da não recuperação da área degradada.  

 

 

II – São Paulo 

 

O Município de São Paulo ganhou com a utilização de áreas de extração mineral. As 

cavas das Pedreiras Itatinga e Itaquera, que paralisaram suas atividades de extração devido a 

formação de favelas nas circunvizinhanças dos empreendimentos, principalmente, nas partes 

superiores das cavas, impedindo as pedreiras de expandirem e criando uma situação de perigo, 

tornaram-se, então, depósitos oficiais de inertes (ANEPAC, 2000).  
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III – Curitiba 

 

Parque das Pedreiras 

Localizado no bairro do Pilarzinho, reúne duas pedreiras, a Pedreira Municipal, 

desativada totalmente em 1989 e, a Pedreira Gava em 1987, pois se tornava incompatível o 

funcionamento das pedreiras com as características residenciais que o bairro estava tomando.  

 

Em 30 de setembro de 1990, foi entregue à população o Espaço Cultural Paulo 

Leminski com área total de 103.500 m2, com instalações de 22 sanitários públicos, 

muramento, pronto socorro, portão de acesso, posto policial, palco tubular, alambrados, 

estacionamento para 220 veículos e cascatas artificiais.  

 

No final de 1991, ficaram prontos o restaurante panorâmico, que aproveitou a estrutura 

do antigo britador primário, lanchonete, almoxarifado, palco de 600 m2, camarins com 100 m2 

de área construída, camarotes, elevador ligando camarins ao palco e iluminação de 725 kW 

para o palco e de 225 kW para demais serviços. 

 

Em 18 de março de 1992, foi inaugurada a Ópera de Arame, instalada no interior da 

Pedreira Gava, com um paredão de 60 metros de altura. Congressos, Fóruns, reuniões, 

comemorações de datas festivas são realizados no complexo que engloba a área das duas 

pedreiras. 

 

Parque Tanguá 

 

Foi inaugurado em 23 de novembro de 1996 e entregue à população com 235.000 m2 

de área de lazer, além de lagos, túnel, passarela, ancoradouro, lanchonete, pista para 

caminhadas, ciclovia, caramanchão, pontes etc. 

 

Situado junto ao rio Barigui, entre os municípios de Almirante Tamandaré e Curitiba, 

possui 450.000 m2, formando com os parques Barigui e Tingui o maior parque urbano linear 

do país.  
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Bosque Zaninelli 

 

Antiga pedreira que se regenerou naturalmente. Em 1992 foi declarado bosque 

municipal de preservação. Este bosque possui 36.794 m2 de área, ostentando como principal 

atração a Universidade Livre do Meio Ambiente, inaugurada com a presença do pesquisador 

francês Jacques Ives Cousteau. Possui um Centro de Estudos Ambientais de arquitetura 

arrojada em meio à mata nativa remanescente e florestas de araucárias, além de lago artificial 

(ANEPAC, 1998b). 

 

Isso mostra e reflete a atuação de cada município com relação à recuperação e 

reabilitação de suas áreas degradadas pela atividade de exploração mineral, colocando em 

prática, em alguns casos, as bases de um planejamento e gestão de recursos minerais que 

atuam dentro de contexto legislativo para produção de um ambiente sustentável. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 

PEDREIRAS NO SÍTIO URBANO DE SALVADOR 
 

 

3.1 EXPANSÃO URBANA E A EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS 
 

A partir do final do século XIX, devido o crescimento demográfico, as ocupações 

passaram a se disseminar para o miolo da cidade em seus vazios urbanos e subúrbios, com um 

padrão próprio e desordenado, proliferando a formação de assentamentos subnormais em 

áreas de cumeadas, encostas íngremes e vales alagadiços, espraiando-se por uma área que já 

no século XX, aproximadamente em 1960 alcançava sete vezes o tamanho da mancha urbana 

da época do censo de 1872 (SALVADOR, 1996). 

 

Com essa demanda pelo uso do solo urbano, o padrão de ocupação instalado na 

Cidade não teve, paralelo ao seu desenvolvimento, o acompanhamento dos serviços e obras de 

infra-estrutura adequados que proporcionariam condições básicas para uma moradia segura e 

confortável às comunidades que vivem nesses ambientes. 

 

Segundo Gonçalves (1992), a década de 80 correspondeu ao “clímax da modernização 

e da expansão da Cidade”, iniciando, efetivamente, o processo de metropolização através da 

ocupação de seu território (Figura 3.1). No entanto, esse processo de crescimento, 

“modernização” e urbanização se caracterizou pela pobreza cada vez maior de grande parte da 

população, enfatizado pelos problemas de periferização e segregação social e espacial. 
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Figura 3.1 – Expansão da mancha urbana de Salvador na 
década de 80 (GONÇALVES, 1992). 

 

Com a expansão urbana, o crescimento da população e a conseqüente demanda pelo 

uso e ocupação do solo, foi proporcionado um crescimento do setor da construção civil em 

atendimento a solicitações de matéria-prima, denominada de material in natura (pedra, 

cascalho e paralelepípedo), para construção de habitações e outros empreendimentos. Houve, 

então, uma intensa produção desses materiais através da exploração de pedreiras e areais em 

atendimento a esse fomento. 

 

A exploração mineral, juntamente com atividades agrícolas e desmatamento para 

criação de pastos, descaracterizaram e degradaram grandes áreas de Salvador que, 

posteriormente, foram incorporadas à mancha urbana sem recuperação ambiental e/ou 

legislação específica para sua proteção quando do período de exploração. 
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A incorporação dessas áreas degradadas à mancha urbana deu-se, também, além do 

fato do crescimento populacional e sua demanda por assentamentos, pelo abandono dos 

empreendimentos mineradores, por vezes clandestinos e predatórios, deixando vazios no 

espaço urbano, propiciando ocupações subnormais em seus bordos e periferias, 

descaracterizando, ainda mais, os parâmetros naturais da morfologia dos terrenos. 

 

Essas condições viabilizaram o acontecimento de escorregamentos, por vezes 

catastróficos, com perdas materiais e de vidas humanas, devido à falta de estabilização de 

taludes e inibição de mecanismos deflagradores dos processos de instabilização. 

 

Na mesma década de 80, em Salvador, o Grupo de Estudos Sócio-Econômicos, 

formado por um grupo de técnicos do antigo Órgão Central de Planejamento (OCEPLAN), 

juntamente com a cooperação de professores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e de 

vários especialistas, produziu um documento de pesquisa intitulado “Encostas” em três 

volumes com os subtítulos: a) Redefinindo a questão; b) Por que caem e onde caem? e c) O 

que fazer? (SALVADOR, 1981). 

 

Esse documento modificou o discurso geral sobre os acidentes de encostas em 

Salvador, fomentando a necessidade de uma reflexão e maiores estudos sobre o tema, 

contrapondo a opinião de vários autores que defendiam que todas as encostas eram instáveis 

por natureza e tinham apenas um condicionante para deflagração de escorregamentos: a 

chuva.  

 

Tendo em vista o fato de que os escorregamentos passaram não só a ocorrer nas zonas 

da escarpa da Falha de Salvador, mas também no miolo da cidade, próximos a áreas de 

pedreiras abandonadas e/ou nos seus bordos, em 1996 o Grupo de Estudos de Áreas de Risco 

das Encostas de Salvador (Getares), elaborou um Relatório Técnico Preliminar, apresentando 

32 áreas consideradas de alto risco, como parte dos resultados dos estudos que embasariam os 

projetos com orientação de medidas preventivas a serem inicializadas pela Coordenação de 

Defesa Civil do Salvador (Codesal), em virtude da magnitude e complexidade do tema. 

 

Segundo o relatório produzido pelo Getares (SALVADOR, 1996), os acidentes 

envolvendo escorregamentos de terra em Salvador são historicamente registrados, desde 
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meados do século XVI, ainda no período do primeiro Governador Geral do Brasil, Tomé de 

Sousa (FUJIMORI, 1996) e vêm se intensificando e se diversificando dentro do sítio urbano 

da cidade, acompanhando o crescimento da mancha urbana devido ao aumento da densidade 

demográfica (Figura 3.2), incrementado pelo aumento da migração de populações carentes do 

interior do Estado que se concentram nos vazios urbanos.            

1950
417.235

1960
649.453

1970
1.007.195

1980 1.501.981

1991 2.075.273

2000 2.443.107

Crescimento da População de Salvador

 
 Figura 3.2 – Crescimento da População de Salvador 

(SALVADOR, 2000). IBGE - Censo Demográfico 
2000, modificado.  

 

Observou-se, também, que ao longo dos anos as ocupações subnormais têm se 

intensificando e adensando nas bordas de antigas pedreiras sem condições adequadas de infra-

estrutura e serviços públicos e, que os vetores de ocupação passaram da zona da escarpa da 

falha de Salvador para os arredores das pedreiras abandonadas, mais no miolo da cidade, a 

exemplos dos bairros de São Caetano, IAPI, Santa Mônica, Sertanejo, Calafate e Cabula.  

 

Segundo Cunha (1991), a ocupação de encostas torna-se necessária para assegurar um 

funcionamento racional da aglomeração urbana, desde que, estas ocupações se realizem 

dentro de moldes técnicos adequados. Porém, ao longo das décadas, a ocupação de encostas 

vem ocorrendo desordenadamente, sendo inúmeros os episódios de escorregamentos de terra 

e correlatos, ocasionando mortes e prejuízos materiais. 

 

Em Salvador as áreas de bordos de pedreiras e encostas íngremes são consideradas 

áreas de risco geológico, bastantes potenciais e, a população dessas áreas é clientela 

majoritária da Defesa Civil, principalmente em períodos de chuvas longas e intensas, além de 

estarem assentadas em áreas inadequadas e com precariedade em atendimento dos serviços 

públicos. 
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Desde 1999 a Defesa Civil vem promovendo ações de caráter preventivo junto aos 

moradores dessas áreas de risco, tentando levantar dados essenciais para o planejamento de 

suas ações. 

 

Em 2000 a Prefeitura Municipal do Salvador, através da Secretaria Municipal do 

Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente (SEPLAM), realizou um estudo demográfico da 

população de Salvador para a elaboração do PDDU (SALVADOR, 2002), a partir de dados 

selecionados e com projeção dessa população em 30 anos (Figura 3.3), visando ter um 

controle para medidas de planejamento urbano.  

 

2.427.7272000
2.589.6882005

2.759.7272010
2.926.4422015
3.060.5222020

3.169.1522025
3.251.9382030

Projeção de População para Salvador

 
 Figura 3.3 – Projeção de População para Salvador 

(SALVADOR, 2000). IBGE Censo Demográfico – 2000, 
modificado.  

 

Essas medidas se rebatem na formulação de Políticas Públicas voltadas para uma 

Política Geral de Desenvolvimento onde se reside na capacidade de equacionar diretamente a 

superação das deficiências e dificuldades sociais, que resultam de uma combinação de fatores 

estruturais históricos e sua problemática própria, principalmente no que se refere ao uso e 

ocupação do solo urbano. 

 

Com a elaboração do Plano Diretor de Encostas de Salvador (PDE) se pode levantar 

informações necessárias para as caracterizações físico-ambiental e sócio-econômicas das 

áreas de risco geológico, dando subsídios para a elaboração de diagnósticos e diretrizes para 

confecção de prognósticos, direcionando para a escolha de soluções mais apropriadas para a 

eliminação das situações de riscos existentes. 
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3.2 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 

 

As frentes de lavras tanto as antigas quanto as atuais têm contribuído para o 

surgimento de problemas ambientais com repercussões diretas sobre a água, ar, solo, flora e 

fauna, incidindo, também, sobre o próprio homem (ALMEIDA, 1997). 

 

De acordo com o PDM (BRASIL,1992), alguns fatores têm relação direta na geração 

de problemas ambientais e, que ainda associados às características geológicas e fisiográficas 

da região intensificam a degradação ambiental e os problemas para a população em seu 

entorno. Tais fatores podem ser citados como: 

 

 Inexistência de planos de controle ambiental para áreas e sítios de mineração; 
 

 Existência de lavras clandestinas e predatórias; 
 

 Ausência de medidas técnicas adequadas na condução dos trabalhos de lavra; 
 

 Não adoção de medidas preventivas, corretivas e de controle que minimizem o 
impacto provocado pela atividade de mineração no meio ambiente; 

 
 Deficiências na fiscalização e controle das atividades de mineração por parte dos 

organismos responsáveis; 
 

 Ausência de tecnologia para reaproveitamento e recuperação de estéreis e rejeitos 
da mineração; 

 
 Inexistência de zoneamento ambiental capaz de assegurar a necessária exploração 

dos recursos minerais e impedir ou minimizar os efeitos da mineração no meio 
ambiente.  

 

Observando-se as condições atuais das áreas de antigas pedreiras da cidade, verifica-se 

que a maioria delas não teve durante sua vida útil um planejamento adequado para prevenir, 

remediar ou mitigar os impactos ambientais causados pela degradação do ambiente.  

 

Os danos causados ao meio ambiente, principalmente ao paisagístico, refletem o mau 

emprego das técnicas de extração aliado à falta de planejamento que, acabaram por 

inviabilizar alguns empreendimentos mineiros, sendo estes abandonados e sua área degradada 

não recuperada. Um bom exemplo disso são as frentes de lavra em forma de paredão 

verticalizado, formando grandes anfiteatros, adotadas pela maioria das pedreiras de Salvador e 
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sua Região Metropolitana onde a população construiu, em sua grande maioria, suas 

habitações. 

 

Problemas ambientais como o surgimento de focos de erosão, escorregamentos e 

outros movimentos de massa, assoreamentos de cursos d’água, arrasamento da cobertura 

vegetal, inundações, não reutilização ou estabilização de solos expurgados, formação de 

grandes “crateras” e paredões remanescentes das áreas de pedreiras abandonadas são 

conseqüências da desfiguração do ambiente natural através de profundas modificações do 

relevo, caracterizando a prática da lavra predatória que deixou grandes cicatrizes na paisagem 

natural e, por vezes, conseqüências desastrosas para a população em seu entorno. 

