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RESUMO
Na Bacia Carbonífera Catarínensc. as áreas impactadas pela mineração de carvão totalizam aproximadamente 6.200 ha, e estão
distribuídas entre três bacias hidrogrúticas. sendo o monitoramento do meio biótico realizado nesta extensão em cumprimento de
critérios técnicos definidos pelo GTA. O objctívo do monitoramcnto é avaliar o estabelecimento dos grupos biológicos relacionando a existência de espécies com a qualidade dos ambientes a fim de apresentar informações sobre o processo de recuperação ambiental. Devido a amplitude da área de estudos, a vegetação foi definida como indicador da qualidade do ambiente terrestre, por
ter interferência di reta no estabelecimento das demais comunidades biológicas. Até o momento, o monitoramento da vegetação foi
realizado em 1.317 ha. Como resultado. ti)ram levantados 591 ha com cobertura vegetal, que foi incluída em três classes: vegetação espontânea, introduzida c remanescente. Foram obtidas informações sobre aspectos qualitativos, tais como lista das espécies
mais abundantes c descrição das características ecológicas e do estado de preservação dos ambientes. Entre as classes consideradas, a " vegetação introduzida" se destacou, estando presente cm 56'Yo da área sendo representada, principalmente, por Brachiaria
Jecumhens e por Axonopus sp. , além de plantações de Eucalyptu.1· spp. A classe "vegetação espontânea" foi amostrada em 32% da
arca e está representada, principalmente, por Andmpogon hicorni.1· e por Pteridium aquilinum . A classe "vegetação remanescente"
representou li% da área sendo composta por vegetação arbustiva-arbórea em processo de regeneração natural. O comportamento destas espécies mediante ao processo de sucessão florestal está intimamente relacionado com a qualidade do substrato que desempenha papel fundamental para o estabelecimento c desenvolvimento das comunidades vegetais. Cabe ressaltar que outras espécies podem apresentar comportamento ecológico c funcional importante para a recuperação ambiental. Análises mais detalhadas a respeito do monitoramento da comunidade vegetal ainda estão sendo realizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Vegetação. Monitoramcnto. Sucessão ecológica. Recuperação ambiental.

ABSTRACT
The impactcd arca in thc Coai Basin of Santa Catarina by coai mining totalize 6,200 ha approximately, and are distributed
among threc watershcd, bcing thc hiological communitcs monitoring bccn done through in whole extension in fulfihnent ofrequiremcnts of thc GTA. Thc objective of this work is to cvaluate thc establishment of the biological groups relating the existencc of spccics with thc quality of cnvironments thc cnd to prescnt information on the proccss of restoration ccology. Had lhe
amplitude ofthe arca ofstudies. thc vcgctation was defincd as indicating ofthc quality ofthc terrestrial environment, for having
direct interfcrcncc in thc cstablishment of othcrs biological communities. The vcgetation monitoring had been done in 1.317 ha
that with vegetal covcring rcsultcd in 591 ha, that was cnclosed in three classrooms, which understands: spontancous, introduced and remaining vcgetation. lnformation on qualitativc aspccts ofthe studied community, such had been gotten as, list ofthc
species most abundant and dcscription of thc ccological characteristics and the state of preservation of environmcnts. Among
the considercd classroorns, thc "introduced vegctation" if dctached, bcing present in 56% of the reprcsented area being, mainly, for Brachiaria decumhens and Axonopu.1· sp., bcyond plantations of Eucalvptu.1· spp. Thc classroom "spontaneous vegetation" was showcd in 32% ofthc arca and is rcprcscntcd, for Andropogon hicornis and Pteridium aquilinum. The classroom " remaining vcgetation" reprcscntcd li 'Yc, of thc arca bcing composcd for shrubs and trecs in process of natural regeneration, this
classroom is important bccausc it charactcrizcs placcs of biological intcrcst. Thc process of tores! succession closely is related with the quality ofthc substratum that plays basic role for thc establishment and devclopmcnt ofthe vegetal communities.
It fits to stand out that thcsc rcsults are rclatcd to thc prcdominant species. 1-Iowever, other species prescnt important ccological
and functional bchavior for the proccss of restoration ccology. Detailed analyscs more regarding the vegetal community monitoring still are bcing carricd through.

