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A classificação de terrenos, utili zada nos mapeamentos gcotécnicos desde a década de sessenta até os
dias aluais, baseia-se cm quatro parümctros básicos: (i) característica dos taludes; (ii) substrato rochoso; (iii)
ca ract eríst icas do sP lo: (iv) características da vegetação. A adaptação dessa metodolog ia à avaliação de áreas
degradadas pela mineração de carvão, denominada pelos autores de mapeamento gcológi co-gcotécnico, tem-se
nwstrado bastante clicicntc na definição de zonas com diferent es níveis de comprometimento ambiental. Essa
técni ca consiste. primeiramente, na dclimitaçàP, a partir da interpretação de fotografias aéreas, de porções do
terreno com caract erí sti cas físicas c biológicas s imilares, denominadas zonas ho mól ogas, cuja resposta visual nas
image ns aéreas é função dos aspectos geológ icos . gcotécnicos, gco morfológ icos c bióticos inerentes a cada um
desses compartimentos. /\ fi.1tointcrprctação pode ser reali zada co m auxílio de estereoscó pio de espe lho ou
dirctamcn tc cm meio digital, utilizando sojia\'(/rcs gráficos. A delimitação das chamadas zonas hom ólogas cm
uma base topDgr(lfica é feita cm mcill digital com o uso do sofilmrc AutoCad Map@, para obtcnçüo de um mapa
prévio dt' loca l
co lcta c a

pcsquis~ado .

dcs c ri~· ão

De pos se d essa base cartográfica dá-se início aos estudos cm campo v isando: a

da s amostras de rochas, solos c espécies vegetais: a identificação da disposição, do formato c

da estabilidade das pilhas de estéreis; a quantificação do vo lume de rcjci tos da mineração de carvão; além de
ajustes nos limites de cada uma das zo nas determinadas c m gabinete. Uma vez finalizados os levantamento s de
campo são ini ciados llS trabalhos de laboratório, essenciais para a caracterização: a) do tipo de substrato roch oso
- sua mineralogia. seu es tado de alteração , sua capacidade para liberação de po luentes : b) do s aspectos fisicos c
químicos do stllo: c) da qualidade das úguas superficiais c subterdncas. Nessa etapa também siio determinadas a
den s idad e c a di ve rsidade da vcgctaçào ocPrrcntc nas diferentes zo nas homólogas. A partir dos resultad os
obt idos é possível propor métodos de tratamento c reabilitaçào ambiental mais eficazes c diferenciados para cada
zon a homólnga.

Palavras-chave: mapeamento gcolúgicn-gcotécnico: degradação ambiental; mmcração de carvão ;
reabilitação de :1rcas degradadas.

Arca Temática: Recuperação de Áreas Degradadas.
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INTRODUÇÃO

A Bacia Ca rbo nífe ra de Santa Ca tarina, locali zada no sul do rc·ll:rido Est;1du,

\'Clll

se ndl' cxplurada para

c:xtração de ca rvão desde o final do século XIX , quand,, o minérill era utilizadn como fnntc de energia para
loco motivas, cakkiras indust riais, navios c gase ificad ores (GOTIIE, 1993 ). Entrctantll, fni a partir da década de
1940, com a cria ção da Companhia S iderúrgi ca nacional - CSN -, que a cx tr;u;ào mecanizada de carvào cm Santa
Catarina ganhou impulso.
O processo de mineração de carvào a céu aberto - pouco expressivo

JWS

dias aluais, mas que

predominou nas regiões de Sidcrópolis-SC c Trcviso-SC, desde os anos de 19-10 até o final da década de I 9::-:0utilizando equipam entos do tipo draglincs para dccapcamcnto c s/zore/1 para cxtraçào do minério, produ ziu uma
topografia caracterizada por cónicas pilhas de rochas estéreis, com até 25 mctws de altura, alinhadas cm filas
paralelas c entremeadas por profundos cortes nos terrenos, onde se acumulam úguas de drenagem c de
prec ipitação (ECP, 1982; C I'RM / ONPM , 1984; .II CA, l 998; I P!\ T/ UNESC, 2002a c b, 200Ja, b, c c d).
Os métodos de remoção do capeamento do ca rviio utili zados antigamente ClHldu z iram ;\ invcrsiio do s
horizontes de solo c rocha com relação às suas posições cslratigrMicas originais. ;\ssim, as camadas a nt es
aflorantes, passaram a ocupar, com a cxplotaçiio, a base das pilhas de es téreis . .1:1 as litologias imediatamente
sobrepostas ao leito de carvão recobrem hoje os montes de estéreis. Essa inversão de hori zo ntes expõe ú açiio
intcmpérica os materiais pote ncialmente poluidores, fazendo com que haja inúmeras fontes pontuais de
contaminação espalhadas pelas áreas mineradas (lP ;\ T/ UNESC, 2002a c b ).
Embora tenha se passado mai s de meio século desde o iníci o das atividadcs c:xtcn si \'as de c:xtraçiio
meca ni zada de carvão a céu aberto, c ce rca de 15 anos da paralisaçiio da última grande mina a céu aberto na
Bacia Carbonífera, a s ituaçiio atual dos locais minerados, cm termos topogrúticos, niio difere muitD da descrita
nos trabalhos elaborados pela ECP ( 1982) c pelo C PRM /DN PM (I 984 ), isto porque as pilhas de estéreis
mantêm-se dispostas como na época da mincraçiio. Pontualmente, ocorreu significativa rccupcraçiio natural da
vcgctaçiio c das características físico-químicas do solo (lP;\ T/UNESC, 2002a), embora a maior parcela dos
terrenos minerados ainda se mantenha com vegetação incipiente, solos c úguas úcidas.
O trabalho ora apresentado traz a metodologia adotada no mapeame nto gcológico-gcotécnico de úrcas
degrad adas pela mineração de carviio, que fornecem um retrato das condições físi cas do local c s ubs ídiós para a
proposição de medidas de reabilitação.

