
XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

AUTO MA TIZACÃO DA REPRESENT ACÃO QUAL I-
• I 

QUANTITATIVA DO IMPACTO GERADO PELA 
MINERACÃO DE CARVÃO NOS RECURSOS 
HÍDRICOS NO SUL DE SANTA CATARINA 

Mirlene M. Amboni 1
, Jonathan J. Campos 1 , 

Márcio Zanuz 1 & Cleber J.B. Gomes2 

1 SATC - Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina 
CTCL - Centro Tecnológico de Carvão Limpo 
Rua Pascoal MeiJe r, 73. Universitário. Criciúma /SC. CEP 88805-380. Tel. 48 34317608, fax 48 34317650 
E-mail: mirlene.amboni@satc.edu.br 

' SJECESC - Sindicato da Indústria da Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina 
Rua Pascoal Mel ler, 73. Universitário. Criciúma/S C. CEP 88805-380 . 
Tel. 48 34317611, fax 48 34317650. 

RESUMO 

O Proj.:to de Rccuperaç<1o A mbiental da Bacia Carbonífera Catarincn~e cstú sendo executado na região sul do estado de Santa 
Catarina c abrange parte de três bacias hidrogníficas: Araranguú, Urussanga c Tubar<1o. O principal impacto ambiental é age

ração de drenagem úcida a partir de antigos dcpúsitos de rcjcitos, úrcas mincrad<.ts a céu aberto c bocas de minas abandonadas. 

Para mensurar o impacto da atividadc nos recursos hídricos, desde 2002 é realizado o monitoramcnto das águas superficiais 

que mede: vazão. pH . ferro , manga nês , acidez. oxigénio dissolvido, conduti vidade, alumínio, sulfatos c temperatura. Os resul

tados obtidos, rcprcs.:ntados atrav0s d.: gráficos c tabelas, são incorporados a um banco de dados geográfico. A quantificação 

dos trechos contaminados dos rios inicialmente era feita de forma manual, através de mapas coloridos. Sua elaboração neces

s itava ser automatizada. permitindo uma rcpn.:scntação cartográfica compatível ao ritmo desse monitoramento. Para essa 

automatização, era necessária a rcadcquação lk algumas feiçôcs topológicas da ba~c cartogrMica do projeto. Além da redefini

ção da malha hidrogrúfica nos trechos s ituados entre pontos de monitoramcnto, foi definida a á rea de influência de cada ponto 

c a abrangência da contribuiç<1o das úrcas degradadas pela mineração de carvão no local. A aplicação de um a lgoritmo no sis

tema de inf\Jrmaçiio gcogrMica (SI( i) é c:apar. de gerar a representação, cm cada trecho impactado, para cada um dos indicado

res químicos monitorados. Para anúlisc dos resultados, li.Jram escolhidos os parâmetros pH c concentração de acidez por cons

tituírem os melhores indicadores de poluiçüo hídrica associada ú a tividade mineração de carvão. Como resultado desse traba

lho. além dos mapas. a definição c quantiticaç<lo dos trechos impactados dos recursos hídricos superficiais é fac ilitada. A inte
gração dos dados de monitorarncnto com a base cartogrúfica.: a possibilidade da anúlise multi-tempora l dos resultados consti

tuíram cm uma importante ll:rramcnta de apoio ú tomada de dccisôcs. 

PALAVRAS-CHAVE: monitoramcnto, ca rvão mineral, recursos hídricos , banco de dados geográfico. 

ABSTRACT 

Thc Santa Catarina Coai Basin Environmcntal Rcclamation Projcct has bccn cxccutcd in thc Southcrn Region of Santa Catarina 

Statc in Brazil and it ranges thrcc watcrshcds: Araranguá. Urussanga anel Tubarão. Thc main cnvironmcntal impact is the acid mine 

drainagc gcncrat ion Ji·om coai wastc dcposits and abandoncd opcn pit anel mine adits. To mcasurc the cnvironmental impact in thc 

watcr rcsourccs , sincc 2002, it has bccn dcveloping a mon itoring program in thc thn;c watcrshcds, which aim to monitor thc follo

wing paramctcrs: water fiow, iron , mangancsc, acidity. dissolvcd oxygen, conductivity. aluminum, sullàtes and tcmpcraturc. The 

rcsults are rcprcscntcd by charts and tablcs and havc bccn automatically intcgratcd in a gcographic data base structure. This infor

