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RESUMO 
Para uma dctiva reeuperac,:iio ambiental de ;1reas mineradas para carvão, devem ser consideradas todas as interfaces c parti<.:u
laridadcs do ambi<.:nt<.: alterado. O meio ambiente degradado pela mineração está presente em aproximadamente 6.200 ha dare
gião Carboní!Cra de Santa Catarina, não obstante haver outros impactos antrópi cos nas áreas mineradas, como o lançamento de 
efluentes industriais c domésti cos. além da deposição de resíduos sólidos, etc . Estas áreas impactadas pela mineração de car
vão serão recuperadas nos próxi mos anos, obedecendo a um cronograma técnico, com suas fases bem definidas. Essa recupe
ração estú sendo !Cita c orientada a partir dos critérios definidos pelo Grupo Técnico de Asscssoramento - GTA , composto pc
los órgãos FATM A, MPF. DNPM , CPRM. S IECESC. a lé m das empresas mincradoras envolvidas. A primeira etapa desenvol
vida para diagnosticar a particularidade de cada te rreno impactado é o mapeamento preliminar obtido a partir dos mapas c fo
tos multitcmporais detalhados da situac,:ào de cada área. Durante a elaboração do projeto de recuperação ambiental, são feitas 
diversas visitas às áreas impactadas, visando à va lidação das info rmações preliminares c a avali ação da situação temporal de 
cada uma delas. Estas vistorias téc nicas são sempre executadas por uma equipe multidisciplinar, com posta por geólogo, enge
nheiro de minas. engenheiro ambiental , biólogo c engenheiro agrimensor. 

PALAVRAS-CHAVE: carvüo. mincrac,:ào c va lidação. 

ABSTRACT 
For an ciTcctivc cnvironmcntal of rchabilitation. dcgraded coai mincd arcas allthcir interfaces and features must bc conside

red. M ining dcgradctcd cnvironmcnt mcasurcs approximatcly 6200ha of Santa Catarina coai region, although therc are other 
anthropogcnic impacts on mincd arcas causcd by industrial anel do rncstic eflluents as wcll as solid wastc dcposition among 
others. Thc coai mining impacted arcas will bc rcclaimcd in the coming ycars, according to a tcehnical schcdul e and its well

defincd phascs. Rccovcring will bc c<m-icd out accordingly to the cri teria dcfincd by the Techniea l Adv isory Group - GTA, for
med by public and privatc institutions as FATMA, MPF, DNPM , C PRM. SIECESC and the involvcd mining eompanies. The 
first s tagc is to dctcct ali thc spcci fi c fcaturcs in cach impactcd arca through a detailcd mapping of it. While preparing lhe en
vironmcntal rcclamation project wc are supposcd to chcck thc impactcd arcas to va li date thc temporal situation of eacb. This 
tcchnical survcy is always cxccutcd by a multidi sci plinary tcam ofGcologist, Mi ning Enginccr, Environmcntal Enginccr, Bio
logist and Survcyor Enginccr. 

KEY WORDS: coa i, mining. va lidation 

463 



Souza, Rocha, Campos, Gomes & Amarai 

L INTRODUÇÃO 

As atividades de extração de carvão são reconhecidas como grandes contribuintes da poluição do solo e das 
águas superficiais. Um dos mais sérios problemas é a drenagem ácida de mina- DAM, resultante de rcações quí
micas de sulfctos metálicos (minerais) na presença combinada de ar c água. Este tipo de rcação é comum em áre
as de mineração de carvão, uma vez que a pirita c a marcassita (ambos FcS2, porém cm formas cristalinas distin
tas) são amplamente disseminados nas jazidas de carvão. Os poluentes da drenagem ácida afetam a qualidade da 
água baixando o pH, reduzindo a alcalinidade natural , aumentando a dureza total c acrescendo quantidades inde
sejáveis de ferro, manganês, alumínio, sulfatos c eventualmente outros metais pesados (Kontopoulos, 1998; Sto
ck et ai , 2004 apud Brasil 2008). 

A Região Carbonífera de Santa Catarina encontra-se bastante atingida pela DAM, estima-se que na Bacia Car
bonífera do Sul de Santa Catarina existam cerca de 786 km de rios atingidos por DAM compreendidos nas bacias 
dos Rios Araranguá, Tubarão e Urussanga. A contaminação dos recursos hídricos é devida a 134 áreas mineradas 
à céu aberto perfazendo 2.924 ha, 115 áreas com depósitos de rejeitos ou 2.734 ha, 77 lagoas ácidas (5X ha), além 
de centenas de minas subterrâneas conforme dados destacado por Brasil, 2008. 