DESENVOLVIMENTO

Os Projctos de Reabilitação de Áreas Degradadas (I'R!\D) pela cxtração de ca rdo mineral a céu ab c11o
cm Santa Catarina no rmalmente abran ge m dezenas ou até centenas de hectares. A extensão da s anti gas úrcas de
mineração, aliado ao curto prazo para rea li zação dos mapeamentos cm escala de projeto ( 1: 1.000), requerem um
plancj amcnto detalh ado das etapas de trabalho tanto cm escritório como cm campo. Assim, a adoçào da técnica
de zoncamcnto ambiental a partir da divisiio da área a ser pesquisada cm zonas homólogas tol'na mais objcti\'\Js
os trab alhos de campo.
A metodologia empregada na avaliação do grau de dcg radaçào de úrcas que foram afctadas pela
mincraçiio de carviio no su l de Santa Catarina seg ue a proposta por C HRI STIAN c STE\V !\RT (I 953) llfll{(l
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GRANT c LOWICK ( 1967), também descrita por KOP EZ INSKI (2000), na qu al a execução do mapeamento
gcotécnico de determinada área possibilita uma análise integrada de informações referentes ao substrato rochoso,
aos tipos de solos , ús características gcotécnicas c de vegetação do local.
Esses autores consideram o estudo dos solos c de suas propriedades tisico-químicas, de extrema
impoti :mcia para a caracterização dos processos de degradação atuantes cm determinada área, bem como para o
reconhecimento dos processos de regeneração . Com base no princípio da similaridade do comportamento dos
solns é possível estabel ecer uma divisão do local pesquisado cm diferentes sistemas . Esses sistemas definem
zo nas homólogas de origem gcomorfológica c litológica comum, com condições ambientais diferentes entre si.
RI RKELAND ( 1990) detalha que o uso de homogeneidade de feições (landfórm) propo rciona uma
melhor comp reensão dos materiais assoc iados, sejam eles inco nsolidados ou não. Além disso, mapas c cartas
resultantes dessa metodologia repres entam o relacionamento de solos c suas unidades gcotécnicas ante a
gradaç:Ju . Esse tipo de mapeamento determina o método de avaliação do terreno basea ndo-se no
rec o nhecimento, interpretação c análise de feições de relevo definidas como reflex os dos processos naturais
atuantes sobre os materiais da superficic terrestre, devend o espelhar as condições dos mesmos (LOLLO, 1996 ).
Quatro par;"\mctros básicos sào utili zados nos mapeamentos gcotécnicos da atualidadc, todos seguindo a
classificação de terrenos proposta por GRANT ( 1970):
Característica dos taludes ;
Substrato rochoso;
Característica do solo;
Característica da vege tação.

RESUL TAOOS E DISCUSSÃO

Os

trabalhos

de

mapcamentL>

gcolúgico-gcotécnico

aplicados

cm

PRADs

elaborados

pelo

IPAT/UNESC (2002a c b, 2003a, b, c c d), se iniciam com a definição de zonas de características semelhantes
com base na interpretação de foto grafias aéreas. A partir da fotointcrprctação com o uso de estereoscópio de
espelho, ou do reconhecimento v isual do loca l cm imagens digitais, são identificados os diferentes padrões de
geolog ia , de relevo c de vcgetaçào. Com base nestas informações c nos trabalhos iniciai s cm campo são
delimitadas as zonas homólogas (Zl-1), produzindo um mapa prévio (figura I). Quanto maior a escala, ou melhor
a rcsoluç;Jo espacial das ima gens aéreas, mais fácil será a definição das Zl-ls.
Os trabalhos de campo são processados a partir de levantamentos detalhados das características
geológicas c geotécnicas do loca l cnmo: as condições tisicas das pilhas de estéreis c dep ósitos de rcjcitos;
composição quími ca c mineralógica das rochas que as compõem; graus de alteração do substrato rochoso; graus
de desenvo lviment o da vegetação; c identificação de áreas fontes de contaminação.
A evo lução dos levantamentos de campo irá definir a necessidade de ajustes nos limites das Z l-ls
identificadas por fotointcrprctação.
As pilhas de estéreis presentes nas úrcas degradadas da região de S idcrópolis-SC c Trcviso-SC s:io
normalmente