 

O nível da qualidade ambiental urbana associado às atividades de extração e 

beneficiamento merece ser diagnosticado para poder-se avaliar o grau de degradação do 

ambiente urbano nas proximidades e no entorno do local de extração.  

 

Tal fato revela a importância de um plano de desativação e recuperação do 

empreendimento mineiro que, poderá ser implementado próximo ao fim da vida útil da mina 

numa estratégia preventiva (Anexo A) ou, desde o início da vida da mina, sendo, neste caso, 

uma estratégia proativa (Anexo B) de recuperação.  

 

Oliveira Júnior e Sánchez (2002), compilam de vários autores alguns requisitos para 

assegurar a recuperação e reabilitação do sítio minerado, tais como: 

 Permitir um uso produtivo e sustentável do local degradado após a mineração e 
que seja aceitável por todos os envolvidos (comunidade, empresa e órgão 
ambiental); 

 
 Proteger a saúde e a segurança públicas; 

 
 Diminuir ou eliminar danos ambientais e, como resultado, encorajar a 

sustentabilidade do ambiente; 
 

 Minimizar os impactos sócio-econômicos adversos; 
 

 Maximizar os benefícios sócio-econômicos.  
 

Segundo Chiossi citado por Almeida (1997, p. 9), a implantação de uma frente de 

lavra numa região de alta densidade populacional deveria  preocupar um pouco mais as 
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classes dirigentes uma vez que o nível de degradação ambiental é alto e suas causas incluem 

aspectos técnicos, políticos e culturais, cuja correção e prevenção exigem um profundo 

trabalho educativo, integração dos técnicos e órgãos envolvidos, aperfeiçoamento dos 

instrumentos legais e de fiscalização, vinculação de créditos e aplicação de técnicas 

conservacionistas.  

 

Essa problemática é vivida, atualmente, nas Pedreiras Valéria na periferia de Salvador, 

mencionada no Capítulo 2. 

 

Em sugestão para a recuperação e/ou reabilitação de áreas degradadas por atividade de 

mineração o PDM sinaliza que, conjuntamente, deve-se adotar medidas preventivas e de 

controle ambiental eficazes para a minimização dos impactos sobre o meio ambiente, sendo 

fundamental para o estabelecimento de estratégias locacionais, prioritariamente, para os 

empreendimentos mineiros.  

 

Oliveira Júnior e Sánchez (2002), segundo metodologia definida por Brandt (1998), 

sugere um plano de desativação que, empregando estratégia proativa, diminuiria, 

sensivelmente, muitos danos causados ao meio ambiente e os custos da recuperação. 

 

Aplicado aos casos das pedreiras abandonadas de Salvador, que outrora estavam em 

atividade, possivelmente, reduziria o quadro das cicatrizes da paisagem natural da cidade, 

caso fosse aplicado pelos empreendimentos mineiros durante sua vida útil. 

 

Nesse contexto, faz-se necessário, integrar a atividade de mineração no planejamento 

metropolitano da Cidade ou região, principalmente nos planos diretores de desenvolvimento 

urbano (PDDU´s) contemplando áreas referentes aos campos de: i) assentamento e meio 

físico; ii) defesa civil; iii) meio ambiente; iv) ordenamento do uso e ocupação do solo e; v) 

planos de ação. 
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I – Risco Geológico 

 

As áreas de pedreiras abandonadas no sítio urbano de Salvador são consideradas áreas 

de risco para ocupação. Contudo, nessas áreas, observa-se uma grande densidade ocupacional 

marcada por habitações da população de baixa renda que ocupam as áreas de bordos e 

adjacências.  

 

Essas áreas são denominadas de áreas de Risco Geológico que pode ser entendido 

como uma circunstância ou situação de perigo, perda ou dano, social e econômico, causada 

por uma condição geológica ou por uma possibilidade de ocorrência de processo geológico, 

induzido ou não (AUGUSTO FILHO, CERRI e AMENOMORI, 1990), que pode gerar danos 

econômicos e/ou sociais para comunidade, e em cuja previsão, prevenção ou correção hão de 

empregar critérios geológicos (AYALA CARCEDO,1987).  

 

Todavia, é importante conceituar alguns termos técnicos e básicos de uso corrente por 

quem atua com Riscos Geológicos (OGURA, 1995). Para melhor entendimento das 

informações do documento alguns desses termos são especificados a seguir: 

 
 Acidente: acontecimento calamitoso, em que foram registrados perdas sociais 

e/ou prejuízos econômicos; 
 

 Evento: acontecimento, em que não foram registradas perdas sociais e/ou 
econômicas; 

 
 Perigo: ameaça potencial a pessoas ou bens; 

 
 Risco: possibilidade de eventos perigosos produzirem conseqüências 

indesejáveis. É o perigo pressentido, melhor avaliado, perda potencial avaliada, 
isto é, possibilidade de ocorrência de um acidente. 

 

No Brasil, a maior parte dos acidentes geológicos registrados, bem como as mais 

graves e numerosas situações de riscos geológicos, associam-se aos processos geodinâmicos 

exógenos que acarretam mais mortes no país, tais como: escorregamentos, rastejos, queda de 

blocos de rocha, rolamento de matacões etc. (ABGE, 1998). 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), objetivando estimular a implantação de 

ações para a redução da possibilidade de ocorrências de acidentes naturais, bem como das 
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conseqüências sociais e econômicas por estes gerados, propôs na década de 90 um modelo de 

abordagem com cinco etapas que poderiam concretizar tal objetivo.  

 

 Esse modelo foi adotado por Cerri (1993) como base para aplicação de uma 

metodologia de elaboração de planos preventivos para escorregamentos, a partir de um plano 

operado em municípios litorâneos do Estado de São Paulo. Este plano visa permitir que a 

população instalada nas áreas de risco geológico possa conviver com tais riscos em níveis 

relativamente seguros, até a solução definitiva do problema.  

 

Em Salvador, através das diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

(PDDU) aprovado pela Câmara Municipal, será elaborado, por iniciativa do Município, o 

Plano Diretor de Defesa Civil, que inclui: (i) Plano de Tratamento de Encostas; (ii) Planos de 

Contingência e de Ação, para os períodos de chuva; (iii) Plano de Atendimento Emergencial, 

visando reduzir a probabilidade de ocorrência de mortes nas áreas de risco e propiciar socorro 

efetivo às vítimas de acidentes naturais; (iv) Plano de Mobilização Social, nas ocorrências de 

sinistros; e (v) Mapa das Áreas de Risco. 

 

 

3.3 SÍTIO URBANO 

 

A degradação de áreas dentro do sítio urbano de Salvador decorrente da atividade de 

extração de material in natura (pedra, cascalho e paralelepípedo) para construção civil é um 

fato que historicamente está ligado ao povoamento da cidade e, conseqüentemente, ao 

impacto ambiental causado pela ocupação urbana nessas áreas que não dispunham de 

recuperação ambiental e ou nenhuma legislação específica para protegê-las. 

 

Mas, o problema da pressão do crescimento urbano nos arredores dos 

empreendimentos gerou grandes conflitos, em virtude das proximidades das áreas com grande 

potencial de explotação e a questão da proximidade das habitações construídas. Como 

exemplos, pode-se citar a interdição das pedreiras: Omacil, Deko, São Gonçalo e Mata 

Escura. 

 



 

 
SILVA, C. N. 

47

Os reflexos desses processos, em sua grande maioria, sem maiores planejamentos, de 

extração de material in natura para construção civil com a utilização de explosivos nas lavras 

a céu aberto, deixaram como herança grandes anfiteatros com paredões verticalizados com até 

60 metros de altura, apresentando descontinuidades e subpressão através do acúmulo de água, 

ou até mesmo a abertura de trincas e fendas por penetração e crescimento de raízes de plantas. 

 

Tais fatos contribuíram dentro do processo urbano para a degradação dos parâmetros 

naturais e descaracterização da morfologia original do terreno, viabilizando o 

desencadeamento de escorregamentos de terra de grandes dimensões na cidade, e, 

ocasionalmente, queda de blocos de rocha em virtude da instabilização do maciço rochoso, 

decorrente da utilização de explosivos que, produziram e alargaram fissuras, quando do 

período de extração do material. 

 

Há registros da existência de antigas pedreiras abandonadas em áreas, hoje, 

densamente povoadas e que outrora, quando da sua exploração, não eram. A exemplos dos 

bairros da Barra, Rio Vermelho, São Caetano, IAPI, Cajazeiras, Cabula, proximidades do 

Quartel de Amaralina, bairro de Amaralina, Cidade Nova etc. 

 

 

I – O Cenário Atual  

 

Segundo a Defesa Civil do Salvador, as ocupações subnormais em áreas de antigas 

pedreiras ou em seu entorno foram classificadas como ocupações em áreas de risco, sujeitas à 

ocorrência de escorregamentos de terra e muito ocasionalmente queda de blocos instáveis de 

rocha. Essas áreas localizam-se tanto nos bairros periféricos como em bairros centrais da 

cidade.  

 

Segundo Souza, Nunes e Lacerda (2001), as periferias urbanas das grandes metrópoles 

caracterizam-se pelo crescimento acelerado e desordenado, além de possuírem diretrizes de 

planejamento não condizentes com suas formas de ocupação[...]. 

 
[...] se pôr um lado, dentro dos padrões técnicos corretos, a ocupação de 
encostas é segura, pôr outro lado, torna-se insegura quando se exclui a 
possibilidade da população de baixa renda adquirir terrenos mais favoráveis; 
a ocupação de áreas sujeitas a riscos tende a se expandir, atingindo situações 
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críticas. Um incremento para o aumento do número de deslizamentos (IPT, 
1991). 

 

Essa problemática gira em torno de múltiplos aspectos e muita multidisciplinaridade, 

uma vez que, áreas que se apresentam naturalmente instáveis, ameaçam as construções; outra 

que, áreas ditas estáveis anteriormente, podem torna-se instáveis através de novas habitações 

que possam movimentar o talude, além de fatores do próprio histórico de exploração. 

 

Fatores como infiltração de água no solo, descontinuidades do maciço rochoso, 

intensidade das chuvas e a retirada da cobertura vegetal aliados, ou não às ações antrópicas, 

podem deflagrar os mecanismos necessários a instabilização do talude. O incrementado da 

própria geometria das pedreiras, com suas paredes verticalizadas deixadas como grandes 

cicatrizes na paisagem natural, podem facilitar a ocorrência do escorregamento (BRASIL, 

1992). 

 

Casos concretos de situações de risco e ocorrências de escorregamentos registrados, 

segundo as condições supra citadas, são apontados nas Pedreiras Schindler, Cabula, Sertanejo 

e Santa Luzia, sendo estas duas últimas, objeto de estudo. 

 

 

II – Pedreiras Abandonadas e Escorregamentos 

 

Segundo informações contidas no Plano Diretor de Encostas (SALAVADOR, 2004a), 

as pedreiras abandonadas e ocupadas constituem um caso particular no contexto de 

estabilidade de taludes em Salvador.  

 

As exposições do maciço cristalino fraturado, do manto de alteração (regolito+solo), 

da capa de sedimentos arenosos e as descontinuidades que separam esses materiais, aliados 

aos períodos de intensas chuvas na cidade, podem desencadear os processos de instabilização 

do talude deflagrando o escorregamento. 

 

As rupturas de taludes em solos residuais, na rocha alterada e descontinuidades são 

comuns em climas temperados e tropicais úmidos, particularmente, durante períodos de 

precipitação intensa. O perfil de alteração que se desenvolve num talude de rocha ao longo de 
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um período de tempo geológico aumenta a susceptibilidade à ruptura, devido às alterações das 

características da resistência e permeabilidade do talude (DEERE e PATTON, 1971). 

 

De acordo com informações do PDE (SALVADOR, 2004a), a atenção deve ser 

redobrada nos casos de cortes inadequados e/ou ocupação que podem deflagrar os processos 

de instabilização do talude, principalmente, quando os meios possuem propriedades 

geológico-geotécnicas diferentes. 

 

Essas condições são observadas no ambiente do Subdomínio do Barreiras, nos casos 

da interface embasamento/sedimentos do Barreiras. Nestes casos pode ocorrer: i) ruptura não 

circular controlada pela descontinuidade; ii) ruptura não circular em fatias na interface 

saprólito/solo influenciada pelas fissuras de tração ou o sistema de fraturas do embasamento; 

iii) ruptura circular rasa no interior da pilha de sedimento e iv) ruptura circular rasa quando o 

embasamento desenvolve uma descontinuidade entre o solo jovem/rocha alterada ou entre 

solo jovem e maduro. 

 

Como regra geral, o topo do embasamento abaixo da Formação Barreiras apresenta 

um prisma de alteração com alturas de até 10 metros. Observados em campo os perfis 

verticais podem variar desde o quadro mais simples: rocha alterada / sedimentos e/ou solos 

arenosos; até um quadro evoluído ou um perfil completo: rocha sã / rocha parcialmente 

alterada /zona de transição entre a rocha alterada e o saprólito / solo saprolítico (horizonte C) / 

solo jovem (horizonte B) / solo maduro (horizonte A) / sedimentos e/ou solos arenosos.  

 

A ilustração da Figura 3.4 sintetiza e faz visualizar as informações supra citadas, para 

um melhor entendimento da evolução de um perfil de alteração típico em rochas 

metamórficas e ígneas intrusivas (DEERE e PATTON, 1971). 
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Figura 3.4 – Perfil de alteração ilustrativo de um maciço rochoso (DEERE e PATTON, 
1971), modificado. 
 

Em campo, verificou-se que a maioria das frentes de lavra das pedreiras abandonadas 

não apresentou um perfil de alteração (manto de intemperismo) típico e/ou boas condições de 

observação e avaliação.  

 

Em algumas frentes de lavra os perfis se apresentaram apenas com uma delgada 

camada de solo sobre o talude rochoso, a exemplo da pedreira Sertanejo (Foto 3.1). Já a 

pedreira do Cabula (Foto 3.2) apresentou um pacote de solo e sedimentos passíveis de uma 

comparação com o perfil típico, mas com dificuldade de acesso ao corte do talude. 