mation has bccn uscd to idcntily thc main acid mine drainagc gcncration arcas. Thc first damagcd rivcrs map was done manually, 

and its rcprcscntation was through colorcd scalcd maps. The ncccssity for more quickly maps producing, the main stcps of thcir 

elaboration havc bccn automated. Prcliminarily. thc cartographic basis might havc adjustcd for its fcaturcs adequacy. Bcsides lhe 

hydrolog ical nct rcdctinition in thc whok monitored arca. it was ncc.:ssary to define thc iniiucncc contribution arca for each moni

toring point and lhe coalmining impactcd surfaec arcas . Thc running of aGIS algorithm in thc adjustcd cartographic basis is ablc 

to gcncratc a colorcd rcprescntation, in cach wat.:r rcsourcc lcngth and ft)r ali thc monitorcd paramctcrs. For lhe rcsults analysis, it 

has choscn two paramctcrs: pi I and acidity conccntration. Thcsc paramctcrs are thc best watcr pollutant indicators conccming thc 

pyritc ox idation rcaction. As rcsult ofthis study, besidcs the thcmatic maps, it was casicr to define and to quantify thc impactcd ri

vcrs lcngth in allthc monitorcd watcrshcds. Thc monitoring data intcgration with the cartographic basis and thc multi-temporal re

sults analysis possibility are an important dccision supporl too l. 

KEY WORDS: monitoring, mineral coai , watcr rcsourccs, geographic data base. 
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L INTRODUÇÃO 

A representação de impactos ambientais, inclusive cm recursos hídricos, através de mapas temáticos é uma 
técnica que está cada vez mais difundida entre as diversas disciplinas que tratam do meio. Seja para produzi-los, 
seja para consultá- los para tomada de decisões, a funcionalidade de tais produtos é inquestionável. O sistema de 
informações geográficas (SIG) e_as geotecnologias ligadas ao sensoriamento remoto estão cada vez mais interli
gados (Fiorenzano, 2005). A utilização dessas ferramentas é crescente não só para o público especializado, mas 
também para a população em geral, que tem buscado informações inerentes ao gcoprocessamento cm wehsites e 
programas específicos, destacando-se o Googlc Earth'' . 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia de processamento de informações de um banco de 
dados ambiental organizado em um sistema de informações geográficas (SIG) para a produção rápida e precisa 
de mapas temáticos. 

Os produtos cartográficos gerados a partir desta metodologia atendem a uma demanda específica dentro do 
Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina c servem como ferramenta de apoio à 
tomada de decisões de um grupo técnico especialmente designado para tratar da recuperação ambiental de áreas 
impactadas pela mineração de carvão no sul do estado de Santa Catarina (Brasil, 200S). 

2. AUTOMATIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 
DOS RESULTADOS DE MONITORAMENTO 

2.1. Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais 

As empresas carboníferas de Santa Catarina c a União Federal foram condenadas, cm janeiro de 2000, a exe
cutarem a recuperação das áreas degradadas pela mineração de carvão no sul do estado, incluindo os recursos hí
dricos impactados nas bacias hidrográficas dos rios Araranguá, Urussanga e Tubarão. Para um melhor planeja
mento das ações de recuperação, foi elaborado o Projeto Conceituai de Recuperação Ambiental da Bacia Carbo
nífera de Santa Catarina (CETEM, 2001). Desde então, uma série de trabalhos de caracterização têm sido execu
tado nas bacias hidrográficas impactadas. 
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Figura I - Localização da área do Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina. 

Fonte: Autor. 

Em 2002, através de um convênio com o Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM c o Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM , foi iniciado o monitoramcnto da qualidade dos recursos hídricos superficiais. Em 
janeiro de 2007 a malha amostral foi consolidada em 140 pontos distribuídos nas bacias dos rios Araranguá ( 69 
pontos), Urussanga (37 pontos) e Tubarão (34 pontos) . 
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Figura 2 - Área de monitoramento dos recursos hídricos superficiais. 

Fonte: autor. 

São realizadas coletas e análises lisico-qulmicas a cada seis meses para a avaliação dos parâmetros (Ta
bela L). Em setembro de 2006, a metodologia e os parâmetros analisados foram oficialmente integrados à senten
ça (Brasil, 2008). 