KEY WORDS: Vegctation. Monitoring. Ecological succcssion. Environmcntal reclamation.
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1 INTRODUÇÃO
Na Bacia Carbonífera Catarincnse, as áreas impactadas pela mineração de carvão totalizam aproximadamente
6.200 ha, e estão distribuídas entre três bacias hidrográficas. Com objetivo de obter a recuperação ambiental destas áreas a Justiça Federal prol atou uma sentença que condenou os réus (empresas carboníferas, o estado de Santa
Catarina c a União Federal), solidariamente, a apresentarem projctos de recuperação ambiental da região que compõe a Bacia Carbonífera do Sul do Estado (Brasil, 200X).
Em consenso, as partes envolvidas na ação civil pública apresentaram uma proposta de indicadores ambientais e plano de monitoramento, para mensurar a qualidade da recuperação ambiental determinada pela sentença.
O conjunto de indicadores ambientais foi estabelecido a partir de critérios técnicos confiáveis c estáveis para se a
avaliar o efctivo cumprimento da sentença, sendo contemplados indicadores para os recursos hídricos superficiais
e subterrâneos, cobertura do solo c meio biótico.
No que se refere ao meio biótico, foram definidos como indicadores a vegetação, a ictiofauna, a avit~wna c a
mastotàuna, sendo que, até o momento, a elaboração dos relatórios de monitoramento foi realizada exclusivamente a pa1tir da consolidação dos relatórios específicos de cada área fomccidos pelas empresas responsáveis pela recuperação dos passivos ambientais. Entretanto, para que o meio biótico pudesse ser mais bem representado foi necessária a adequação da metodologia aplicada a partir do desenvolvimento de um trabalho pioneiro que visa a
obtenção de dados qualitativos do meio biótico na bacia carbonífera. Este trabalho esta sendo desenvolvido a partir do estudo da vegetação que foi definida como indicador da qualidade do ambiente terrestre por ter interferência
direta no estabelecimento das demais comunidades biológicas c por apresentar intcração com o substrato. podendo de certa forma ser usada como indicador também das condições do substrato.
A recuperação de determinada área degradada pode ser definida como o conjunto de açõcs necessárias para
que a área volte a estar apta para algum uso produtivo em condições de equilíbrio ambiental (Brum, 200X). O principio chave para adequar a paisagem a uma realidade de exigências económicas c produtivistas c de necessidades
ambientais que garantam a sobrevivência da humanidade, esta ligado a aplicação de uma visão sistêmica (Reis e
Tres, 2007). Com base neste conceito a na necessidade de promover equilíbrio entre as áreas produtivas e as áreas
naturais é necessário conhecer as comunidades vegetais que estão estabelecidas sobre estas áreas a fim de compatibilizar a produção e a conservação a partir da recuperação dos passivos ambientais da bacia carbonífera.
Estudos realizados sobre comunidades vegetais em áreas alteradas pela mineração na região carbonifera , ainda são pontuais, sendo representados principalmente pelas pesquisas realizadas por Citadini-Zanettc c Boff( 1992),
Citadini-Zanette (2000), Santos (2003 ), Remo r (2004 ), Martins (2004 ), Klein (2006) c por Santos (2008). Eniretanto ainda não foram realizados estudos que descrevessem de forma qualitativa a vegetação encontrada sobre as
áreas alteradas pela mineração de carvão.
O objetivo deste trabalho é avaliar a vegetação estabelecida cm áreas alteradas pelo processo de mineração a
fim de obter informações sobre o processo de recuperação ambiental na Bacia Carbonífera Catarincnsc.

2 METODOLOGIA
Devido a extensão da Bacia Carbonífera Catarincnse as áreas impactadas pela mineração de carvão foram divididas cm 18 distritos com o objctivo de tàcilitar o trabalho na região. As atividadcs de monitoramcnto ambiental estão sendo realizadas com base nesta divisão, sendo que para composição deste artigo foram anali sados os resultados obtidos em quatro distritos (distritos 05, 07, 14 c 15) (Figura I).
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Figura I: Distribuição dos 18 distritos nn Bacia Carbonífera Catarinense, onde em destaque são representados os distritos
analisados para compor este artigo.

A atividade de monitoramento da vegetação esta sendo realizada em conjunto com a atividade de monitoramento da cobertura do solo, sendo que para análise da cobertllra vegetal foram definidas três classes de coberlllra,
as quais compreendem: vegetação espontânea, introduzida c remanescente. A descrição da vegetação nestas classes de cobertura visa contemplar aspectos qualitativos da comunidade vegetal amostrada, bem como, apresentar
informações que possibilitem identificar as condições ambientais da ârea.