Segundo Brasil 2008 para o monitoramcnto da cobertura do solo utiliza-se produtos cartográficos e imagens 
digitais para avaliar a situação das áreas degradadas por mineração a céu aberto c deposição de rcjeitos de carvão, 
ao longo do tempo e através da validação de campo as imagens são processadas e digitalizadas as feições para ar
mazenamento das informações geográficas num banco de dados (SIG). 

Devido à grande dimensão da bacia carbonífera, a mesma foi dividida cm distritos geográficos, com base na 
distribuição espacial das áreas impactadas, com o objetivo de facilitar a comunicação c o plancjamento. Ao todo 
são 18 distritos, que estão listados na Tabela 01 abaixo (BRASIL, 2008). 

Tabela 01: Nomenclatura dos distritos da bacia carbonífera do sul de SC, Fonte: Brasil. 200X. 

DISTRITOS 

00- MORRO DA PALHA 

01- RIO HIPÓLITO 

02- LAURO MÜLLER 

03- BARRO BRANCO 

04- SANTANA 

05- FORQUILHA 

06- RIO CARVÃO 

07- TREVISO 

08 - RIO DESERTO 

09- SIDERÓPOLIS 

lO- CRICIÚMA NORTE 

li - CRICIÚMA SUL 

12- LINHA BATISTA 

13-MINA4 

14- SANGÀO 

15- VERDINHO 

16- !(,'ARA 

17- ESTIVA DOS PREGOS 

A área monitorada pela validação segundo Brasil, 2008, está situada na região sul do Estado de Santa Catari
na, abrangendo a Bacia Carbonífera como demonstrado na Figura O I . A validação tem o objetivo de avaliar de for
ma qualitativa c quantitativa, através de trabalhos de campo, as áreas cm superfície impactadas pela atividade car
bonífera, bem como a situação evolutiva de seus solos ao longo do tempo. As categorias de áreas impactadas utili
zadas são: mineradas a céu aberto; depósitos de rejeitos e céu aberto com posterior deposição de rejeitos. As cate
gorias de cobertura do solo utilizadas são: argila; revegetação subdividida cm : rcvcgctação introduzida, revegeta
ção espontânea e remanescentes florestais; áreas urbanizadas subdivididas cm: áreas urbanizadas industriais c áre
as urbanizadas residenciais; lagoas ácidas internas c lagoas ácidas externas. 
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Figura 01- Mapa de localizaçilo da Bacia Carbonifera com a delimjtação dos 18 distritos. 

2. METODOLOGIA 

A vaüdação in loco das áreas degradadas pela mineração de carvão é uma das etapas do monitoramento da co
bertura do solo, que após a aquisição das imagens e conclu1dos os trabalhos de ortorretificação das mesmas, é exe
cutada a digitalização das feições geográficas de interesse para então iniciar o processo de validação propriamen
te dito. O procedimento adotado é a visita às áreas, por equipe técnica multidisciplinar, visando corrigir eventuais 
erros de interpretação. 

Além da classificação das imagens o trabaJbo de campo é fundamentaJ, pois permite a identificação das prin
cipais condições ambientais atuais. Este trabalho consiste cm reconhecimento da área através de análises ambien
tais ponruais, rcgistros fotográficos e entrevistas informais com responsáveis técnicos das empresas de mineração 
e em alguns casos com moradores das proximidades. 

A validação das áreas degradadas pela mineração de carvão é atualmente feitas cm campanhas bianuais. Na 
primeira campanha as áreas são identificadas pelas seguintes classes: áreas urbanizadas, revegetadas, cobertas 
por argila, e a existência de lagoas ácidas internas e externas. Na segunda campanha são consideradas as seguin
tes classes: remanescentes florestais, vegetação introdu::ida, vegetação espontânea, argila de cobertura, áreas re
sidenciais, áreas industriais, lagoas ácidas internas e lagoas ácidas externas. 

Com os dados obtidos em campo as áreas são plotadas em mapa preüminar, para posterior digitalização destas 
informações. As feições correspondentes às classes de coberrura de solo são digitalizadas no ambiente SIG (Are 
View®) para obtenção do produto final e para a quantificação de cada área validada. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o presente momento foram realizados trabalhos de campo em 4.768,08 ha de áreas impactadas pela mine
ração de carvão, correspondentes a 77% do total das áreas alteradas, equivalente a 15 distritos, que são: 00- Mor
ro da Palha, 01 - Rio Tlipó.lito, 02 Lauro Muller. 05 - Forquilha, 07 - Treviso, 08 - Rio Deserto, 09 - Siderópo
lis, lO - Criciúma Norte, li - Criciúma Sul, 12 - Linha Batista, 13 - Mina 4, 14 - Sangão, 15 - Verdinho 16 - Iça
ra, 17 Estiva dos Pregos, de um total de 18 distritos. 