 

 Pela extrema dificuldade de acesso aos paredões, principalmente, das pedreiras do 

Cabula e Santa Luzia, não foi possível realizar uma boa diferenciação e, conseqüentemente, 

boa descrição das zonas definidas do perfil de alteração. 

 

Alterações superficiais devido a mudanças sazonais e influências antrópicas, como 

lançamento de águas residuárias diretamente sobre o talude, escurecendo a rocha, também, 
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contribuíram para que a descrição do perfil de intemperismo das frentes não fosse precisa, no 

que se referiu ao aspecto superficial do corte, dificultando a identificação das zonas IA, IB e 

IC (solo residual), IIA e IIB (rocha alterada), e III (rocha sã), podendo apenas ser descritas as 

respectivas zonas sem diferenciação do grau de evolução do perfil (Foto 3.2). 

 

 
Foto 3.1 – Manto de intemperismo – Pedreira Sertanejo. 
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Foto 3.2 – Manto de intemperismo – Pedreira Cabula.   

 

III - Taludes rochosos e queda de blocos 

 

No desmonte a explosivo, os esforços exercidos sobre a rocha pela explosão são muito 

maiores que aqueles produzidos pelo desmonte mecânico.  

 

O maciço rochoso remanescente é danificado pela explosão com formação de planos 

de fraqueza, bem como, abertura das descontinuidades e perda da coesão (GRIPP, 1992), 

resultando em áreas de instabilidade decorrentes da presença de blocos ou lascas instáveis da 

rocha que podem em movimentos rápidos, predominantemente em queda livre, atingir 

residências (Figura 3.5) e causar grandes prejuízos materiais e/ou vítimas (IPT, 1991). 
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Figura 3.5 – Queda de blocos (IPT, 1991). 

 

Geralmente, em movimentos de queda de blocos ou lascas de rocha o volume 

mobilizado é relativamente pequeno, estando associados a encostas rochosas abruptas ou 

taludes de escavação que, no caso da cidade do Salvador é bastante pontual, principalmente, 

nas frentes de lavras das pedreiras ativas e nos paredões remanescentes das antigas pedreiras 

abandonadas no sítio da cidade, sem ocorrências graves registradas pela Defesa Civil e/ou 

bibliografias. 

 

A ocorrência de rupturas no ambiente rochoso é controlada pelas propriedades do 

sistema de fraturas exposto na face do talude e pela orientação e inclinação do mesmo.  

 

 A figura 3.6 ilustra os principais tipos de ruptura em taludes e suas respectivas 

representações estereográficas das condições estruturais do maciço suscetíveis de fornecer 

esses tipos de ruptura. 
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Figura 3.6 – Principais tipos de rupturas em taludes e suas respectivas 
representações estereográficas (GUIDICINI e NIEBLE, 1983), modificado. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 
 

ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS DE SALVADOR 
 

 

 4.1 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

 

Segundo a classificação de Köppen (1948), o clima de Salvador é do tipo Af. Este 

clima é quente e úmido e, chuvoso, com precipitações durante todo o ano entre 1300 a 2300 

mm, sendo assim, sem estação seca. 

 

Salvador concentra dois terços de suas precipitações nas estações de outono e inverno, 

com destaque para os meses de abril, maio e junho onde há registros de índices mais elevados 

relativamente na ordem de 1900 mm devido a ação dos ventos alísios de sudeste, provenientes 

da frente equatorial atlântica, com velocidade moderada no interior e mais intensa no litoral, 

variando entre 3,0 a 5,0 m/s (SIMÕES, 1991).  

 

Apresenta regularidade térmica característica do litoral do Nordeste do Brasil, com 

temperatura média aproximadamente em torno de 25°C e variações médias mensais, durante o 

ano, inferiores a 2°C para mais e para menos com variação média diurna de 6°C. Sua 

temperatura absoluta varia entre 17°C e 35°C com média das máximas em 28°C e a média das 

mínimas em 22°C (SALVADOR, 1996) não apresentando grandes variações, devendo-se isto 

à baixa latitude e à pequena variação de altitude (SIMÕES, 1991).  

 

As oscilações entre os valores médios da evaporação estão em torno de 81 mm/mês, 

sendo que a média dos totais anuais no valor de 971 mm é bem menor que a média da 

precipitação, correspondendo aproximadamente a metade desse valor. 
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Dentro dos fenômenos climáticos, as chuvas são consideradas as grandes 

deflagradoras dos processos de instabilização dos maciços.  

 Campos (1984), apresenta como mecanismos deflagradores dos escorregamentos as 

influencias da infiltração de água nos solos residuais, intensidade de chuvas e o efeito da 

vegetação. Aborda que, a maioria dos escorregamentos em taludes naturais, em solos 

residuais está condicionada à época de chuvas na cidade do Salvador, acontecendo geralmente 

no final da estação chuvosa, quando em períodos de chuvas de alta intensidade e duração.  

 

Na literatura são encontrados diversos trabalhos de correlação entre índice 

pluviométrico e escorregamento que, indicam fatores associdados aos eventos e sugestões da 

existência de um valor limite para cada área estudada, acima do qual o processo de 

instabilização viria a ser desencadeado. 

 

Baseando-se em estudos de estabilidade de taludes em solos residuais, condicionados 

pelo processo de infiltração das águas de chuva e pelo conseqüente mecanismo de avanço da 

frente de umedecimento, Vargas, Costa Filho e Campos (1986) sugerem o valor de 50 mm/h 

como precipitação crítica, a partir da qual se podem desencadear escorregamentos e possível 

fechamento de estradas. Segundo Costa Nunes (1982), o valor proposto é de 40 mm/h em 

situações de intensa pluviosidade.  

 

Elbachá, Campos e Bahia (1992) fazem uma tentativa de correlação entre precipitação 

e escorregamentos, associando-os as precipitações diária e horária para indicar um valor 

mínimo de precipitação suficiente para desencadear os escorregamentos na cidade do 

Salvador. Entretanto, ressaltam que é necessária, conjuntamente, a realização de cadastros dos 

escorregamentos de forma que se possam obter dados como o tipo de material escorregado, 

volume, hora, criticidade etc., numa sistemática regular visando estabelecer tal correlação, 

auxiliando nos critérios de classificação e intervenção de áreas de risco. 

 

Generalizando, Tatizana et al. (1987), argumentam que os taludes são particularmente 

susceptíveis ao estado prévio de saturação do solo e à ação de chuvas de curta duração que, 

atuam, também, como deflagradoras de rupturas, mas fatores como a geologia, a 

geomorfologia, a declividade, a cobertura vegetal, o regime pluviométrico e a posição da 

encosta são importantes e de considerável relevância no estudo da estabilidade de taludes. 



 

 
SILVA, C. N. 

57

 

Simões (1991), em observações feitas para a região do Recôncavo Baiano e cidade do 

Salvador, sugere que para entendimento dos efeitos das precipitações com relação a 

escorregamentos de massa é importante ressaltar que: 

 
i) A maioria deles ocorre em taludes de corte executados pelo homem, 

durante ou logo após as primeiras chuvas mais intensas que sucedem 
essas obras; os índices pluviométricos responsáveis por esses 
escorregamentos, geralmente são suportáveis pelas encostas naturais 
e pelos taludes viários mais antigos, que já foram submetidos a 
solicitações similares; 

 
ii) As chuvas antecedentes aos escorregamentos exercem influência na 

instabilização dos taludes, devendo-se este fato ao aumento da 
umidade do solo e o conseqüente avanço da frente de umedecimento 
durante chuvas intensas. A referida frente de umedecimento é 
bastante discutida no trabalho de Santos e Guimarães (1992); 

 
iii) Nos taludes rochosos a instabilização é devida à infiltração das 

águas pluviais que provocam elevação rápida do N.A. (nível d’água) 
dentro do maciço quando do preenchimento das fraturas, gerando 
pressões hidrostáticas sobre as cunhas, principalmente quando o 
volume de água infiltrada é superior à capacidade drenante do 
maciço. 

 

Pedrosa (1994) em suas análises de correlação entre a pluviometria e o 

escorregamento, argumenta que em casos de avaliação de riscos de instabilização, são 

necessárias estimativas da variação do fator de segurança na descrição sobre a solução mais 

econômica para a melhoria da estabilidade de um talude. 

 

Nesse contexto, cabe aos órgãos competentes conhecer a influência da distribuição da 

chuva ao longo do tempo no processo de deflagração dos escorregamentos, para que se possa 

avaliar as situações e condições de risco para a população, condicionando os fatores 

predisponentes, avaliando qual melhor solução para a resolução do problema, juntamente, 

com a minimização dos impactos sócio-econômicos causados, geralmente, nos períodos de 

chuvas intensas e prolongadas em Salvador. 

 

 

4.2 ASPECTOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

 

Segundo Barbosa e Dominguez (1996), a cidade de Salvador é caracterizada por um 

conjunto litológico representado por três domínios principais: i) a Bacia Sedimentar do 
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Recôncavo, que faz parte do contexto do Rift Recôncavo e onde ocorre rochas sedimentares 

Mesozóicas do tipo conglomerados, representados pela Formação Salvador e, arenitos e 

folhelhos, representados pela Formação Pojuca do Grupo Ilhas; ii) o Alto de Salvador, 

Planalto ou Maciço de Salvador, representado por rochas metamorfizadas, graníticas e 

basálticas do embasamento cristalino arqueano-paleoproterozóico, o “horst” de Salvador de 

orientação estrutural e proveniência do tectonismo que originou a falha geológica que leva o  

mesmo nome da cidade; e iii) a Planície Litorânea ou Margem Costeira Atlântica, faixa plana, 

onde se destacam pequenos morros arredondados, modelados por flutuações climáticas e do 

nível do mar, formada por depósitos sedimentares Terciários da Formação Barreiras e 

depósitos inconsolidados do Quaternário. 

 

Os domínios, supra, têm sido alvos de pesquisas e subdivisões de seus constituintes ao 

longo do tempo, principalmente os domínios i e iii. Este fato pode ser verificado nos estudos 

geológico-geotécnicos apresentados no PDE (SALVADOR, 2004c), que, mais recentemente, 

subdividiu esses domínios, inclusive o domínio ii, em unidades informais hierárquicas que 

representam ambientes com propriedades geológicas, geomorfológicas e geotécnicas 

homológas (Figura 4.1).  
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Figura 4.1 – Representação dos domínios geológicos de Salvador segundo Barbosa e 
Dominguez (1996) e o PDE (SALVADOR, 2004). 

 

Entretanto as rochas que compõem o domínio ii, chamadas de embasamento cristalino, 

aparecem, nos poucos mapas geológicos existentes, com a forma de uma “mancha” rosa 

predominante. Em seu trabalho, Cruz (2005) inicia uma subdivisão, pormenorizada, desse 

embasamento cristalino, procurando individualizar cada compartimento litológico nele 

existente, sendo no contexto geológico o mais representativo para os objetivos da pesquisa 

(Figura 4.2). 
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Figura 4.2 – Mapa geológico de Salvador (CRUZ, 2005), modificado.



 

 
SILVA, C. N. 

61

4.2.1 Domínios Geológicos 

 

I – Rochas Sedimentares da Bacia do Recôncavo (i) 

 

Domínio formado por rochas da Bacia do Recôncavo que teve sua evolução iniciada 

no Cretáceo Inferior, através do processo geológico de rifteamento que originou o Atlântico 

Sul (Figura 4.3) e modelou a Baía de Todos os Santos (Figura 4.4). 

 

América do Sul

Africa

60°W

60°S

0°

0°

Legenda:
- Bacia do Recôncavo 
Tucano Jatobá
- Anomalias 
magnéticas 
- Direção da distensão
do rift

 
Figura 4.3 – Evolução crustal do rifteamento 
Sul-Americano/Africano (SAPUCAIA, 2001), 
modificado de Magnavita (1996). 
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Figura 4.4 – Evolução geológica da Bacia do Recôncavo (SANCHES e 
PEDREIRA, 2003), modificado. 
 
 
Em Salvador as rochas aflorantes desse domínio são representadas pelo Grupo Ilhas, 

através da Formação Pojuca (arenitos e folhelhos) e pela Formação Salvador (conglomerados 

polimíticos), todos constituintes do contexto geomorfológico da Orla da Baía de Todos os 

Santos. 

 

a) Formação Pojuca 

 

Estratigraficamente esta formação constitui o topo do Grupo Ilhas e apresenta as 

seguintes litologias: a) arenitos de coloração variada (cinza esbranquiçado, cinza esverdeado, 

amarelo avermelhado), com granulometria fina a média, calcíferos e estratificados; b) 

folhelhos, com coloração cinza esverdeado a verde claro, estratificados, calcíferos, micáceos, 

carbonosos, fossilíferos; c) siltitos com estratificações cruzada e plano paralela, apresentando 

uma coloração predominantemente cinza e, d) calcários de coloração castanha, 
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criptocristalinos, ostracodais, arenosos, argilosos e por vezes, oolíticos (SAPUCAIA, 2001, p. 

20). 

 

Apresenta cunhas de conglomerado sustentado por matriz arenosa contendo matacões 

que se encaixam nas rochas silto-argilosas, mantendo uma relação de contato brusco no topo e 

na base com os componentes principais do conjunto. 

 

De modo geral, observa-se uma evolução para solos argilosos expansivos, 

genericamente, chamados de “massapê”.  

 

As encostas com vertente ao longo do mergulho com perfil de solo em qualquer grau 

de evolução, quando saturado, tendem a se tornar instáveis e desenvolver escorregamentos. 

Estes ocorrem devido à ruptura curviplanar em regolitos ou solos jovens e ruptura circular em 

solos mais espessos e amadurecidos. 