Tabela I - Parâmetros utilizados como indicadores da qualidade ambiental das águas de superficic c 
metodologia utilizada nas análises fisico-químicas em laboratório. 

PARÂMETRO 

pH (23"C) 

Acidez (mg.CaCOr L 1
) 

Condutividade (pS.cm 1 23"C) 

Sulfato (mg.L·1) 

Ferro total (mg.L-1) 

Alumínio total (mg.L 1) 

Manganês total (mg.L· 1
) 

Temperatura (0 C) 

Vazão (Us) 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 

Precipitação (mm/mês) 

Fonte: Brasil, 2008. 

MÍNIMO DETECTÁVEL MÉTODO DE ANÁLISE 

0,1 Potcnciométrico 

I Titulométrico 

0,00 1 Condutivimétrico 

O, I Espectofotométrico ou Turbidimétrico 

0,02 Espectrometria de absorção atômica 

O, I Espectrometria de absorção atômica 

0,0 I Espectrometria de absorção atômica 

Medida feita cm campo no momento da coleta 

Medida feita em campo no momento da colcta 

Medida feita em campo no momento da colcta 

Dados obtidos em estações meteorológicas 

2.2. Representação dos Resnltados das Campanhas de Monitoramento 

Tradicionalmente, os resultados das campanhas de monitoramcnto dos recursos hídricos superficiais realiza
dos no âmbito do Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina são representados 
através de produtos cartográficos. Esses mapas são elaborados para, além do plancjamento estratégico c auxílio 
à tomada de decisões, informarem a Justiça c ao público em geral a situação dos recursos hídricos impactados. A 
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forma escolhida para representar o impacto gerado pela mineração de carvão nos recursos hídricos é o mapa de 
trechos impactados, coloridos de acordo com as classes que melhor qualifiquem um determinado parâmetro. No 
caso do pH, por exemplo, a análise é feita de acordo com três faixas de valor (ou classes): menor que 4, maior ou 
igual a 4 c menor que 6, e maior ou igual a 6. 

A primeira versão do mapa (Gomes, 2003) foi elaborada em meio analógico c depois digitalizada em ambiente 
CAD (computer aided design). A atualização deste mapa com os resuJtados das campanhas subseqUentes de moni
toramento, apesar de serem feitas dirctamentc em ambiente CAD. igualmente precisavam ser trabalhadas cm um 
processo não automatizado. Essa estruturação impedia uma integração ágil entre a hidrografia e os resultados das 
análises fisico- químicas. O processo de geração de informações a partir dos dados armazenados demandava muito 
tempo tanto pela dificuldade de cruzamento das informações como pela necessidade de revisões minuciosas. 

Todos esses aspectos dificultavam o atendimento a uma demanda importante dentro da sentença: a geração de 
produtos cartográficos que permitissem uma análise pelos técnicos assim como pelo público leigo. 

O presente trabalho mostrou a implementação de uma metodologia capaz de facilitar a análise sobre a efctiva 
recuperação ambiental das áreas impactadas pela mineração de carvão no sul do estado de Santa Catarina. 

Entretanto, a análise relativa à alteração da qualidade do rio cm função de um detenninado parâmetro, para 
melhor ou para pior, enseja um estudo mais profundo c do qual os mapas gerados com a técnica aqui apresenta
da são meros instrumentos de apoio. 

Os dois parâmetros aqui detalhados (pH c concentração de acidez) são utilizados, nos relatórios de monitora
mcnto do GTA, para representar a condição dos rios na três bacias monitoradas. O pH foi escolhido por ser o pa
râmetro com o qual o público em geral está mais familiarizado. Porém, trata-se de um parâmetro com uma esca
la logaritmica, o que torna a interpretação de sua variação difícil. 

Por outro lado, a concentração de acidez é capaz de cxprcssnr mais precisamente o grau do impacto da ativi
dade de mineração de carvão nos recursos hídricos. Da mesma forma, uma diminuição do valor de concentração 
de acit1c7 deve ser entendida como urna melhora na qualidade do rio monitorado. 

2.3. Metodologia 

lniciou-se cm 2004 uma conversão dos dados espaciais para um banco de dados geográfico gerenciado por 
um software de Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

Depois de as feições geográficas estarem inseridas cm um SIG, foi desenvolvida uma interface gráfica para a in
clusão dos resultados das análises fisico-quimicas concomitantemente à elaboração do laudo de laboratório. As análi
ses químicas vêm sendo realizadas pelo LAQUA- Laboratório de Análises Químicas e Ambientais da SATC. 