2.1 C ritérios para Classificação da Vegetação nas Classes de Cobertura do Solo
Vegetação espontânea: Comunidade vegetal que teve desenvolvimento de fonna espontânea sem o plantio de
espécies visando à recomposição florestal. Nesta classe podem ser incluídas tanto espécies nativas quanto espécies exóticas pertencentes a comunidades vegetais herbáceas, arbustivas ou arbóreas. sendo que as comunidades
herbáceas e arbustivas são predominantes. Esta classe pode ser reconhecida pela fisionomia desigual da vegetação
considerando características básicas do substrato como a existência de rejeitos c de estéreis ou se foi realizada alguma ati v idade de reconstrução do solo a partir da adição de argila. Esta classe de cobertura indica que não foram
realizadas atividades de recomposição florestal c que o a comunidade vegetal estabeleceu-se sobre áreas onde o
substrato não foi reconstruído ou foi parcialmente recuperado, no entanto sem a. introdução de vegetação.
Veg.etação introduzida; Comunidade vegetal que foi estabelecida visando obter a recomposição florestal
da área sendo identificada por meio de características fisionômicas da vegetação como o plantio homogêneo
e/ou sistematizado. Nesta classe de cobertura podem ter sido realizadas atividades visando à reconstrução do solo
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a partir da remoção e/ou estabilização dos materiais contaminantes, no entanto cm alguns casos o plantio de espécies vegetais é realizado sobre o substrato alterado sem a realização de atividades de reconstrução do solo. Embora esta classe de cobertura não possa ser considerada típica de áreas cm processo de recuperação ambiental pode
ser considerada indicativa do processo.
Yegetacão remanescente: Pertencem a esta classe de cobertura, pequenos fragmentos de vegetação nativa que
não foram totalmente suprimidos ou que estão em processo avançado de regeneração natural. Juntamente com a
vegetação o solo é analisado, pois para ser incluída nesta classe a área precisa apresentar solo com características semelhantes às naturais, como a presença de serrapilheira, a cor e a textura. Esta classe de cobertura geralmente é representada por pequenos remanescentes florestais alterados e intensamente fragmentados pertencentes a estádios iniciais de regeneração natural, no entanto estes remanescentes funcionam como núcleos de dispersão de propágulos c podem ser utilizados por animais como abrigo potencializando o processo de recuperação ambiental de áreas adjacentes.
Para obtenção da lista das espécies foi realizado levantamento florístico através do método de caminhamcoto
conforme a metodologia descrita por Filgueiras e outros. (1994). A identificação taxonômica do material botânico
foi feita com base na bibliografia especializada. As espécies de Magnoliophyta foram agrupadas nas famílias reconhecidas pelo Angiospemz Phylogeny Group (APG n, 2003) e as Pteridopbyta segundo Tryon c 1'ryon (1982).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Até o momento, o monitoramcnto da vegetação foi realizado cm 1.3 I 7 ha que resultou em 591 ha com cobertura vegetal, que foi incluída em três classes de eobertura.A vegetação introduzida se destacou, estando
presente cm 56% da área, seguida pela classe de vegetação espontânea que foi amostrada em 32% e pela vegetação remanescente que foi amostrada em 11% da área.
A partir destes resultados, foram analisados aspectos qualitativos de cada classe de cobertura, que incluem lista florística das espécies mais abundantes e a existência de atividadcs de recuperação ambiental evidentes.
Diante do processo de recuperação ambiental as classes de vegetação são importantes por demonstrar à qualidade do ambiente do ponto de vista biológico e a contribuição das 'espécies amostradas no processo de sucessão
ecológica.
A classe vegetação introduzida indica a realização de atividades de reposição florestal, entretanto não indica
diretamente a existência de processos de recuperação ambiental da área, pois o sucesso do processo de recuperação esta aliado a fatores fisicos c químicos além dos biológicos. Nesta classe são identificadas duas características
principais, a introdução de vegetação onde o solo foi reconstruido (Figura. 2a), c a introdução de vegetação
sobre o substrato alterado, contendo estéreis ou rejcitos do processo de mineração de carvão (Figura 2b).

Figura 2: Vegetação introduzida com diferentes caracteristicas:
a) vegetação introduzida com objctivo de obter recuperação ambiental;
b) vegetação introduzida com objetivo de obter retomo econômico.

Onde a vegetação foi introduzida sobre o solo reconstruído a atividade pode ter s ido realizada com o objetivo
de estabilizar taludes e controlar processos erosivos ou a fim de implantar comunidade vegetal para iniciar o processo de sucessão ecológica. Em áreas onde a vegetação foi introduzida sobre substrato alterado, observa-se que o
principal objetivo é de destinar a área a um uso produtivo, que permita retomo cconômico, nestes casos a vegetação amostrada nestas áreas é predominantemente plantação de eucaliptos e de pinus.
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A partir da análise qualitativa, esta classe de vegetação pode ser caracterizada pela presença predominante de
Brachiaria decumbens. de Axonopus sp. e de Eucalyptus spp. (Tabela J).