 

b) Formação Salvador 

 

Representada por conglomerados polimíticos desorganizados contendo seixos e 

matacões de rochas do embasamento sustentados por matriz arenosa. Apresenta geometria em 

cunha, estrutura maciça e contatos laterais interdigitados com siltitos e folhelhos lacustrais da 

Formação Pojuca. Em resposta ao intemperismo desenvolve um solo avermelhado com 

textura francamente areno-siltosa. 

 

Acidentes geológicos nesse ambiente ocorrem na interface solo jovem / solo maduro 

ou no ambiente raso do solo maduro condicionados a problemas de drenagem em terrenos 

recortados. 

 

II – Domínio Alto de Salvador – Embasamento Cristalino (ii) 

 

Associação de rochas cristalinas com arranjo estrutural muito complexo e paragêneses 

minerais de metamorfismo de alto grau, genericamente, chamadas de “granulitos”. Mostram 

uma trama foliada e/ou gnaissificada, diversidade de litotipos metamórficos, amplamente 

deformados de modo polifásico, tanto no estado dúctil quanto no estado rúptil. 
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Trabalhos recentes, referentes à cartografia geológica do embasamento cristalino de 

Salador, realizados por Barbosa et al. (2004, no prelo), têm permitido subdividir o 

embasamento cristalino em duas partes, separadas por uma zona de ruptura que foi 

denominada de Falha do Iguatemi, a qual é sub-paralela à Falha de Salvador. Os estudos têm 

mostrado que na parte oeste dessa zona de ruptura, onde o relevo é mais pronunciado (>60m), 

ocorrem granulitos, enquanto que na parte leste dessa mesma zona, onde as elevações são de 

menor porte (<25-30m), são encontradas predominantemente, rochas do fáceis anfibolito 

(Figura 4.2). 

 

As rochas que compõem o embasamento cristalino apresentam um índice de 

fraturamento moderado a alto, com predomínio de fraturas com mergulhos elevados e, quando 

exposto apresenta maior potencialidade para ruptura em cunha de pequenos blocos, sendo que 

mecanismos de tombamento e translação e, rupturas planares podem acontecer. 

 

Esse maciço rochoso desenvolve um manto de alteração típico (DEERE & PATTON, 

1971), com espessuras de até 30 metros, estruturado em horizontes com alteração progressiva 

desde a rocha sã até o solo maduro. Os solos residuais são siltosos a silte-argilosos a 

apresentam valores médios de 19,7% a 52,1% para o índice de plasticidade e limite de 

liquidez, respectivamente. A profundidade do freático ou N. A. (nível d’água) varia entre 0,2 

e 30,9 metros, com valores médios de 10,3 metros (SALVADOR, 2004c). 

 

Em situações de chuvas intensas e prolongadas, as encostas e taludes, com maior ou 

menor grau de alteração, que apresentam fissuras de tração rasas ou ancoradas no saprólito 

com orientação ortogonal a vertente, oferecem maiores condições de infiltração favoráveis à 

saturação plena do talude, gerando grande susceptibilidade à ocorrência de escorregamentos. 

 

A água superficial da chuva, juntamente, com aquela lançada através de um sistema de 

esgotamento muito comum nas comunidades fixadas no topo da encosta, infiltram-se no 

terreno e se misturam com a água que circula através das fraturas do maciço, constituindo, 

assim, uma condição hidrogeológica favorável à saturação (ASSUNÇÃO, 2004). 
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A conjunção desses fatores estabelece nesse ambiente um quadro de forte 

susceptibilidade para ocorrência de escorregamentos de solos, queda de blocos de rocha e 

deslizamentos em cunha, principalmente, nos taludes verticalizados devido à exploração de 

pedreiras na Cidade (Figura 4.2), embora exista, também, condicionamento suficiente para 

ocorrência de eventos de tombamento e deslizamento planar.  

 

III – Domínio Margem Costeira Atlântica (iii) 

 

a) Depósitos Terciários – Formação Barreiras 

 

De idade Pliocênica, a Formação Barreiras tem a forma de um extenso tabuleiro 

apresentando ligeira inclinação em direção à costa, repousando discordantemente sobre as 

rochas das bacias sedimentares mesozóicas e do embasamento cristalino. 

 

De composição e granulometria variada, a Formação Barreiras é caracterizada por 

arenitos finos a grossos, argilitos cinza avermelhados, roxos e amarelados e arenitos grossos a 

conglomeráticos com matriz caulínica. Esse material evolui para solos residuais arenosos e 

areno-siltosos de cor acinzentada. 

 

O N. A. apresenta uma distribuição polimodal com maior incidência variando de 0,6 a 

24 metros de profundidade (SALVADOR, 2004c). 

 

 

b) Depósitos Inconsolidados do Quaternário 

 

 Esses depósitos apresentam sedimentos com características distintas, 

compartimentados nos subdomínios dunas, cordões litorâneos e areias de praia, conforme 

distribuição espacial na Figura 4.2.  

 

 4.2.2 Parâmetros Geotécnicos 

 

Os valores dos parâmetros geotécnicos apresentados neste item são o resultado de um 

tratamento estatístico de dados obtidos através de ensaios de laboratório, dos diferentes 
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materiais encontrados nos domínios geológico-geotécnicos de Salvador, realizados no 

Laboratório de Geotecnia  da Escola Politécnica (UFBA).   

 

Os principais parâmetros geotécnicos sistematizados foram: Índice de Plasticidade 

(IP), Limite de Liquidez (LL), Peso Específico Natural (γ n), Coesão (kPa), Ângulo de Atrito 

Interno, Índice N_SPT e Profundidade do Impenetrável. 

 

 Os valores das medidas estatísticas sistematizadas estão contidos, também, no PDE 

(SALVADOR, 2004c) e retratam as características geotécnicas gerais dos diferentes materiais 

encontrados nos domínios geológico-geotécnicos de Salvador definindo um comportamento 

geral para cada domínio.  

 

Contudo, esse comportamento geral não reflete a realidade pontual nesses domínios, 

mas esses dados podem permitir análises preliminares, gerando informações que contribuam 

no sentido de previsão, prevenção e correção dos riscos geológicos para que possam ter seus 

processos deflagradores evitados. 

 

Segundo Ribeiro (1991), estudos e observações mostraram que os solos da Cidade 

Alta de Salvador têm relação muito forte com o grau de alteração do embasamento cristalino, 

enquanto que os solos da Cidade Baixa apresentam menor dependência com o embasamento, 

sendo muitos deles formados a partir das rochas da Bacia do Recôncavo e residual da 

Formação Barreiras.  

 

 Nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 estão descritos os valores mínimo, máximo e médio, 

respectivamente, das medidas estatísticas dos parâmetros geotécnicos dos diversos materiais 

encontrados nos domínios geológico-geotécnicos de Salvador. 
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Tabela 4.1 – Valores para os parâmetros geotécnicos índice de plasticidade, limite de 
liquidez e peso específico dos diversos materiais encontrados nos domínios 

geológico-geotécnicos de Salvador 
 

 γ n (kN/m3)  Material 
Analisado IP (%) LL (%) 

Min. Max. Médio 
Fm. Barreiras 14,4 42,9 15,0  18,0  16,7  
Fm. Salvador - - - - - 
Fm. Pojuca 26 49 - - - 
Cristalino/residual 19,7 52,1 5,1 19,8 16,3 

       Fonte: Plano Diretor de Encostas do Salvador (2004), modificado. 

 

Tabela 4.2 – Valores para os parâmetros geotécnicos coesão e ângulo de atrito 
dos diversos materiais encontrados nos domínios geológico-geotécnicos de 

Salvador 
 

Coesão [kPa] Ângulo de Atrito (°) Material 
Analisado Min. Max. Médio Min. Max. Médio 

Fm. Barreiras  8,2 40,8 18,0 28,3 33,0 31,0 
Fm. Salvador 8,7 54,4 26,9 27,8 33,0 29,7 
Fm. Pojuca - - 15,7 - - 22,0 
Cristalino/residual 0,6 53,4 15,6 8,4 34,8 29,4 

         Fonte: Plano Diretor de Encostas do Salvador (2004), modificado. 

 

Tabela 4.3 – Resultados de ensaios N_SPT para os diferentes materiais encontrados nos 
domínios geológico-geotécnicos de Salvador 

 
Impenetrável (m) Material 

Analisado Profundidade; Índice N_ SPT Min. Max. Médio 
Fm. Barreiras 3m; 6 - 19m; 16 - 3,7 32,5 14,6 
Fm. Salvador 4m; 5 8m; 10 - - - - 8,0 
Fm. Pojuca 2m; 6 5m; 13 - 6m; 20 0,1 15,5 - 
Cristalino/resid 3m; 6 10m; 11 17m; 15 25m; 20 0,39 31,7 13,2 

       Fonte: Plano Diretor de Encostas do Salvador (2004), modificado. 

 

4.3 ASPECTOS GEOMORFOLÓGIOCOS 

 

Segundo Gonçalves (1992), as feições geomorfológicas de Salvador resultaram do 

profundo intemperismo das rochas do embasamento cristalino, o “horst” de Salvador, 

entalhado por uma densa rede hidrográfica, que deu origem a um relevo movimentado, com 

níveis altimétricos situados entre 30 e pouco mais de 100 metros, com vertentes de 
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inclinações variáveis com ângulos suaves a subverticais, separadas, segundo Barbosa et al. 

(2004, prelo), pela zona de ruptura denominada de Falha do Iguatemi (Figura 4.5). 

 

 

 
Figura 4.5 – Diferença altimétrica do relevo de Salvador 
(CRUZ, 2005), modificado. 

 

Essas feições geomorfológicas segundo Gonçalves (op. cit.), podem ser 

individualizadas na paisagem urbana através de cinco compartimentos topográfico-

morfológicos principais, sendo os compartimentos II e III separados pela Falha do Iguatemi: 

 

I. A escarpa da falha de Salvador de aspecto contínuo e direção SSW/NNE; 
 

II. O planalto, profundamente dissecado, que corresponde ao chamado “Alto de 
Salvador”; 

 
III. A zona intermediária de morros entre o planalto e a planície litorânea oceânica; 

 
IV. O sistema de vales onde se instalaram as avenidas que integram o Sistema Viário 

da cidade; 
 

V. A planície litorânea ou margem costeira atlântica nos seus dois aspectos: Orla da 
Baía de Todos os Santos e a Orla Oceânica. 
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A seguir serão descritos apenas os compartimentos nos quais estão inseridas as áreas 

das pedreiras de Salvador, objeto de estudo da pesquisa. 

 

I. Zona da Escarpa da Falha 

 

Este compartimento é representado por rochas do embasamento cristalino e um pacote 

de rochas sedimentares da Bacia do Recôncavo, apresentando desníveis de 60 a 80 metros, de 

aspecto contínuo e direção SSW / NNE, correspondente a uma encosta abrupta de perfil 

retilíneo de vertentes com declives superiores a 56° (>150%) que separa a Cidade Alta 

(Planalto) da Cidade Baixa (Planície Litorânea) voltada para a orla da Baía de Todos (Figura 

4.6). Na parte superior da escarpa ocorrem solos residuais argilosos ou argilo-siltosos, 

sustentato por matacões, com exposição da rocha intensamente fraturada. 

 

 

 
Figura 4.6 – Bloco diagrama mostrando a zona da escarpa da Falha de 
Salvador e sedimentos da Bacia do Recôncavo (SANCHES e PEDREIRA, 
2003), modificado. 
 

A
E
e
S
e
c
A
v
g
N
C
C
C
fo
e
in
A
d
p
c
e
q
p
a
m
to

+

+
+

+
+

+

+

+

+

++ +++

++
+

++

+

+

+ + + +

+

+

+

+

+ +
+

++
+

+

+

+

...
.. ......

.
.

.
.

.
.

.
.
..

.

.............
...

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.

.....
.

.
. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.....

....
..... ......

.

..... ..... ......

...
.

.
.....

.....

.

. ..

.. ...

........
.......

..
...

..
.

ESCARPA DA FALHA
 DE SALVADOR

80m

6.
00

0m

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

EMBASAMENTO

EMBASAMENTO

+

+

+

CIDADE ALTA

CIDADE BAIXA

B LO C O - D I A G R A M A  
m ostra ndo a  Fa lha  de 
Salvador e os sedimentos da 
Bac ia do Recôncavo

74m

Fm. Pojuca

Fm. Salvador



 

 
SILVA, C. N. 

70

 

II. Alto de Salvador ou Planalto 

 

Esse compartimento é representado pelas rochas do embasamento cristalino 

profundamente intemperizado (regolito com espessura variável em torno de 10 e 20 metros), 

representado por um relevo bastante movimentado. Apresenta vertentes de inclinações 

variáveis, desde valores muito reduzidos a ângulos muito elevados. Geralmente apresenta-se 

sob a forma de espigões, testemunhos de uma superfície pediplana retrabalhada por uma rede 

hidrográfica superimposta de clima úmido.  

 

Nos contexto atual de ocupação da cidade do Salvador, os espigões representam a área 

mais densamente urbanizada da cidade. Essa feição morfológica apresenta-se sob forma 

alongada, com vertentes abruptas de topos planos entalhados por vales de fundo chato, 

colmatados ou vales estreitos e profundos, podendo-se ser individualizados em seis sub-

compartimentos: Espigões Central, da Liberdade, de São Caetano, de Brotas, da Federação e 

do Cabula.   

 

O Quadro 4.1 mostra uma síntese das áreas com feições de espigões no sítio de 

Salvador, contendo informações sobre os níveis altimétricos, bairros abrangentes, vales que 

seccionam essas feições geomorfológicas e observações sobres áreas propícias a movimentos 

de massa. 
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Quadro 4.1 – Síntese das áreas com feições de espigões no Alto de Salvador. 
ESPIGÕES Altitude 

média (m) 

Cota máxima (m) – 

bairro 
Vales seccionantes Bairros abrangentes obeservações 

Central 60 
67 

Nazaré 
Nazaré 

Comércio, Carmo, Santo Antonio, Barbalho, Desterro, Lapa, Saúde, Nazaré e Tororó 

(centro-norte), Barris, Garcia, Canela, Graça e Barra Avenida (sul) e toda a extensão 

da Avenida Sete de Setembro até o Largo da Vitória. 