Para a construção da base cartográfica, foram utilizadas duas fontes: as cartas do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE, 1999) e as ortofotocartas (DNPM, 2002). Após a locação dos pontos de monitoramen
to os mesmos foram inseridos no banco de dados e adicionados à rede hidrográfica restituída pelo LBGE. Em fun
ção da desatualização da base restituída com relação ao curso dos recursos hídricos atuais, alguns trechos de rios 
precisaram ser ajustados pela ortofotocartas. 

Figura 3 - Exemplo de correção do trecho de rio cm função da desatualização da base cartográfica oficial. 

Depois de consistida a base cartográfica, todos os pontos de monitorameoto foram analisados c, para cada um 
deles, foi delimitada sua área de innuência a partir de um modelo numérico do terreno c das curvas de nível que 
interceptavam as áreas degradadas próximas aos trechos monitorados (Figura 4). Com essa estruturação, fez-se 
um relacionamento entre os trechos de rios c os pontos de monitoramento correspondente a partir de uma coluna 
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chave atribuída tanto na tabela de atributos da feição do ponto de monitoramento quanto da feição hidrografia. A 
tabela de atributos da hidrografia também possui outras infom1ações relevantes como: a bacia llidrográfica no qual 
está inserido, classificação de magnitude (principal, secundário, etc.) e toponímias (somente rios principais). 

Figura 4 - Metodologia aplicada para definição da área de influência de cada ponto de monitoramento. 

Após a estruturação e relacionamentos das feições geográficas executou-se rotinas no SJG (ArcGJSt>) para 
quantificação e classificação dos dados: 

i) Filtragem dos dados de monitoramento, de acordo com a campanha a ser analisada; 
ii) Operação de relacionamento entre as tabelas de atributos da hidrografia c a tabela de resultados 

do rnonitoramcnto. Esta operação gera um modo de visualização e consulta de dados, com informações 
de ambas as tabelas, onde então é possível o relacionamento entre os valores das análises físico-químicas 
e a feição de hidrografia; 

iii) Edição das propriedades da feição de hidrografia, de forma a gerar uma visualização em mapa dos tre
chos monitorados, atribuindo a cada um deles uma cor, que varia de acordo com o valor do atributo ana
lisado (no caso, pH ou acidez); 

iv) Ainda na edição das propriedades da feição, é utilizada a ferramenta de customização de consulta de da
dos (quety builder), de modo a serem visualizadas as faixas de valores de acordo com o parâmetro ana
lisado. As faixas consideradas (classes) para o pH e acidez estão descritas na Tabela TI. O produto gera
do é um mapa dos recursos hídricos superficiais, onde cada trecho é colorido de acordo com o valor do 
parâmetro obtido em determinada campanha no ponto de monitoramento: 

Tabela II - Classes analisadas para os parâmetros pH e acidez no monitoramenlo dos recursos hídricos superficiais. 

PARÂMETROS 

pH 

Acidez [mg/L] 

CLASSES ANALISADAS 

Fonte: autor. 

pH < 4 

4~pH < 6 

pH~6 

acidez < 16 
16 ~acidez< L20 

120 :S acidez < 600 
acidez~ 600 

v) Para quantificação dos trechos de rios lez-se uma filtragem por bacia hidrográfica e uma análise estatís
tica do campo leng1h (comprimento do rio) em cada uma das classes acima. 

2.4. Resultados Obtidos 

Obtiveram-se de forma automatizada mapas temáticos e tabelas com os resultados de monitoramcnto para os 
parâmetros pH e concentração de acidez. Abaixo, é mostrada parte de uma área monitorada na bacia hidrográfica 
do rio Araranguá com a representação por escala de cores. dos resultados de análises dos parâmetros pH e con
centração de acidez nos recursos hidricos e seus pontos de monitoramento. 
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Figura 5 - Representação dos resultudos de monitoramcnto do parâmetro concentração de acidez 
para a 13" c 20" cumpanhas, respectivamente. Fonte: autor. 
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Na Figura 5 é possível verificar a mudança de classe no trecho do rio à montante e à jusante do ponto de mo
nitoramento AR053D. 
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·Figura 6 - Representação dos resultados de monitoramento do parâmetro pH 
para a 13" c 20" campanhas, respectivamente. Fonte: autor. 