constituidas

por

blocos

ccntimétricos

a

métricos de

arenitos

cinza-esbranquiçados

a

esbra nquiçados, siltitLlS acastanhados a acinzentados c fo lhclhos cinza-escuro, rochas pertencentes à Formação
Rio BLH1Íto c que, antes da mineração, se intercalavam cm camadas sobre a jazida de carvão Barro Branco.
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Figura I - Zoneamento geológico-geotécnico em área degradada pela mineração de can•ão, reali=ado

a partir de fotografia aérea em fonnato digital.

De maneira geral o desenvolvimento da vegetação sobre as pilhas de estéreis, tanto cm tcnnos de
densidade como em variedade e porte, está relacionado às caracteristicas geológicas c conseqüentemente às dos
solos. Assim, nas zonas onde há pilhas de estéreis com predominância de folhclhos c siltitos são encontrados
solos mais espessos c desenvolvidos, enquanto nas pilhas compostas em sua maior parte por arenitos,
principalmente aqueles piritosos, o solo praticamente incxiste e, portanto, a vegetação é rara.
Havendo necessidade, após os levantamentos de campo e avaliação dos resultados de análises
laboratoriais, as zonas identificadas podem ser agrupadas em blocos distintos, dentro dos quais são identificadas
condições semelhantes de degradação facilitando, assim, o tratan1cnto diferenciado no que diz respeito às
propostas de reabilitação ambiental (figura 2). As características da área de estudo são então descritas em tabelas
anexadas aos mapas geológico-gcotécnicos conforme apresentado na tabela I.
A delimitação de zonas ou blocos com características semelhantes é de fundamental importância na fase
de mapeamento. Entretanto, mais do que isso, essa metodologia favorece a adoção de medidas de reabilitação
diferenciadas de acordo com o grau de comprometimento de detenninado compartimento. Assim, realizado um
bom diagnóstico ambiental, fundamentado no mapeamento geológico-geotécnico associado a análises físicas e
químicas das rochas, dos solos e das águas é possível propor medidas de controle de fontes contaminantes como
a remodclagem da supcrficie do terreno; a reconstrução do solo; a reintrodução de espécies vegetais nativas; a
retirada c a deposição controlada dos rejcitos encontrados na área; além de medidas de manutenção da qualidade
ambiental como a preservação de lagoas artificiais com água de boa qualidade c de "ilhas'" de vegetação
naturalmente regeneradas. Com essas açõcs busca-se reestabelecer o equilibrio natural do ambiente, propiciando
o retomo e a manutenção da fauna c da flora nativa, além de eliminar ou isolar as fontes de poluição visando a
melhoria da qualidade do solo e dos recursos h1dricos.
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Figura 2- Mapa de Blocos com características geo/ógica-geotécnicas semelhantes em área degradada
pela extraçào de carvão mineral.

Tabela 1 -Descrição sucinta das características jisicas e biológicas de blocos homólogos definidos em
antiga área de mineração de carvão.

BLOCOS

Clunpo com OCO!Têncla de eucaliPIO

7
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CONCL USÕES

A aplicação do mapeamento geológico-gcotécnico cm diagnósticos ambientais de áreas degradadas pela
mineração de carvão tem sido fundamental na defi nição de soluções para reabilitação dos loca1s estudados. A
aplicação de tais técnicas por pcsquisntlores do IPATIUNESC, de forma inéd1ta cm áreas alteradas por carvão
cm Santa Catarina, possibilita: i) plancjar estudos em extensas áreas; ii) definir áreas-fontes de contaminantes;
iii) delimitar zonas com diferentes grous de regeneração ambiental; c mapear locais com riscos geológicos,
especialmente com relação à mstabilidade de taludes inconsolidados.
A partir dessas constatações pode-se propor medidas de reabilitação como: a) isolamento e
neutralização química das fontes de poluição; b) remodelagem da superfície do terreno; c) reconstrução do solo:
c) reintrodução de espécies vegetais nativas; d) preservação de ambientes regenerados como lagoas artificmis
com água de boa qualidade c "ilhas" de vegetação natu ralmente recuperadas.
Portanto, o mapeamento gcológico-gcotécnico de áreas degradadas constitui ferramenta importante para
subsidiar e plancjar ações que facilitem o restabelecimento do equilíbrio amb1cntal de determinado local,
eliminando ou isolando fontes de poluição para a melhoria da qualidade do solo c dos recursos hídricos,
propiciando dessa forma o retomo e a manutenção da fauna e da flora nativa.
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