 

Ocorrências de 

movimentos de massa e 

acidentes com mortes. 

Liberdade 85 
100 

Sieiro 
 Estrada da Rainha 

Soledade, Lapinha, Caixa D´Água, Pau Miúdo, Cidade Nova IAPI, Pero Vaz, Curuzu 

e Liberdade. 

Densamente povoado, 

bastante propício a 

deslizamentos. 

75 
82 

Capelinha  

São Caetano, Capelinha, Boa Vista, Fazenda Grande do Retiro e Altos do Peru e 

Goméia. 

São Caetano 

98 

114 

Proximidades da 

represa do Cobre 

Av. San Martin 

 

  Largo do Tanque Subúrbio Ferroviário; Marechal Rondon, Campinas, Pirajá e adjacências. 

Grande nº de acidentes 

nas encostas por 

movimento de massa, 

com mortes. 

Brotas 64 
69 

Vila Laura 

do Rio das Tripas 

 Camaragibe 

Bonocô  

Lucaia 

Brotas, Luis Anselmo, Matatu, Vila Laura, Cosme de Farias, Pitangueiras, Engenho 

Velho de Brotas e Santo Agostinho.  

Áreas propícias a 

movimentos de massa. 

Federação 70 
82 

Alto do Sobradinho 

Centenário 

Lucaia  

 Garibalde 

Federação, Alto das Pombas, São Lázaro, Alto do Sobradinho e Engenho Velho da 

Federação. 

Ocorrências de 

movimentos de massa. 

Cabula 75 
86 

Pau da Lima 

Camaragibe 

Av. Paralela 

Cabula, São Gonçalo do Retiro, Narandiba, Tancredo Neves, Engomadeira, 

Sussuarana, São Marcos, Sete de Abril, Mata Escura, Pau da Lima e adjacências.  

Constantes acidentes 

por movimentos de 

massa em encostas com 

mortes e inundações. 

Organização: Cristiane Neres Silva, modificado de Gonçalves (1992). 
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4.4 ASPECTOS DA COBERTURA VEGETAL 

 

Devido à ação antrópica secular, a paisagem natural foi bastante alterada quando a 

vegetação nativa foi quase totalmente descaracterizada. A agricultura foi um fator 

preponderante para isso, principalmente através das “roças” de fundos de vales, sítios e 

fazendas, sendo as bananeiras as grandes vilãs da estabilidade de taludes por canalizar grande 

quantidade de água para dentro do solo, favorecendo sua saturação e, conseqüentemente, a 

perda de coesão, além da manutenção do capim colonião que se desenvolve rapidamente sob a 

forma de tufos que retêm água e lixo, favorecendo o umedecimento do solo podendo levar ao 

escorregamento. 

 

Ainda, em alguns trechos da Cidade, podem ser encontrados remanescentes da 

Floresta Ombrófila Densa (Mata Submontana Atlântica) nas áreas onde o relevo é dissecado e 

nos planaltos com solos profundos.  

 

Como redutora dos agentes climáticos sobre o maciço, a cobertura vegetal favorece a 

estabilidade dos taludes. Segundo Prandini et al. (1976), a cobertura vegetal intercepta e 

protege os taludes dos raios solares, ventos e chuvas; retém grandes volumes de água 

precipitados, facilita o escoamento hipodérmico, remove água do subsolo pela evapo-

transpiração, reduz a erosão e contribui para o aumento da resistência ao cisalhamento dos 

solos, através da parcela de resistência do sistema radicular e pela geração de forças de sucção 

devido à redução da umidade.  

 

Segundo Fiori e Carmignani (2001), a análise da estabilidade de taludes em vertentes 

vegetadas, mostra que o reforço do solo pelas raízes pode ser, significativamente, no aumento 

da sua resistência, considerando-se o aumento de sua coesão como função da densidade das 

raízes e a tensão suportada pelas mesmas na resistência do solo à ruptura, quando acertada a 

escolha do tipo de vegetação a ser plantado ou quando da manutenção da vegetação original 

do terreno. 

 

 



CAPÍTULO 5 
 
 
 
 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

5.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

De acordo com estudos apresentados pelo Getares (SALVADOR, 1996), a cidade do 

Salvador possuía 5 (cinco) grupos de áreas de risco em seu perímetro urbano, perfazendo um 

total de 32 áreas. Estes grupos foram, então, classificadas de acordo com sua localização, 

características físico-ambientais e modelo de ocupação.  

 

Em função dos estudos para elaboração do Plano Diretor de Encostas de Salvador 

(SALVADOR, 2004a), as áreas de risco da Cidade foram reavaliadas e, novamente, 

quantificadas, sendo apresentado um total de 433 áreas de risco em seu perímetro urbano.  

 

Um dos grupos de risco e de interesse, relevante ao desenvolvimento do trabalho de 

pesquisa, foi o de áreas de pedreiras abandonadas, objeto de estudo, por apresentarem 

condições geológico-geotécnicas particulares dentro do contexto urbano.  

 

Estas áreas apresentam taludes rochosos verticalizados que expõem o maciço 

cristalino fraturado, o manto de alteração (regolito + solo), por vezes, uma capa de sedimentos 

arenosos e as descontinuidades que separam estes materiais em condições de declividade 

extrema, com um incremento bastante peculiar que são as ocupações subnormais. 

 

As ocupações subnormais ocupam os vários setores da pedreira: montante, jusante e as 

áreas laterais adjacentes aos paredões verticalizados.  

 

Essas pedreiras estão localizadas dentro do sítio urbano de Salvador (Figura 5.1) e 

apresentam fatores predisponentes e condicionantes à deflagração de processos de 
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instabilização de taludes, além da falta de acompanhamento dos serviços básicos de infra-

estrutura para ocupação do solo. 

 

Ainda, assim, não apresentam, também, intervenções quanto à estabilização dos 

taludes rochosos e quase nenhum tipo de intervenção físico-ambiental no contexto de 

recuperação de áreas degradadas.  

 

 

Figura 5.1 – Distribuição espacial das pedreiras abandonadas 
no sítio urbano de Salvador. 

 

 

5.1.2 Escolha das Pedreiras para Diagnóstico 

 

Todas as áreas de pedreiras abandonadas, ocupadas pela população de baixa renda, são 

classificadas pela Defesa Civil do Salvador como áreas de risco geológico, propícias a 

acidentes com escorregamento de massa e correlatos, relevantes à segurança da população que 

as ocupa.  
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Essa condição de risco é mais acentuada em função da não recuperação dessas áreas 

degradadas, pela atividade de extração de material in natura para construção civil, quando do 

período de sua exploração.  

 

Com a finalidade de diagnosticar e avaliar problemas ambientais para caracterização 

do cenário atual dessas áreas de risco, em atendimento aos objetivos da pesquisa, das doze 

pedreiras catalogadas foram escolhidas as Pedreiras São Gonçalo do Retiro, Sertanejo e Santa 

Luzia como pedreiras diagnóstico (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 – Pedreiras escolhidas para diagnóstico. 

 

Essa escolha foi definida analisando-se informações contidas no PDE de Salvador e 

discussões com profissionais envolvidos no projeto, relatórios de vistoria técnica da Defesa 

Civil e informações técnicas de pequenas intervenções do Poder Público nessas áreas, além 

das visitas incursivas de campo que auxiliaram na delineação de diagnóstico local preliminar 
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e representativo no contexto das pedreiras abandonadas e ocupadas pela população de baixa 

renda.  

 

Outros aspectos como a facilidade de comunicação, prévia, com representantes da 

comunidade local e de vias de acesso às áreas das pedreiras, disponibilidade de 

acompanhamento em visitas de vistorias técnicas e o histórico de acidentes de cada pedreira 

registrado pela Defesa Civil, foram relevantes às escolhas. 

 

As características mais peculiares de cada pedreira diagnóstico para o 

desenvolvimento dos estudos da pesquisa estão descritas a seguir: 

 

 I. Pedreira São Gonçalo do Retiro ou Arraial 

 

 Esta pedreira foi escolhida por apresentar, em seu histórico de escorregamentos, um 

acidente catastrófico no inverno de 1995, com grandes prejuízos materiais e mortes, e outros 

pequenos eventos de escorregamentos no presente. 

 

 

Foto 5.1 – Rompimento do talude de solo da 
Pedreira São Gonçalo do Retiro (1995).

Frente de Lavra desnuda após 
ocorrência de deslizamento. 
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 A área onde se desenvolveu o empreendimento mineiro reúne três grandes anfiteatros, 

inclusive com formação de um lago numa das frentes de lavra. Constata-se no local a 

formação de um talude formado do material remanescente de expurgo da atividade de 

mineração, caracterizando a falta de um planejamento de desativação. 

 

 Apresenta intervenções física e social realizadas pelo Poder Público em 1997, através 

de obras de infra-estrutura. Mas, não apresenta intervenção quanto à estabilização de taludes 

nos casos dos taludes deixados pelas frentes de lavra (Foto 5.1). 

 

 

    II. Pedreira Sertanejo 

 

 Esta pedreira apresenta condições de extremo adensamento por ocupações 

habitacionais, sendo completamente engolida pela mancha urbana (Foto 5.2). 

 

 

Foto 5.2 – Adensamento das habitações no entorno do talude 
rochoso na Pedreira Sertanejo. 

 

 A área da pedreira não apresenta intervenções de grande relevância que pudessem 

trazer mais conforto para a população local; possui indicações de relocação de moradias 

através de relatórios de vistoria da Defesa Civil, por apresentar condições favoráveis a 

processos de instabilidade por intervenção antrópica. 

 

Talude rochoso 
remanescente da 
atividade de lavra. 
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 O local do antigo empreendimento apresenta situações que indicam condições 

desfavoráveis à estabilidade dos taludes da área como: movimentação de solo, observada 

através de tombamento e/ou inclinação da vegetação; cortes abusivos no talude rochoso, 

gerando ângulo negativo e blocos de rocha em condições de instabilidade, remanescentes da 

atividade de mineração, comprovando o uso da lavra inadequada, podendo vir causar 

prejuízos materiais ou mortes caso haja queda desse material. 

 

 

 III. Pedreira Santa Luzia  

 

 Esta pedreira apresenta histórico de escorregamento de terra com mortes, falta de 

infra-estrutura local, principalmente nas adjacências ao paredão rochoso (Foto 5.3), onde há 

registros de queda de blocos pela Defesa Civil. Existência de áreas, no entorno, com difícil 

acesso para uma boa efetuação da coleta de lixo, sérios problemas com inundações em 

períodos longos de chuvas intensas na Cidade, redes de esgoto danificadas e entupidas, e 

drenagem pluvial inexistente, erosão bem avançada nas áreas de encosta, deficiência da 

vegetação bem acentuada, edificações em áreas de risco permanente, habitações sem nenhuma 

condição de ocupação e uso de antiga estrutura de britagem do empreendimento mineiro 

abandonado que serve, atualmente, como moradia. 

 

 

       Foto 5.3 – Entorno da Pedreira Santa Luzia. 

 

Talude rochoso. 

Pequena 
intervenção física 
local. 
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5.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 
 O método utilizado no desenvolvimento desta pesquisa foi escolhido em função de sua 

praticidade e permissividade em diagnosticar problemas ambientais, associados à estabilidade 

de taludes, que ocorrem nas pedreiras abandonadas da Cidade.  

 

 Na construção da caracterização do cenário atual dessas áreas de risco geológico, 

ocupadas pela população de baixa renda, a sistemática de trabalho adotada apresentou-se sob 

a forma de cinco etapas citadas abaixo e ilustradas na Figura 5.3. 

 

 Etapas de trabalho: 

 

I. Estado da Arte; 

II.  Levantamento de Dados e Compilação de Informações; 

III.  Visitas de Campo; 

IV.  Utilização de ferramenta SIG para georreferenciamento das imagens e software 
Arcview 8.x para geração de modelos digitais do terreno em função da altimetria e 
da declividade dos taludes, além da geração de modelo de imagem digital em 3D, 
mostrando o aspecto do impacto ambiental nessas áreas degradadas pós-ocupação; 

V. Tratamento de Dados e Diagnóstico. 
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Figura 5.3 – Fluxograma das etapas da Metodologia de Pesquisa. 

 
 

 
I. Estado da Arte e Aspectos Conceituais 

 

A revisão bibliográfica deu-se através do levantamento e análise de trabalhos 

anteriores e documentos atuais (artigos, revistas, dissertações, teses, periódicos e planos 

diretores de mineração e de encostas). 

 

Vários trabalhos tratam sobre o tema relacionado com estabilidade de taludes, tais 

como Deere e Patton (1971), Hoek e Bray (1981), Guidicini e Nieble (1983), e Gripp (1992); 

e com áreas de risco geológico nos centros urbanos, dentre eles, Cunha (1991), Cerri (1993), e 

Fujimori (1996), além de estudos de casos, diagnósticos e prognósticos envolvendo problemas 

de habitações nas proximidades de pedreiras, abordados por Chiossi (1982); Brasil (1992); 

Almeida (1997) e Salvador (2004).  
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II. Levantamento e Compilação das Informações 

 

O levantamento de dados técnicos e compilação deu-se através de informações 

fornecidas pela Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador (Codesal), Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), Secretaria Municipal do Saneamento 

e Infra-estrutura Urbana (Semin), Coordenadoria de Áreas de Risco Geológico (CARG) que 

desenvolveu o Plano Diretor de Encostas da Cidade do Salvador (PDE), Fundação Mário Leal 

Ferreira (FMLF), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra 

Britada do Estado da Bahia (Sindibrita). 

 

 

III. Trabalhos de Campo 

 
Com a finalidade de se caracterizar os meios físico, biótico e antrópico, foram 

iniciadas as investigações de superfície e levantamento fotográfico terrestre, visando 

descrever, após a definição das pedreiras diagnóstico e incursões às demais, os aspectos 

geológico-geotécnicos, observações pertinentes quanto à tipologia e natureza das edificações 

existentes no local, quais riscos a que estão submetidas essas edificações e a população que as 

ocupa, quais as condições do sistema de drenagem pluvial e vias de acesso, em consonância 

com os critérios estabelecidos para levantamento de dados de caracterização de áreas de risco, 

utilizados para o PDE.  