As digitalizações das feições no SIG (Are View®) foram executadas em 11 distritos, c o exemplo da quantifi
cação de um dos distritos está apresentada nas Tabelas 02, 03 e 04. 

Tabela 02 - Quantificação das classes de cobertura do solo do distrito 14 - Sangão. 

Classe de Cobertura do Solo Quantificação das classes (ha}- Quantificação das classes (ha) -
2005 2001 

Arca Urbani.lllda 37,52 -
Arca industrial Urbanizada - 25,75 

Area Residencial Urbanizada - 39,88 
Argila 64,88 43,94 

Lagoa I ntema 7,57 16,86 
Revegetação 11 3,90 -

Revegetação Espontânea - 35, 16 
Revcgetação Introduzida - 152,9 
Remanescente Florestal - 7,67 

Subtotal de á r ea 322,16 

As áreas urbanizadas tiveram um aumento de 57% cm relação à primeira campanha, porém não se pode afir
mar se foram somente às áreas residenciais ou também as áreas industriais, pois na primeira campanha esta classe 
não possuía diferenciação de residencial e industrial. Já a argila teve uma diminuição de 32% nesta c lasse. Isto se 
deve ao fato de que nesta campanha onde havia argila nua, agora se encontra com revegetação. As lagoas internas 
tiveram um incremento de 45%. A rcvegetação teve aumento de 58% na segunda campanha. o que confirma o ob
tido da diminuição do percentual de argila exposta. Além da introdução antrópica de espécies vegetais, verificou
se que houve o estabelecimento natural de espécies espontâneas. No entanto na primeira campanha na c1assede re
vegetação não havia a distinção entre as classes introduzidas, espontâneas e remanescentes florestais. 

Tabela 03- Quantificação dos limites de áreas degradadas do distrito 14 - Sangão. 

Área Degradada Quantificação (ha) 2005 Quantificação (ha) 2007 

Céu Aberto - -
Céu Aberto e Depósito de Rejeito - -

Depósito de Rejeito 495.95 503,18 

Subtotal de área 495,95 503, 18 

O limite de áreas degradadas teve um aumento de 1,5%, entretanto este aumento por ser pouco representativo 
pode ter sido produto de erro de interpretação das imagens ou dos programas e ferramentas utilizados. 

Tabela 04 - Quantificação dos limites de lagoa externa do distrito 14 Sangão. 

Area Degradada Quantificação (ha} 2005 Quantificação (ha) 2007 
Lagoa Externa 10,25 10,63 

SubtotaJ de área 10,25 10,63 

As lagoas externas tiveram wn aumento de 3,5%. 
De posse destes resultados é possível analisar também os aspectos qualitativos das classes de cobertura do solo 

de cada área. A argila é uma classe de cobertura do solo que apresenta c laros indícios de que a área foi recuperada, 
ou está em processo de recuperação ambientaL tendo em vista que a argila faz parte da reconstrução do solo para 
introdução de novas espécies vegetais. Outro fator que indica a utiliLação da argila é na impermeabilização do solo 
nas bacias de decantação, na base e nas laterais, c cm taludes dos depósitos de rejeito, buscando impedir processos 
erosivos acentuados c infiltração de águas meteóricas. 
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Figura 02: Utilização da argila para reconstrução do solo em áreas onde a recuperação ambiental esta sendo efetiva. 

A classe de cobertura vegetação introduzida demonstra que na área houve a realização de atividades de recom
posição vegetal, porém não necessariamente tndica que a mesma área está em processo de recuperação ambiental. 
Uma efetiva recuperação ambiental depende do sucesso do processo de recuperação, o qual deve estar aliado a fa
tores fisicos, quimicos e biológicos. Nas áreas onde esta classe foi validada, foram encontradas as seguintes situa
ções: vegetação introduzida com substrato reconstruído, além de vegetação introduzida em material exposto cons
tituído de rejeitos carbonosos c outros estéreis resultantes das atividades de mineração de carvão. 

Figura 03: Diferentes ru;pcctos da vegetação introduzida: a) vegetação introduzida onde houve reconstrução do solo, 
b) vegetação introdu.lida cm solos alterados. 