Tabela 1: Lista florística das espécies prcdommantcs na classe de vegetação introduzida durante a amostragem
realizada nos distritos 05, 07. 14 c 15, localizados na Bacia Carbonífera Catarinensc. Santa Catarina.
Distrito

Famma

Nome cientifico

Nome popular

Myrtaceae
Poaceae
Poaceae
Dennstaedtiaceae
Myrsinaceae
Pinaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Eucolyptus spp.
Axonopus sp.
Brnclllario decumbens Stapf
Pteridium aquilinum (L.} Kuhn
Myrsine coriáceo (Sw.) R.Br.
Pmus elliottii (Engelm.)
Andropogon bicomis L.
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.
Bambuso sp.
Brachiaria Sf!:

Eucalipto
Grama
Capim-braquiária
Samambaia do campo
Capororoca
Pinus
Capim-cola-de-burro
Grama missioneira
Bambus

X

X

X

Ca~im-braguiária

X

X
X
X
X
X

os 07

14

ts l

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

A presença de B. decumbens c de Axonopus sp. esta relacionada a utiüzação para estabilização de taludes c ao
uso como espécies herbáceas pioneiras no processo de revegetação, são espécies amplamente utilizadas devido a
disponibilidade comercial de sementes.
Onde existe o plantio de eucaliptos, o principal objetivo é a obtenção de reflorestamento em menor espaço de tempo, pois esta espécie possui crescimento rápido e é altamente adaptada a condições estressantcs
para maior parte das espécies arbóreas, além disso, dependendo da situação poderá ser obtido retorno econômico futuro.
A classe de vegetação espontânea indica que a comunidade vegetal amostrada se estabeleceu de forma
natural, sem o plantio de espécies visando à recomposição florestal da área. Este desenvolvimento natural de vegetação não depende da existência de processos de recuperação ambiental, cm alguns casos a área foi explorada a
muito tempo o que permitiu o estabelecimento de espécies vegetais mais tolerantes a condições ambientais inadequadas. Portanto a classe indica o desenvolvimento natural de vegetação sobre substrato alterado, onde é comum a existência de estéreis c de rejeitos do processo de mineração (Figura 3).
Em alguns casos podem ter sido re.alizadas atividades de recuperação do solo e não ter sido implantada vegetação ocasionando o desenvolvimento espontâneo de vegetação, entretanto, até o momento nas áreas analisadas,
esta situação não foi registrado.
A vegetação espontânea é representada principalmente por Andropogon bicornis c por Pteridium aquilinum
(Tabela JT), espécies herbáceas pioneiras caractcristicas de vegetação espontânea. Um estudo detalhado sobrevegetação espontânea realizado por Santos e outros (2008}, indicou a predominância de espécies herbáceas terrícolas
nesta classe e a relação com a qualidade do substrato e o desenvolvimento desde grupo.

Fig. 3: Vegetação espontlinca desenvolvendo-se sobre solo alterado pelo processo de mineração de carvão.
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Tabela U: Lista fl orística das espécies prcdomjnantes na classe de vegetação espontânea durante a amostragem
realizada nos distritos 5, 7. 14 e 15, localizados na Bacia Carbonifera Ca1arinense, Santa Catarina.
Famma

Nome cienllfico

Nome popular
05

Dennstaedtiaceae
Poaceae
Dryopteridaceae
Gleicbeniaceae
Myrsinaceae
Poaceae
Poaceae

Pteridlum aqullinum (L.) Kuhn
Andropógon bicomis L.
Rumohra adiantifomlis Ching
Gleicheniaflexuosa (Schrad.) Mett.
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br.
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.
Brachiaria se_.

Samambaia do campo
Capim-cola-de-burro
Samambaia-preta
Samambaia
Capororoca
Grama missioneira
CaQim-braguiãria

Distritos
07
14

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

15
X

X
X
X

X
X

X

X

Apesar da análise desta classe indicar a existência de áreas onde não for-.:un realizadas atividades de recuperação ambiental, a análise detalhada das espécies amostradas nesta categoria pode revelar informações relevantes para o processo de recuperação ambiental. A colonização da área em processo de recuperação por espécies favoráveis pode indicar condições apropriadas do substrato à sucessão (Corrêia, 2005).
A classe vegetação remanescente indica a presença de fragmentos florestais de vegetação nativa, que não foram totalmente suprimidos e que estão em processo de regeneração natural, esta c lasse de vegetação é importante porque caracteriza locais de interesse biológico (Figura 4). Apesar de estarem bastante alterados estes fragmentos podem manter espécies importantes para o processo de recuperação ambiental.