. .... . ·-~~~-~~· . ...... --· ~==~~::·· -·-----
Na Figura 6 é possível verificar uma mudança de classe no trecho do rio ~\ montante do ponto de mo

nitoramcnto AR054. 
finalmente, são geradas tabelas para a totalização da extensão dos trechos dos rios, de acordo com os parâ

metros escolhidos e separados conforme suas respectivas faixas de valores. 

Tabela Jll - Resultados da 20" campanha de monitoramento dos recursos hídricos superficiais 
para o parâmetro concentração de acidez. 

Bacia do ruo Ararnnguá Bacia do Rio Urussanga Bacia do Rio Thbarão 
Classe de Acidez 

extensão (km) % extensão (km) % extensão (km) % 

Acidez ~ 600 52,18 0,91% 57,66 3,66% 20,71 0,16% 

120 ~ Acidez < 160 232,42 4,03% 49,56 3,15% 216,31 1,68% 

16 ~Acidez < 120 176,61 3,06% 111,88 7, 10% 147,33 1,14% 

Acidez < 16 44,19 0,77% 57,23 3,63% 123,96 0,96% 

Não monitorado 5257 91,23% 1299 82,46% 12366 96,05% 

Extensão total de rios 5762,4 100% 1575,33 100% 12874,31 100% 

Área da bacia [km2) 3.025 709 5.960 

Fonte: autor. 
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Tabela IV- Resultados da 20" campanha de monitoramcnto dos recursos hídricos superficiais para o parâmetro pH. 

Bacia do Rio Araranguá Bacia do Rio Urussanga Bacia do ruo Tubarão 
Classe de pH 

extensão (km) % extensão (km) % extensão (km) % 

pH <4 340.68 5,91% 175,98 11,17% 315,66 2,45% 

4~pH <6 139,08 2,41% 46,8 1 2,97% 80,49 0,63% 

pH ~6 25,64 0,44% 53,54 3,40% 112,16 0,87% 

Não monitorado 5257 91,23% 1299 82,46% 12366 96,05% 

Extensão total de rios 5762,4 100% 1575,33 100% 12874,3 1 100% 

Área da bacia [km2
] 3.025 709 5.960 

Fonte: autor. 

O total de trechos com pH menor do que 6 e que indicam a contaminação por DAM na bacia do rio Araran
guá (20' campanha) é de 479,76 km. Já os trechos com valor de pH maior ou igual a seis somam 25,64 km. 
Com relação à acidc7, o total dos trechos que apresentaram valores acima de 16 mg/L, tido como base para con
siderar um rio como impactado, foi de 461,21 km. A 20" campanha indicou que 44,19 km dos rios desta bacia não 
estão impactados. A extensão total dos recursos hídricos superficiais nesta bacia perfaz 5.762,40 km, dos quais 
91,23% (5.257 km) não necessitam de monitoramento. 

Para a bacia bidrográfica do rio Urussanga, a análise de pH indicou um total de 222,79 km de rios impactados, 
enquanto 53,54 km de seus trechos mo11itorados ficaram com valores iguais ou acima de seis. Tomando-se por 
base a concentração de acidez, 219,10 km de rios estão impactados, ao passo que 57,23 km de rios que são mo
nitorados apresentaram valores menores do que 16 mg/L. A extensão total dos recursos hídricos superficiais 
nesta bacia é de 1.575,33 km, dos quais 82,46% (1.299 km) não são monitorados. . 

A bacia do rio Tubarão possui. de acordo com os resultados da 20" campanha, 396,15 km de rios com valores 
de pH acima de seis; abaixo deste valor. o monitoramento indicou a existência de 112,16 km. Para a acidez, o mo
nitoramento indicou 384,35 km de trechos com valores acima de 16 rng/L. Abaixo delote valor, foi registrado um 
total de 123,96 km. A extensão total dos recursos hídricos superficiais nesta bacia é de 12.874,31 km, dos quais 
96,05% (12.366 km) não são monitorados. 