A classe vegetação espontânea indica evidentemente que a vegetação encontrada se estabeleceu naturalmente 
sem a tntrodução de espécies. Esta forma de desenvolvimento da vegetação não depende pois, da existência de in
tervenção humana. Em alguns casos a área foi explorada tempestivamente, o que permite o estabelecimento de es
pécies vegetais que se adaptam às condições de substratos alterados e a condições ambientais impróprias. Em ou
tros casos essa vegetação se desenvolve de forma espontânea, em áreas onde houve recuperação ambiental, se de
senvolvendo concomitantemente com a vegetação introduzida. 

Figura 04: Diferentes aspectos do desenvolvimento espontâneo da vegetação: a) vegetação espontânea em área 
com solo alterado, b) vegetação espontânea sobre área em processo de recuperação ambienta]. 

A classe remanescente florestal indica a presença de fragmentos de mata nativa, que não foram totalmente su
primjdos e que estão em processo de regeneração natural Esta classe de vegetação é importante, pois caracteriza 
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locais de interesse biológico. Apesar de estar bastante alterados estes fragmentos podem manter espécies impor
tantes para o processo de recuperação ambiental. 

Figura 05: Fragmento de rcmanescenlc floresta l e áreas de depósito de rejeito exposto. 

As lagoas internas existentes nos limites de áreas degradadas são impactadas pela drenagem ácida de mina -
DAM. Algumas dessas destas lagoas são formadas em antigas cavas de mineração a céu aberto, ou foram constru
ídas cm pátios operacionais, onde são usadas principalmente como bacias de dccontaçào e lagoas para tratamen
to de efluentes. 

Figura 06: Lagoas internas com diferentes caractcrlsticas: a) Lagoa interna de efluente para tratamento na ETE 
b) Lagoa interna formada a partir de antiga cava de mineração u céu aberto. 

As lagoas externas são lagoas impactadas ou recebem contribuição de drenagens acidas de mina de áreas de
gradadas próximas, c que não estão dentro do limite de áreas degradas pela mineração. Sua característica principal 
é que são lagoas naturais, córregos, rios ou banhados jã existentes, porém impactados pela DAM. Em alguns ca
sos subsidências de minas formam lagoas externas. 

Figura 07: Dois aspectos distintos de lagoa externa: a) Lagoa externa dentro de um remanescente florestal, 
b) lagoa externa fonnada npós caimento de mina (subsidência). 

A partir da segunda campanha de validação de cobertura do solo. houve a necessidade do desmembramento 
desta classe em duas novas classes: Área Urbanizada Residencial e Área Urbanizada Industrial. A classe de cober
tura Area Urbanizada Residencial são áreas que possuem construções principalmente constituídas por moradias. 
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Estas urbanizações estão inseridas cm áreas que possuem depósitos de rejeito ou que foram mineradas a céu aber- · 
to no passado. A diferenciação desta classe é importante do ponto de vista ambiental, pois muitas destas áreas são 
zonas frágeis c que são alvos de invasões c ocupações desordenadas. As Areas Urbanizadas industriais possuem 
diversas atividades industriais no interior dos limites de áreas degradadas, bem como constituem os pátios opera
cionais das próprias atividades mineiras. 

Figura 08: Áreas Urbanizadas: a) Área Urbanizada Residencial, b) Área Urbanizada lnduslrial. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho é parte de um projeto que visa acompanhar o processo de recuperação ambiental da bacia carbo
nífera catarinense, e apresenta informações sobre o monitoramcnto da cobertura do solo nas áreas impactadas pela 
mineração de carvão, dentre outros monitoramentos. 

À medida que os trabalhos de recuperação ambiental avançar, as classes de cobertura do solo irão aumentar 
principalmente em estágios iniciais de argila e as classes de vegetação introduzida, e por conseqüência diminuir a 
extensão da cobertura de áreas degradadas por depósitos de rejeitas carbonosos e sitias de mineração a céu aber
to com posterior depósito de rejeitos. 

Cabe ressaltar que poucos projetos desta magnitude, estão sendo desenvolvidos na atualidade em fase de de
senvolvimento no território nacional, onde alguns resultados ativos foram plenamente alcançados, estas açõcs con
tribuirão de forma decisiva para a recuperação ambiental de uma área considerada de grande importância socioe
conômica para a região e até mesmo para o país, pois abriga grandes reservas de carvão metalúrgico c energético, 
além de fluorita, bem como. constitui o maior parque industrial cerâmico de revestimento do Bra!>il. 

A recuperação ambiental destas áreas impactadas irão cfetivamente proporcionar impactos positivos na re
gião carbonifera de Santa Catarina, representando um notável avanço na qualidade de vida das populações des
ta região. 
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