Fig. 4: Vegetação remanescente amostrada. onde pode ser observadas alterações devido ao processo de fragmentação.

Esta classe é composta, predominantemente, por vegetação arbustiva-arbórea representada, por Syagrus
romanzoffiana, Ocotea puberula, Miconia sp., Myrsine coriacea, Myrcia sp/endens e por Myrcia spp. (Tabela lfl)
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Tabela III : Lista ftorística das espécies predominantes na classe de vegetação remanescente durante a amostragem realizada
nos distritos 5, 7, 14 c 15, localizados na Bacia Carbonífera Catarinense, Santa Catarina.
Família

Nome científico

Nome popular

Areeaceae
Lauraceae
Melastomataeeac
Myrsinaceac
Myrtaceae
Myrtaceae
Annonaceae
Asteraceae
Bígnoníaceae
Cannabaceae
Fabaceae
Melastomataccac
Melastomataccae
Meliaceac
Moraceae
Myrtaceac
Salicaccae
Sapindaceae
Sapindaccae
Ur1icaceae

.'>:mgms rumwl:offiuna (Cham.) Glassman

Jerivá
Cane la-guaieá
Pi:xirica
Capororoca
Guamirim
Guamírím
Cor1iça
Vassorào
Caroba

Om!m puherula (Rích.) Nees
Miconia sp.
A1rrsine cori,ll·eu (Sw.) R.Br.
Mrrcia sp/endm.1 (Sw.) DC.
Myrcia

Sflf'·

(iuallcriu auslra/is A.St.-llíl.
f'iplocarpha fomentos a Baker
.Jacarunda puheru/a Cham.
Trema micrwuha (L) Alume
Mimosa himucronala Kuntze
Micrmia sellowiww Naudín
Tihouchina selfm,·iana (Cham .) Cogn.
( 'ahrah·u canjaww (Vell.) Mar1.
Sorocea honplandii (Baí ll. ) W.C.Burger
fucalyp!u.\ spp.
(. 'ascaria sih•eslrisSw.
( 'upwlia n:rnalis Camb.
Malarhajug/andifillia Radlk.
Cecropiu gla:iovii Snethl.

Grandiúva
Maricá
Pi:xirica
Quaresmeira
Canjcrana
C incho
Eucalipto
Chá-de-bugre
Camboatá-vemelho
Camboatá
Embaúba

Distritos

os

07

X
X

X
X
X
X

14

IS

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

No processo de restauração, a sucessão natural é um fator chave, acompanhada de uma estrutura ecossistêmica (composição c complexidade de espécies), logo, uma estratégia de trabalho de restauração consiste em ace lerar e dirccionar a sucessão natural (Citadini-Zancttc c outros, 200R). A sucessão secundária, notadamente aqueles
que ocorrem cm áreas degradadas, é dependente do histórico da degradação c da existência de fragmentos próximos (Reis c Trcs, 2007) . Portanto informação sobre a existência de remanescentes florestais potencializa e acelera a recuperação de áreas adjacentes.
As espécies predominantes nesta classe de vegetação são espécies importantes para a recuperação ambiental. pois são predominantemente, espécies pioneiras c adaptadas as perturbações locais, além disso, podem exercer
função de matrizes de propágulos para o processo de recuperação ambiental.
O comportamento das espécies c das classes de cobertura mediante ao processo de sucessão florestal está intimamente relacionado com a qualidade do substrato que desempenha papel fundamental para o estabelecimento e desenvolvimento das comunidades vegetais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo é parte de um projeto que visa acompanhar o processo de recuperação ambiental da bacia carbonífera catarincnse, c apresenta infonnaçôcs sobre o monitoramento da vegetação nas áreas impactadas pela mineração de carvão. A proposta de classificação da vegetação apresentada visa obter informações qualitativas sobre
as comunidades vegetais estabelecidas, a fim de entender a dinâmica do processo de recuperação ambiental relacionada aos aspectos bióticos.
A aplicação desta metodologia esta possibilitando caracterizar as áreas degradadas cm relação ao estagio da
recuperação ambiental além de fornecer informações pertinentes sobre sucessão secundária e regeneração natural através das espécies que se desenvolvem nestes ambientes.
Cabe ressaltar que estes resultados estão relacionados às espécies predominantes, no entanto, outras espécies podem apresentar comportamento ecológico c funcional importante para o processo de recuperação ambiental. Análises mais detalhadas a respeito do monitoramcnto da comunidade vegetal ainda estão sendo rea lizadas.
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