 

 

IV. Utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

 

ETAPA 1 – Identificação das Pedreiras  

 

Utilizando-se o software da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo de 

Salvador (LOUOS), através do seu Catálogo Digital de Logradouros de Salvador-BA (CDL) 

implementado pela Secretaria Municipal do Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente 

(SEPLAM) e Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), foram levantadas todas as pedreiras 

catalogadas. Essas informações foram complementadas com a interpretação das fotografias 

aéreas na escala 1:8000, do levantamento aerofotogramétrico tradicional de 1998. 
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Associadas, geralmente, a áreas de altas declividades e feições de anfiteatro, as áreas 

das pedreiras abandonadas da cidade foram, também, identificadas por meio da geometria de 

suas curvas de nível (Figura 5.4) e localizadas através de suas coordenadas (UTM) e 

logradouros mais próximos das frentes de lavra, além da identificação da articulação da base 

cartográfica digitalizada SICAR / CONDER.  

 

 

Figura 5.4 – Identificação de uma pedreira pela 
geometria de suas curvas de nível. Fonte: Catálogo 
Digital da Louos. 

 

 

O Quadro 5.1 mostra em síntese todos os dados obtidos durante o processo de 

identificação e localização das pedreiras baseados nas informações da LOUOS, CDL, base 

cartográfica e levantamento aerofotogramétrico. 
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   Quadro 5.1 – Dados de localização das pedreiras. 
 

Coordenadas 
Pedreira 

Articulação 

Base SICAR 

Faixa de 

vôo 

Foto/Folha 

nº Norte Este 
Logradouro mais próximo 

Cabula 141.440 29 A 007 8567808 558638 Alameda Uberaba 

Cajazeiras VI 133.140 31 017 8574887 561884 Rua Irmã Dulce da Bahia 

Calafate 141.330 28 A 004 8568912 556741 Rua Pedreira do Calafate 

Gruta de N. Senhora 150.110 26 A 011 8567021 554583 
Rua Clínio de Jesus / Praça da 

Pedreira - (Loteamento Lanartt) 

IAPI 141.360 28 A 005 8567774 556657 Rua Conde de Porto Alegre 

Jaqueira do Carneiro 141.240 28 A 001 8570531 557818 Rua Dom Avelar 

Mata Escura 141.410 28 A 003 8569018 558240 Rua Direta do Arraial 

141.150 27 
Santa Luzia 

141.120 
27 

28 
8570540 555807 

Av. Suburbana  

Rua Voluntários da Pátria 

Santa Mônica 141.350 27 031 8568206 556196 Rua Blumenau 

São Gonçalo 141.410 28 A 003 8569091 557774 Rua Coração de Maria 

Schindler 141.160 28 A 002 8570157 557126 Rua Fonte da Bica do Schindler 

Sertanejo 150.120 27 033 8566809 556052 Rua Dr. Esteves de Assis 

 
Organização: Cristiane Neres Silva, compilação de dados da Louos, base cartográfica padrão SICAR /CONDER e levantamento 
aerofotogramétrico escala 1:8000. 
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ETAPA 2 – Georreferenciamento das Fotografias Aéreas 

 

Em função das fotos do levantamento aerofotogramétrico não estarem no padrão da 

base SICAR e em nenhum sistema de projeção cartográfica, fez-se necessário o 

georreferenciamento das fotos (Projeção Universal Transverse de Mercator – UTM, Zona 24 

Sul, Datum Córrego Alegre), tranformando-as, assim, em ortofotos, conjuntamente, 

convertendo-se a base cartográfica para o mesmo padrão. 

 

As ortofotos são imagens fotográficas onde as feições nelas contidas são apresentadas 

em suas verdadeiras posições, sendo desta forma, geometricamente equivalente a um mapa de 

linhas e de símbolos, onde se pode ser feitas medidas diretas de posição, de distância, de 

ângulos horizontais e de áreas. 

 

 Para transformação das fotos do levantamento aéreo em ortofotos, procedeu-se 

fazendo o ajuste entre os sistemas de coordenadas e base cartográfica SICAR, usando como 

ferramenta SIG o software Arcview 8.1. 

 

A técnica utilizada no processo de ajuste iniciou-se com o reconhecimento de pontos 

de controle notáveis nas fotografias (cruzamentos de vias de acesso, o centróide das 

edificações e equipamentos urbanos), considerando-se um mínimo de três pontos, devido ao 

processo se dar considerando-se os mecanismos de Rotação, Translação e Efeito Escala. 

 

No Arcview, com a base cartográfica foram gerados dois produtos, os modelos digitais 

de altimetria e de declividade do terreno (Figuras 5.5 e 5.6, respectivamente).  Como 

simulação digital do relevo, foram acopladas as ortofotos e a base cartográfica representativa 

de cada área escolhida, gerando como produto um terceiro modelo digital do terreno em 3D - 

Imagem Digital Aérea (Figura 5.7).  
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Figura 5.5 – Modelo digital de altimetria (Pedreiras 
Santa Mônica e IAPI). 

 

 

Figura 5.6 – Modelo digital de declividade (Pedreiras 
Santa Mônica e IAPI). 
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Figura 5.7 – Imagem aérea digital em modelo 3D (Pedreiras Santa Mônica 
e IAPI, respectivamente). 

 

A figura 5.8 ilustra todo o processo desde o início com a base de dados da LOUOS até 

a geração dos mapas de altimetria, cartas de declividade e modelo digital 3D do terreno. 
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Localização das pedreiras
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      Figura 5.8 – Fluxograma da geração de modelo digital do terreno com a utilização do SIG. 
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 V. Dianóstico 

  

 Nesta fase do trabalho de pesquisa foram avaliados os problemas ambientais 

relacionados com a falta de recuperação das áreas degradadas pela atividade de mineração, 

com a estabilização dos taludes de solo e rocha das pedreiras e os mecanismos deflagradores 

do processo de instabilização, assim como aspectos relacionados com a segurança da 

população habitante do entorno das pedreiras, na maioria dos casos, na base e topo dos taludes 

rochosos. 

 

 A avaliação foi alicerçada pelo levantamento de informações obtidas através das 

investigações de superfície e levantamento fotográfico terrestre, de cada pedreira diagnóstico, 

que tratava de aspectos sobre: geotecnia, geologia, indícios de escorregamento e queda de 

blocos de rocha, ocorrência de deslizamentos, deficiência de drenagem, erosão, cobertura 

vegetal deficiente, esgotamento sanitário e lançamento de águas servidas a céu aberto, risco 

de desabamento, lançamento de lixo ou entulho nas vertentes, intervenções antrópicas e 

infiltrações. 
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CAPÍTULO 6 
 
 

 
 

DIAGNÓSTICO E DISCUSSÕES 
 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As migrações de populações carentes do interior do Estado e, também, de todo o 

Nordeste vem agravando o quadro do inchaço populacional da cidade do Salvador, refletindo 

sobre sua própria estrutura para abrigar todo esse contingente de pessoas à procura de 

estabelecimento e moradia.  

 

Com esse incremento, além da falta de controle sobre o uso e ocupação do solo 

urbano, principalmente, em áreas inadequadas às habitações, concorrem para o atual estágio 

de degradação sócio-ambiental do sítio urbano da Cidade numa dinâmica acelerada que 

modifica constantemente o cenário atual. 

 

 As pedreiras abandonadas e ocupadas no sítio urbano de Salvador, apresentam 

características físico-ambientais bem peculiares (Capítulo 3), constituindo um caso particular 

no contexto dos acidentes geológicos que ocorrem na cidade. Embora se trate de ocorrências 

pontuais, os problemas ambientais que ocorrem numa determinada pedreira podem ser 

estendidos para as outras pedreiras existentes. 

 

De um modo geral, a existência de problemas como o lançamento de águas servidas 

diretamente sobre o solo, infiltração, erosão, cortes verticalizados nos taludes, lixo e 

deficiência da cobertura vegetal são os mais comuns encontrados nesse cenário. 

 

Casos observados como os das Pedreiras Schindler, Cabula, Sertanejo e Santa Luzia 

merecem intervenções técnicas em curto prazo.  
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Para a recuperação e reabilitação dessas áreas degradadas (Capítulo 2), faz-se 

necessário um diagnóstico, bastante detalhado, para elaboração de projetos e ações que 

envolvam técnicas multidisciplinares para possíveis soluções e/ou mitigação dos problemas 

ambientais nelas existentes. 

 

6.2 SÍTIO URBANO 

 

 I – Recuperação das Áreas Degradadas 
 

Em alguns centros urbanos brasileiros, onde se instalaram empreendimentos mineiros 

para exploração de pedreiras e que, posteriormente, foram abandonados, observa-se a não 

execução do PFM, em consonância com o Art. 225, parágrafo 2º da Constituição e soluções 

técnicas exigidas pelos órgãos públicos competentes.  

 

Contrapondo, então, o Art. 55, parágrafo único da Lei n.º 9.605/98, que define como 

crime e infração administrativa, sujeita à penalidade de multa, o fato de deixar de recuperar a 

área minerada nos termos da determinação do órgão ambiental competente. 

 
No que se refere ao abandono de empreendimentos mineiros, a cidade do Salvador é 

um grande exemplo disto.  

 

Dentro do seu sítio urbano existem as pedreiras que foram abandonadas e incorporadas 

à mancha urbana, pela população de baixa renda, que vive, atualmente, num cenário de 

completa falta de infra-estrutura, com restrições a saneamento básico, conforto e bem-estar, 

envoltas num ambiente de risco, por vezes com acidentes envolvendo escorregamentos de 

terra com perdas de vidas humanas e prejuízos materiais. 

 

A recuperação dessas áreas degradadas deveria ter obedecido a um plano previamente 

estabelecido que contemplasse e criasse condições para o uso racional e sustentável da área 

explorada e seu uso futuro. 

 

A efetiva recuperação, por iniciativa e ação de donos de empreendimentos mineiros, 

tem sido pouco verificada nas regiões urbanas brasileiras. A maioria dos casos se defronta 

com altos investimentos financeiros, quando em alguns casos o estágio de degradação é tão 
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grande que acaba por se optar pelo abandono do empreendimento, sem nenhum tipo de 

recuperação.  

 

Não se trata de dificuldades tecnológicas na execução da recuperação, uma vez que 

existem métodos aplicáveis a cada situação, mas sim, uma falta de planejamento, e 

conseqüentemente, falta de uma estruturação eficaz por parte dos órgãos competentes, na 

avaliação e execução dos planos de recuperação das áreas degradadas. 

 

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas é o instrumento técnico-gerencial e 

legal que estabelece o conjunto de métodos e técnicas aplicáveis à contenção da degradação 

em cada área específica, bem como à preparação para um novo uso do solo, após o término da 

atividade extrativa.  

 

A execução completa do PRAD, incluindo as ações de monitoramento e manutenção 

das medidas executadas, pressupõe o acompanhamento da recuperação por parte da 

comunidade e dos órgãos públicos até a consolidação do uso do solo pós-mineração. 

 

 

II – Risco Geológico 

 

No caso típico das pedreiras abandonadas de Salvador, os riscos eminentes são aqueles 

denominados de riscos geológicos atuais, pelo fato dessas pedreiras já terem sido ocupadas 

pela população e “engolidas” pela mancha urbana, o que incrementa os processos de 

instabilização através de cortes inadequados nos taludes, despejos de águas servidas no solo, 

sobrecarga, retirada da vegetação etc. 

 

Fazendo-se um comparativo entre as diretrizes do PDDU-Salvador e as propostas da 

ONU na década de 90 e Cerri (1993), verifica-se que as conseqüências dos acidentes 

geológicos exógenos, quase sempre desastrosas quando relacionadas às questões sócio-

ambinetais, com maior ou menor intensidade, são as mesmas, não importa o período em que 

aconteçam. Mas as medidas de previsão e prevenção são essenciais para não ocorrência 

desses acidentes. 
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Por isso se faz necessários estudos que identifiquem os riscos e os avaliem para que se 

possam criar planos de ação que auxiliem no processo de planejamento para redução das 

conseqüências desse tipo de acidente. 

 

 

III – Estabilização de Taludes 

 

As áreas de pedreiras abandonadas no sítio urbano de Salvador, no geral e 

inicialmente, passariam por processos de recomposição ambiental, através de retaludamento 

dos maciços terrosos nas áreas de maior inclinação e estabilização de blocos instáveis nos 

taludes rochosos; implantação de sistema de drenagem pluvial; revestimento vegetal e nas 

áreas planas, geralmente, na base da encosta, construção de praças, quadras de esportes e/ou 

campos de futebol, centros culturais, associação de moradores etc., equipamentos urbanos que 

impedissem o avanço das ocupações nesse setor. 

 

Nas áreas onde as ocupações estivessem consolidadas, além de recomposição 

ambiental, necessitariam, também, de obras de contenção, a exemplo das Pedreiras Sertanejo, 

IAPI, Santa Mônica e Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, onde a melhor política seria a 

utilização da parceria com os moradores locais para a execução de algumas obras, quando se 

necessitando de alguma relocação.  

 

Em algumas pedreiras, observa-se que antes de qualquer processo de recomposição 

ambiental e/ou obras de contenção, o problema está diretamente ligado à incompatibilidade da 

ocupação com o sítio escolhido, recomendando-se algumas remoções de moradores e 

relocações que devem ser tratadas de forma diplomática, por ser um acordo bastante difícil, 

entre o Poder Público e a comunidade atingida. 

 

Exemplos dessa situação estão as Pedreiras do Calafate, de Santa Luzia, da Jaqueira do 

Carneiro e de Cajazeiras.  

 

Casos mais restritos estão as Pedreiras São Gonçalo do Retiro e Cabula por possuírem 

grandes áreas de expurgo nas adjacências, proporcionando o assentamento de ocupações 
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subnormais e sem qualquer tipo de infra-estrutura (acesso, saneamento básico, rede de 

drenagem, obras de qualquer ordem etc.) e a susceptibilidade ao escorregamento. 