3. CONCLUSÕES 

A extensão total dos recursos hídricos, nas três bacias hidrográficas onde é desenvolvido o Projeto de Recu
peração Ambiental da Bacia Carbonifera de Santa Catarina, é de 20.212 km. Deste total, em apenas 6% (cerca de 
1.290 km) existe a necessidade de monitoramento. lsto ocorre uma vez que a malha de monitoramento é ajus
tada para identificar os trechos nos quais há o impacto oriundo da atividade de mineração de carvão. Foi definido 
que o rnelbor parâmetro para verificar a extensão deste impacto é a concentração de acidez. 

A bacia hidrográfica do rio Araranguá possui 461,21 km dos seus rios impactados pela acidez, o que repre
senta 8% da extensão total dos mesmos. 

A bacia hidrográfica do rio Urussanga, apesar de possuir, em números absolutos, a menor totalização de tre
chos impactados (219,10 km com acidez acima de 16 mg/L), em função de sua menor dimensão, é a que apre
senta, proporcionalmente, o maior percentual de recursos hídricos impactados pela mineração de carvão ( 13,91% 
do total da bacia). 

Já a bacia do rio Tubarão, em números absolutos, apresenta um total de 384,35 km de trecbos impactados pela 
acidez. No entanto, esta sorna representa menos de 3% da extensão total dos recursos hídricos nessa bacia. Isto se 
explica porque, mesmo tendo ela a maior área, apenas a região dos formadores do rio Tubarão, localizada a sudo
este da bacia, é impactada pela mineração de carvão.' 

A integração de dados ambientais através da estruturação de banco de dados permite representar, associar e 
gerar produtos cartográficos de diferentes temáticas. A reestruturação do banco de dados do Projeto de Recupera
ção Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina e a consistência da base cartográfica propiciaram um alto 
grau de confiabilidade nas informações ali armazenadas. 

Os mapas que representam o impacto nos recursos hídricos através de escala de cores, de acordo com as 
faixas de valores dos parâmetros analisados, têm especial importância pela sua facilidade de compreensão. Além 
dos parâmetros analisados (pH e concentração de acidez) pode ser analisado qualquer outro parâmetro monito
rado em qualquer uma das campanhas de monitoramento. Os produtos gerados a partir do relacionamento de in
formações pennitem a elaboração rápida c precisa de mapas temáticos e tabelas de resultados, sendo tais produtos 
excelentes ferramentas de infom1ações e de apoio à tomada de decisões. Como exemplo, os mapas gerados têm 
servido de suporte nas discussões do GTA (Grupo Técnico de Asscssoramento a Sentença) ao analisar a qual ida-
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de das águas superficiais das bacias hidrográficas dos rios Araranguú. Urussanga c Tubarão. orientando às deci
sões relativas à homologação de recuperação de áreas, exigências de novos trabalhos de recuperação ou diligên
cias para melhor investigar situações de causa c efeito nos recursos hídricos. 

4. REFERÊNCIAS 

Brasil, Justiça Federal do. 2008. Segundo relatário de monitommcniO dos indicadores umhientais. 
2000.72.04.002543-9. Criciúma : I a Vara Federal de Criciúma. 200X. 
CETEM, Centro de Tecnologia Mineral. 2001. Projeto de Rccupcra(t'io Amhicntal da Bacia Carhoníf'em do Sul 

de Santa Catarina. Rio de Janeiro : CETEM , 200 I. Projeto de Recuperação Ambiental. 
DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral. 2002. Ortof'otocartas. escala I :5.000. Criciúma: Aeroi

magem, 2002. Vol. I. I. 
Florenzano, Teresa Gallotti. 2005. Geotecnologias na geografia aplicada: difusão c acesso. outubro de 2005. Vol. I. 17. 

pp. 24-29. 
Gomes, Cléber José Baldoni. 2003. Mapa dos recursos hídricos impactados pela mineração de carvão no sul do 

estado de Santa Catarina. [comp.] Mirlene Meis Amboni. Mapa tcmútico. [Impresso]. Criciúma. SC, Brasil : 
SIECESC, 2003. Vol. I, I. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1999. Cartas Topogrúficas Vctoriais do Mapeamento Sis
temático. Mapeamento Cartográfico. escala 1:50.000. [Arquivos DGN]. Rio de Janeiro, R.l. Brasil: IBG E. 
Agosto de 1999. Vol. I, 4. 

Seti,jadji, Lucas D. 2003. GIS for subsurfacc modeling. /)raji do li1·m Suh.1ur(úce modding \\'ith A reG IS. I , 4 de 
maio de 2003, Vol. I, I, p. 26. 

486 