 

Generalizando, verifica-se que a susceptibilidade ao escorregamento nas áreas de 

bordos de pedreiras e qualquer outra área de risco geológico, pode estar associada a uma série 

de fatores como a geologia, a geomorfologia, a declividade, a cobertura vegetal, ao regime 

pluviométrico da região e a posição da encosta. 

 

No contexto estrutural das áreas de pedreiras abandonadas da cidade do Salvador, 

caracterizado por ambientes de altas declividades e assinatura hidrogeológica favorável à 

saturação do talude, as estruturas reliquiares de descontinuidades presentes no perfil de 

alteração e o grande espectro de heterogeneidade dos solos que capeiam o maciço rochoso 

determinaram um ambiente de risco e com probabilidades de ocorrências de movimentos de 

massa e queda de blocos instáveis. 

 

Em alguns cortes de pedreiras expostos em Salvador, a exemplo das Pedreiras São 

Gonçalo do Retiro e Cabula, que retém no topo do embasamento remanescentes de cobertura 

da Formação Barreiras, apresentam, geralmente, uma pilha sedimentar de descontinuidade 

sub-horizontal com maior ou menor grau de alteração, mas com suscetibilidade de 

movimentos de massa devido às distintas propriedades geológicas e geotécnicas dos meios. 

 

Essas condições, aliadas, também, às heranças deixadas pelas atividades de explotação 

de rocha para construção civil que modificaram o padrão de escoamento das águas superficial 

e subterrânea, e ao regime pluviométrico proporcionaram a criação de um ambiente com 

potencialidades para rupturas em solo e/ou rocha. 

 

Os tipos de rupturas em solo podem ser verificados no Quadro 6.1, onde são 

apresentados alguns condicionamentos para suas ocorrências.  
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Quadro 6.1 – Possíveis tipos de rupturas nos taludes terrosos de Salvador 

SOLO 
Ruptura controlada por deslocamento ao longo de descontinuidades nas interfaces 
granulito/saprólito ou saprólito/solos, com deslocamento de grande volume de massa, a 
exemplos das pedreiras São Gonçalo e Santa Luzia; 

Ruptura não circular em fatias no saprólito quando além das fissuras de tração o sistema de 
fraturas do embasamento exerce influência no mecanismo; 

Ruptura circular rasa no interior do pacote de sedimentos; 

Ruptura circular rasa, em pontos ou zonas onde a alteração do embasamento desenvolve 
descontinuidades entre solo jovem e maduro. 

 

O maciço rochoso de Salvador apresenta um sistema de descontinuidades com 

tendências posturais diferentes de acordo com oito famílias de fraturas que caracterizam o 

sistema, apresentadas na Tabela 6.1.  

 

Tabela 6.1 - Famílias de fraturas que compõem o sistema de descontinuidade do 
Maciço de Salvador. 

Famílias de fraturas Tendência postural 
(atitude) 

Azimut /Dip 
(conversão) 

F1 N 268° / 81 NW 358° / 81 NW 
F2 N 356° / 80 NW 086° / 80 NW 
F3 N 315° / 79 NE 045° / 79 NE 
F4 N 243°/ 80 NW 333°/ 80 NW 
F5 N 012° / 81 SE 102° / 81 SE 
F6 N 325° / 60 NE 055° / 60 NE 
F7 N 075° / 53 SE 075° / 53 SE 
F8 N 250° / 47 NW 340° / 47 NW 

  Fonte: Plano Diretor de Encostas (SALVADOR, 2004c), modificado. 

 

Com os dados das tendências posturais das famílias que compõem o sistema de 

descontinuidade do maciço rochoso de Salvador, utilizando-se o software Stereo Nett 

(DUYSTER, 2000), foram plotados em rede estereográfica na semi-esfera inferior de 

Schimidt-Lambert os pólos e os grandes círculos que representam essas famílias (Figura 6.1), 

gerando um conjunto de informações relevantes.  
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Figura 6.1 – Projeção estereográfica das famílias 
de descontinuidades encontradas no maciço 
rochoso de Salvador.  

 

As informações obtidas através da representação dos planos das famílias de 

descontinuidade do maciço rochoso de Salvador, em projeção estereográfica, são de que os 

taludes rochosos de uma maneira geral apresentam suscetibilidades de rupturas planas, 

principalmente, os que as faces são voltadas para Az 165° (F7), Az 340° (F8) e Az 055° (F6).  

 

Os deslizamentos em cunha apresentam maior potencial para sua ocorrência em 

taludes inclinados para os quadrantes NE (F2, F3 e F6) e SE (F5 e F7) pelas interseções dos 

planos das descontinuidades rupturais.  

 

Os deslizamentos por tombamento podem, efetivamente, ocorrer desde que a linha do 

talude seja sub-paralela às fraturas de alto ângulo inclinadas para dentro da face do talude e 

exista uma ruptura de mergulho baixo a favor da face do talude.  

 

A região central da Figura 6.1 onde a maioria dos planos se interceptam é a zona mais 

suscetível à deslizamentos. 

  

Os taludes rochosos das Pedreiras Schindler (São Caetano), do Cabula (Cabula), Santa 

Luzia (Lobato), Alto do Bom Viver (Capelinha de São Caetano – Lobato), São Gonçalo do 
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Retiro (São Gonçalo do Retiro – Arraial do Retiro), Sertanejo (Cidade Nova) e Praia da 

Paciência (Rio Vermelho), apresentaram maior tendência à queda de blocos e ruptura em 

cunha devido a existência de pelo menos uma interseção entre as descontinuidades rupturais. 

 

Em síntese, os tipos de rupturas que podem ocorrer nos taludes rochosos do maciço de 

Salvador estão apresentados no Quadro 6.2. 

 

Quadro 6.2 – Tipos de rupturas em taludes rochosos 

ROCHA 
Apresentam suscetibilidades de rupturas planas; 

Rupturas nas interseções dos planos das descontinuidades, gerando; deslizamentos em cunha; 

Deslizamentos por tombamento podem, efetivamente, ocorrer. 

 

No entanto, também, fatores diretamente associados à ocupação humana são 

considerados agentes predisponentes para ocorrência de movimentos de massa, através do 

lançamento de águas servidas no talude, infiltração por vazamentos em tubulações e retirada 

da vegetação, que têm como conseqüências a instalação de erosão e aumento do nível d’água 

nas fraturas, cultivo de vegetação inadequada como plantio de bananeiras e manutenção do 

capim colonião, deposição de lixo e entulho nas vertentes, cortes abusivos e sobrecarga no 

talude em conseqüência das construções de habitações edificadas e outros usos do solo. 

 

 

6.3 DESCRIÇÃO DO CENÁRIO ATUAL  

 

O cenário atual das pedreiras abandonadas no sítio da cidade do Salvador é um cenário 

lamentável em termos de área degradada e acompanhamento dos serviços públicos de infra-

estrutura. 

 

Este cenário é representado por grandes anfiteatros abandonados, remanescentes da 

atividade de explotação de material in natura para construção civil, seus bordos e as áreas 

adjacentes, que em alguns casos apresentam assentamentos subnormais incipientes, a exemplo 

das áreas adjacentes das pedreiras São Gonçalo do Retiro e Cabula. 
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Nas investigações de campo foi observado que, em sua quase totalidade, as áreas de 

pedreiras abandonadas apresentam um quadro de ausência de infra-estrutura urbana 

(pavimentação e drenagem), de eficiência nos serviços de coleta regular de lixo e de obras de 

contenção para estabilização de taludes, para poder abrigar as habitações que, em sua grande 

maioria, são subnormais construídas sem os critérios técnicos exigidos e com tipologias 

diversas, comportando casas com até 4 (quatro) pavimentos, a depender da infra-estrutura 

local. 

 

As imagens da inserção dessas áreas degradadas e de risco geológico no cenário do 

Município do Salvador, proporcionada pelo crescimento da mancha urbana, ao longo da 

história de ocupação desordenada da cidade e, conseqüentemente, do aglomerado urbano, 

podem ser observadas nas Figuras (6.2), (6.3), (6.4), (6.5), (6.6) e (6.7).  

 
Figura 6.2 – Aglomerado urbano (Pedreira Cajazeiras). 



 

SILVA, C. N. 

97 
 

 
Figura 6.3 - Aglomerado urbano (Pedreira Gruta de Nossa Senhora). 

 

 

 
Figura 6.4 - Aglomerado urbano (Pedreiras (1)Schindler, 

(2)Jaqueira do Carneiro e (3)não identificada). 
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Figura 6.5 - Aglomerado urbano (Pedreiras (1)Santa Mônica e (2)IAPI). 

 

 

 
Figura 6.6 - Aglomerado urbano (Pedreira Calafate). 
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Figura 6.7 - Aglomerado urbano (Pedreira Cabula). 

Escala 1:4000 
 

 

 6.3.1 Pedreiras-Diagnóstico  

 

 Definidas no Capítulo 5 como PEDREIRAS-DIAGNÓSTICO, as pedreiras São 

Gonçalo do Retiro – Arraial do Retiro; Sertanejo e Santa Luzia serão aqui descritas, por 

critérios já estabelecidos, conforme metodologia aplicada para caracterização e delineação do 

cenário atual dessas áreas de risco geológico. 

 

 

I – Pedreira São Gonçalo do Retiro – Arraial do Retiro 

 

Localiza-se próximo a BR-324, sentido Salvador – Feira de Santana, AR XI – Cabula, 

8569091(N), 557774(E), Domínio geológico II, Compartimento topográfico-morfológico II, 

Espigão Cabula. A área é mais conhecida, atualmente, como Vila Residencial Deputado Luís 

Eduardo Magalhães, bairro São Gonçalo do Retiro. 
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A área da pedreira está situada no domínio geológico-geotécnico do Complexo 

Cristalino representadas por rochas do tipo granulitos tonalitos e sedimentos areno-argilosos 

de Cobertura Terciária da Formação Barreiras (Figura 4.2).  

 

A pedreira São Gonçalo do Retiro possui três grandes anfiteatros com habitações à 

montante e à jusante. Um dos anfiteatros abriga um lago e uma grande cava próxima a este, 

pertence a uma área do bairro da Mata Escura.  

 

Sua ocupação teve início no ano de 1983. No dia 31/05/1995 houve um acidente 

geológico, caracterizado por um grande e catastrófico escorregamento de terra num dos 

anfiteatros da pedreira. Esse escorregamento foi registrado pela Defesa Civil, totalizando 32 

mortos, 09 feridos e muitos desabrigados, além dos prejuízos materiais.  

 

O material escorregado era proveniente de um espesso perfil de alteração da rocha, 

que não suportou as fortes chuvas do período e rompeu.  

 

Em 1997, através de projeto de intervenção física e social da CONDER, foram 

realizadas melhorias habitacionais e novas construções em toda área a jusante dos

anfiteatros e nas áreas adjacentes. O término das intervenções se deu no ano de 2000. 

 

As obras constaram de construções habitacionais, sendo 230 unidades de dois quartos 

e 58 embriões (sala, cozinha, sanitários e área para ampliação); 37 melhorias habitacionais em 

revestimento, telhados e portas; construção de quadra de futebol, prédio escolar com cinco 

salas com administração e formação de Conselho de Moradores; construção de 400 metros de 

canal para solução de problemas de drenagem de águas superficiais e implantação de infra-

estrutura geral: água, esgoto, pavimentação, drenagem pluvial, rede elétrica e proteção de 

talude de material expurgado da atividade mineradora através da construção de bermas, calhas 

e escadarias drenantes transversal e longitudinal (Foto 6.1). 
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        Foto 6.1 - Entorno da Pedreira São Gonçalo depois de intervenção física. 

 

Quanto à estabilização de taludes no paredão da pedreira, não se verificou obra de 

contenção (Foto 6.2). 

 

 

Foto 6.2 – Talude rochoso sem estabilização. 

 

Na observação dos aspectos geológicos e geotécnicos da área, constataram-se 

problemas de infiltração no maciço rochoso e no solo que o capeia. Esse problema de 

Frente de lavra 
(cenário atual). Intervenção 

física local. 
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infiltração no maciço rochoso é devido ao alto grau de fraturamento como conseqüência da 

atividade de extração por explosivos, já no solo é devido ao lançamento de águas servidas 

diretamente sobre o solo, cobertura vegetal deficiente e rompimento de tubulações, em sua 

maioria expostas.  

 

Outros aspectos como erosão estabelecida, indícios de escorregamento por vegetação 

tombada, blocos de rocha instáveis, aterro lançado, deficiência na drenagem pluvial à 

montante, pequenos ravinamentos no solo, edificações e população em risco à montante, 

também foram observados. 

 

Como as intervenções realizadas foram nas áreas à jusante das pedreiras e em vista do 

que foi observado em campo, sugerem-se como soluções de estabilização, para que não 

ocorram novos acidentes por escorregamento de terra, já sinalizados pela ocorrência de 

eventos isolados, a construção de um sistema de drenagem pluvial à montante, recomposição 

ambiental através de retaludamento do maciço de solo em áreas de maior declividade, 

estabilização dos blocos de rocha através de técnica de grampeamento, revestimento vegetal, 

recuperação do lago da pedreira, com sinalização de segurança, para servir de atrativo cênico, 

atividade de piscicultura e lazer. 

 

 

II – Pedreira Sertanejo 

 

Localiza-se nas proximidades da Avenida Dois Leões, Rua Dr. Esteves de Assis, 

bairro Cidade Nova, AR IV – Liberdade, 8566809(N), 556052(E), Domínio geológico II, 

Compartimento topográfico-morfológico II, Espigão Liberdade. 

 

A área da pedreira está situada no domínio geológico-geotécnico do Complexo 

Cristalino representada por rochas tipo granulitos tonalitos (Figura 4.2).  

 

Totalmente engolida pela mancha urbana, essa pedreira localiza-se numa área bastante 

adensada pela ocupação urbana e habitações, onde as casas foram construídas, literalmente, 

no pé do talude. 
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Apresenta ruas estreitas com pavimentação de revestimento asfáltico e de concreto 

pouco conservada, escadarias drenantes sem manutenção e danificadas, tipologias 

habitacionais diversas com residências comportando até três pavimentos. 

 

Sem intervenções físicas relevantes e nenhuma intervenção quanto à estabilização de 

taludes, a Pedreira Sertanejo apresenta um quadro típico de todas as áreas relevantes nesse 

contexto: indícios de escorregamento, deficiência de drenagem pluvial e superficial, pois 

possui uma queda d’água onde as águas que dali escoam são uma mistura de águas pluviais, 

servidas e de qualquer outra fonte possível, vindas das áreas à montante, lançamento de lixo e 

entulho, infiltrações, cobertura vegetal deficiente, blocos de rocha instáveis e cortes no talude 

rochoso com ângulo negativo (Foto 6.3), escavações feita pelo homem, edificações e 

população em risco montante e à jusante (Foto 6.4). 

 

 

         Foto 6.3 – Talude rochoso com evidência de queda de bloco e surgência de água. 

 

Talude em 
condições de 
instabilidade, 
evidência de 

queda de bloco. 

Surgência de 
águas pluviais e 
servidas. 
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Foto 6.4 – Habitações contíguas aos paredões rochosos.

 

Sugere-se obras de intervenções de engenharia para estabilização de solo e rocha, 

intervenções física, sócio-ambiental, supondo-se de difícil execução devido a extensão da 

área, ao consolidamento e desordenamento das ocupações, o que poderia provocar relocação 

ou transferência de moradores.  

 

Uma outra forma de realizar intervenções sem maiores problemas seria utilizar a 

parceria poder público e comunidade.  

 

 

III – Pedreira Santa Luzia  

 

Localiza-se próxima à Avenida Suburbana, Rua Voluntários da Pátria, AR III – São 

Caetano, 8570540 (N), 555807(E), Domínio geológico II  e Compartimentos topográfico-

morfológicos I e II, Espigão São Caetano. 

 

Área da pedreira está situada no domínio geológico-geotécnico do Complexo 

Cristalino representada por rochas tipo granulitos tonalitos da zona da Escarpa da Falha de 

Salvador (Figura 4.2) 
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Das duas pedreiras supra citadas a área de ocupação da Pedreira Santa Luzia, á luz do 

que se foi apresentado, é a que mais apresenta estado de abandono e falta de acompanhamento 

dos serviços públicos de infra-estrutura apesar da pequena intervenção física próxima ao 

paredão (Foto 6.5). 

 

 

Foto 6.5 – Pequena intervenção física próxima ao paredão da antiga pedreira. 

 

Na espera de intervenções física, social e ambiental a população da área sofre com 

problemas de esgotamento sanitário a céu aberto, lançamento de águas servidas a céu aberto 

(Foto 6.6), vias de acesso precárias, algumas sem pavimentação, ausência de sistema de 

drenagem pluvial, lançamento de grande quantidade de lixo e entulho por moradores à 

montante do talude e a ineficiência da coleta de lixo, “justificada”, assim, pelo difícil acesso.  
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Foto 6.6 – Lançamento de águas servidas a céu aberto. 

 

O local, também, não possui intervenções quanto à estabilização de taludes, mesmo 

possuindo registros de acidentes por escorregamento de terra com mortes e freqüência na 

ocorrência de eventos de escorregamentos.  

 

Apresenta grandes problemas com escavações feitas pelo homem e construção de 

moradias em cima de terrenos formado com material de antigos escorregamentos, ou seja, 

material lançado e geotecnicamente instável, com o processo de erosão instalado e bem 

avançado em toda área, principalmente, numa área denominada pelos moradores, de “O 

Buracão”. 

 

Nos períodos de chuvas intensas e prolongadas acontecem inundações e invasões das 

águas nas áreas de baixada, para onde as águas das chuvas levam, além de partículas de 

material do solo que recobre o maciço rochoso, todo o lixo jogado na encosta, entupindo 

canais de drenagem já danificados (Foto 6.7) e alguns outros construídos pelos próprios 

moradores. 
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Foto 6.7 – Canal de drenagem entupido e sem manutenção. 

 

Num determinado trecho da área foi identificada uma estrutura reliquiar tida como o 

britador da pedreira, servindo uma parte da estrutura para moradia outra para depósito de lixo 

(Foto 6.8). Nas proximidades da estrutura, identificou-se, também, antigas estruturas de ferro 

que, possivelmente, servira de trilhos para o deslocamento do material extraído da pedreira, 

um indicativo de que a área não sofreu nenhum tipo de recuperação. 

 

 

Foto 6.8 – Estrutura reliquiar do britador da antiga pedreira.
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As únicas opções de lazer são dois campos de futebol construídos com material de 

antigos escorregamentos, nos dois grandes anfiteatros da área, um mais próximo à Estação 

Ferroviária de Santa Luzia, que dá o nome a antiga pedreira e outro mais a nordeste do 

paredão principal, mais conhecido como Alto do Bom Viver. 

 

Uma área bastante extensa e com grandes problemas de infra-estrutura e de 

estabilização de taludes, exigindo um grande projeto de intervenção. Mas, melhorias 

emergenciais nos sistemas de drenagens e de coleta regular de lixo, além de programas de 

esclarecimentos e educação ambiental visando a conscientização da 

população, regularização da face do talude com a retirada do lixo e entulho e recomposição da 

vegetação ajudariam bastante a comunidade da área. 

 

 

 6.4 MODELO DIGITAL DO TERRENO 

 

 As cicatrizes deixadas na paisagem natural da cidade do Salvador e grande parte dos 

problemas ambientais gerados pela extração de material para construção civil têm sua origem 

na prática da lavra ambiciosa e predatória através da utilização de métodos de lavra 

inadequados e a não adoção de um plano de desativação para recuperação das áreas 

degradadas. 

 

 Em campo observou-se que em condições de drenagem satisfatória e baixo passivo 

ambiental as encostas e taludes rochosos, originados nesse contexto diagnóstico, apresentam 

estabilidade moderada, muito embora convivendo com pontos vulneráveis de instabilidade. 

Contudo, o conjunto de ações desencadeado pela interferência na drenagem natural, devido á 

atividade de mineração e, posterior, ocupação desordenada do espaço, contribuíram de forma 

decisiva para diminuir o nível de estabilidade nesses locais. 

 

 As Figuras no intervalo de (6.8 a 6.16) mostram, em modelo digital do terreno, a 

conformação topográfica após intervenção antrópica, com a instalação da atividade de 

mineração, e as cicatrizes dos cortes verticalizados das áreas diagnóstico através dos modelos 

de altimetria e de declividade, além de imagem aérea digital simulada em 3D dos terrenos 

pós-ocupação e adensamento habitacional contemporâneos. 
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         Figura 6.8 – Modelo digital de altimetria (Pedreira São Gonçalo). 

 
 

 
        Figura 6.9 – Modelo digital de declividade (Pedreira São Gonçalo). 
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Figura 6.10 – Imagem aérea digital em modelo 3D (Pedreira São Gonçalo). 

 

                    Figura 6.11 – Modelo digital de altimetria (Pedreira Sertanejo). 
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Figura 6.12 – Modelo digital de declividade (Pedreira Sertanejo). 

 
 

 

 

Figura 6.13 – Imagem aérea digital em modelo 3D (Pedreira Sertanejo). 
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Figura 6.14 – Modelo digital de altimetria (Pedreira Santa Luzia). 

 

 

 

Figura 6.15 – Modelo digital de declividade (Pedreira Santa Luzia). 
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Figura 6.16 –Imagem aérea digital em modelo 3D (Pedreira Santa Luzia). 

 

 

 I – Simulação de Modelo Digital de Declividade para as demais Pedreiras 

Catalogadas 

 

 A Figura (6.17) mostra a simulação de modelo digital de declividade para as pedreiras 

Cajazeira, Gruta de Nossa Senhora, Schindler, Jaqueira do Carneiro, Santa Mônica, IAPI, 

Calafate e Cabula seguindo os mesmos parâmetros de leitura gráfica das Pedreiras-

Diagnóstico, salientando as cicatrizes verticalizadas e a conformação do terreno. 
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 Pedreira Cajazeiras. Pedreira Gruta de N. Senhora. 
 

 

Pedreiras Schindler (baixo) e Jaqueira do 
Carneiro (alto). 

Pedreiras Santa Mônica (alto) e IAPI (baixo). 

  

Pedreira Calafate. Pedreira Cabula. 

Figura 6.17 – Simulação de modelo digital de declividade em 3D para as demais pedreiras 
catalogadas. 
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CAPÍTULO 7 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 

 

 

I. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O “espólio” deixado pelas pedreiras abandonados para o município e a sociedade de 

Salvador é de difícil avaliação para se estabelecer, com precisão, os prejuízos e a forma de 

recuperação ambiental, física e social para essas áreas degradadas, equacionando-se os 

critérios de planejamento e desenvolvimento urbano do município. Portanto, um problema 

delicado e de grande complexidade, em vista do caminhamento de ordem geral para 

construção de ambientes nos moldes do desenvolvimento sustentável. 

 

O ponto crítico do problema está no que concerne ao processo de ocupação do solo 

urbano do município que ocorre, na maioria das vezes, sem conhecimento ou audiência dos 

controles do Poder Público Municipal, estando, diretamente, relacionado com a 

incompatibilidade da escolha do sítio de ocupação efetuada pela população de baixa renda, 

que por sua vez desconhece ou ignora a legislação correlata e as normas básicas inerentes ao 

processo de habitação. 

 

As ocupações nas áreas de pedreiras abandonadas no sítio urbano de Salvador 

constituem um caso particular no seu contexto urbano, conforme diagnóstico no Capítulo 6, 

pois já não oferecem muitas condições, no contexto atual, de reabilitação sem grandes 

transtornos à comunidade local e oneração dos cofres públicos. 

 

As intervenções a se realizarem nessas áreas de risco geológico, requerem grandes 

projetos de urbanização e estabilização de taludes, e bastante investimento em curto e médio 

prazos. Mas, através de pequenos projetos de urbanização, podendo haver participação da 



 

 

SILVA, C. N. 

116 

comunidade local, no geral, essas áreas passariam por processos de recomposição ambiental, 

implantação de sistema de drenagem pluvial, recomposição vegetal, pequenas obras de 

intervenção e construção de equipamentos urbanos, medidas mitigadoras que a priori 

contribuiriam para segurança e conforto da comunidade local. 

 

Portanto, a importância de estudos e trabalhos multidisciplinares para previsão e 

prevenção de ocorrências de acidentes naturais, por deslizamentos de terra e correlatos, e 

consequentemente, a viabilidade de implantação de medidas voltadas para o não 

acontecimento desses acidentes geológicos, são relevantes para o alcance do conhecimento 

das características físico-sócio-ambientais do meio e da complexidade e magnitude dos 

processos geológicos envolvidos.  

 

Futuramente as atuais pedreiras em atividade dentro da cidade terão seus 

empreendimentos com as atividades de explotação encerradas.  

 

Levando-se em conta os problemas de demanda e oferta com relação à ocupação e uso 

do solo urbano da cidade do Salvador, em função da falta de um planejamento urbano 

adequado, tem-se: i) a disputa da população versus atividade de exploração mineral para 

construção civil; e ii) a existência de ocupações subnormais nas áreas de pedreiras 

abandonadas, áreas inadequadas e sem infra-estrutura, onde já foram registrados, pela Defesa 

Civil, deslizamentos, alguns com mortes e em sua grande maioria com prejuízos materiais. 

 

Nesse contexto, caberia aos órgãos ambientais responsáveis e aos Poderes Públicos 

uma avaliação mais profunda dos projetos de recuperação de áreas degradadas e o uso futuro 

dessas áreas de mineração, para que não se transformem num problema de grandes 

proporções para a cidade do Salvador, visto o que já acontece como resultado desses 

empreendimentos mineiros abandonados dentro do seu sítio urbano.  

 

Através de estudos de impactos ambientais das empresas mineradoras, estabelecidas 

em Salvador, em função das estimativas do uso futuro da área dos empreendimentos depois de 

cessadas suas atividades, os órgãos competentes devem sinalizar fazendo-se cumprir as leis 

vigentes, segundo um planejamento sustentável para a cidade, não só, quando estes 

empreendimentos apresentarem a possibilidade de ter um futuro igual ou semelhante aos 
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empreendimentos mineiros abandonados (pedreiras) que estão inseridos no cenário atual, com 

seus problemas de deslizamentos, infra-estrutura e assentamentos subnormais da população, 

mas também, quando apresentarem qualquer sinal de descumprimento da legislação minerária 

e/ou ambiental.  

 

Questões e discussões relacionadas com a disponibilidade dos recursos minerais e os 

impactos ambientais causados pela sua exploração e, conseqüentemente, degradação de uma 

área, têm crescente importância, numa perspectiva global e integrada no sentido de recuperar 

ou mitigar essa área degradada dentro de um conceito de prevenção para um planejamento de 

uso e ocupação do solo para o desenvolvimento sustentável da Cidade.  

 

Medidas preventivas e proativas a serem estabelecidas devem criar condições para um 

eficiente planejamento no manejo dos recursos minerais, nos parâmetros uso e ocupação do 

solo urbano e efeitos sobre o meio ambiente. Buscando-se uma convivência harmônica entre a 

mineração e os interesses privados e sociais. 
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ANEXO A - FLUXOGRAMA DE ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE DESATIVAÇÃO 
DE UM EMPREENDIMENTO MINEIRO 

 
 

 

 
FONTE: Oliveira Júnior e Sánchez (2002). 

 
 



ANEXO B - FLUXOGRAMA DE ESTRATÉGIA PROATIVA DE DESATIVAÇÃO DE 
UM EMPREENDIMENTO MINEIRO 

 
 

 
FONTE: Oliveira Júnior e Sánchez (2002). 

 




