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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o Projeto de Recuperação de Área 
Degradada (PRAD) dos Campos Mina Malha II Leste e Oeste Siderópolis/SC, por 
meio de sua análise e comparação ao PRAD-Padrão, elaborado pelo Ministério 
Público Federal (MPF) como sugestão de documento norteador para a elaboração 
dos PRADs pelas mineradoras da Região Carbonífera Catarinense. Os Campos 
Malha II estão localizados na sub-bacia do Rio Fiorita, no município de Siderópolis 
(SC), e foram objeto de mineração de carvão entre os anos de 1953 a 1981. Situam-
se na Região Carbonífera Catarinense (RCC), que foi intensamente minerada 
durante o século XX, tornando-se, por força de Decreto, a 14ª área do território 
brasileiro a ser definida como Área Crítica Nacional para Fins de Controle da 
Poluição pelo Governo Federal, em 1980. Em 2000 as mineradoras, seus diretores e 
sócios majoritários, o Estado de Santa Catarina e a União Federal foram 
condenados em uma Ação Civil Pública movida pelo MPF a recuperar as áreas 
degradadas. A pesquisa foi realizada pela análise e comparação de documentos 
técnicos e trabalhos de campo na área da Malha II para reconhecimento e 
investigação da paisagem, sendo o referencial teórico fornecido pelo modelo 
geossistêmico. A comparação entre o PRAD dos Campos Malha II e o PRAD-Padrão 
mostrou uma diferença no conjunto de variáveis adotadas entre o trabalho 
executado pela mineradora e o documento sugerido pelo MPF. Por fim, foi realizada 
uma análise crítica do PRAD-padrão à luz do modelo geossistêmico. 
 
Palavras-chave:  áreas degradadas, mineração de carvão, recuperação, PRAD, 
modelo geossistêmico. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to evaluate the Reclamation of Degraded Land Project 
(PRAD) of the Malha II East and West Mine Fields, located at Siderópolis (SC), 
through its analysis and comparison to Standard-PRAD, prepared by Public 
Prosecutor's Office (MPF) as suggestion of guiding document for the mining 
companies of the Santa Catarina Coal-mining Region. The Malha II East and West 
Mine Fields are located in the basin of Fiorita River, and were coal-mining areas 
between 1953 to 1981. The Santa Catarina Coal-mining Region was heavily explored 
during the twentieth century, becoming, by virtue of Federal Decree, the 14ª area to 
be recognized by the Brazillian Government as National Critical Area, in terms of 
environmental pollution control, in 1980. In 2000, mining companies, their directors 
and majority shareholders, the State of Santa Catarina and the Federal Government 
were sentenced in a Public Civil Action to recover degraded areas. The present work 
was conducted by the analysis and comparison of technical documents and field 
research in the Malha II areas for landscape investigation. The theoretical framework 
is provided by geosystemic model. The comparison between the Malha II Mine Fields 
PRAD and Standard-PRAD showed a difference in the set of variables used. Finally, 
a critical analysis of Standard-PRAD was performed. 
 
Key-words:  degraded lands, coal mining, reclamation, PRAD, geosystemic model. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o Projeto de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD) da antiga área de mineração de carvão a céu aberto conhecida 

por Campos Mina Malha II Leste e Oeste, localizada em Siderópolis, e minerada 

entre as décadas de 1940 e 1980, e realizar um comparativo com o PRAD-padrão, 

elaborado pelo Ministério Público Federal (MPF) como sugestão de documento 

norteador para a elaboração dos PRADs pelas mineradoras da Região Carbonífera 

Catarinense. A área dos Campos Malha II está localizada na sub-bacia hidrográfica 

do rio Fiorita, que por sua vez, faz parte da rede de drenagem do rio Araranguá, no 

sul de Santa Catarina. 

O desenvolvimento de pesquisas sobre a recuperação de áreas degradadas 

pela mineração de carvão na Região Carbonífera Catarinense (RCC) se apresenta 

necessário na medida em que existem em torno de vinte mil hectares de degradação 

a serem resolvidos1. Três grandes bacias hidrográficas do sul catarinense estão 

altamente impactadas em sua qualidade ambiental, trazendo conseqüências sérias à 

saúde da população, tais como problemas respiratórios, câncer, deficiências 

neurológicas congênitas, entre outros relacionados à perda da qualidade ambiental 

(CÂMARA, 2010). 

O crescimento das cidades brasileiras e a melhora dos indicadores sociais 

observados no Brasil na última década (IBGE, 2013) têm aumentado a demanda por 

bens agrícolas e de consumo não duráveis, que se traduzem em aumento da 

demanda por áreas de mineração e cultivo e, conseqüentemente, aumento do 

desmatamento. A pressão sobre áreas de floresta nativa no Brasil tem se ampliado e 

a recuperação das áreas degradadas pode ser encarada como estratégia para a 

diminuição da pressão sobre as áreas naturais, se no momento da elaboração do 

PRAD o uso futuro daquelas áreas for considerado dentro de uma estratégia para a 

conservação das florestas. 

Por outro lado, dado o baixo grau de qualidade ambiental verificado na RCC 

em função da mineração de carvão, o potencial de uso das áreas recuperadas se 

                                            
1 Informação disponível em 
<www.jfsc.jus.br/acpdocarvao/conteudo/levantamento_minas/mineracao_acp.htm#10>, 
 acesso em 22 de agosto de 2011. 
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apresenta limitado. Alguns autores têm investigado o potencial genotóxico sobre 

espécies da fauna e da flora na região (FREITAS, 2007; PEREIRA, 2008). Assim, o 

uso agrícola das áreas recuperadas pode apresentar riscos à saúde humana, 

devendo ser investigado com cuidado. 

O empobrecimento econômico da região é outro fator importante, seja pela não 

consideração (em momentos anteriores e ainda hoje) no preço final do carvão dos 

verdadeiros custos de produção desse bem mineral, que considere a recuperação 

das áreas degradadas, como pelo enfraquecimento econômico do setor carbonífero 

nas últimas décadas. A perda do potencial produtivo das terras impactadas pela 

mineração se impõe como um agravante ao desenvolvimento econômico e 

socioambiental da região. Verificam-se na área da RCC danos de ordem humana, 

materiais, ambientais, prejuízos econômicos e sociais, relacionados à atividade 

extrativa de carvão. 

Dada a escala da degradação, a recuperação efetiva se torna extremamente 

complexa, quase utópica, no sentido em que a paisagem responde sinergicamente 

às intervenções. Sendo assim, é necessário lançar mão de uma abordagem que 

integre as especialidades com o objetivo de compreender o funcionamento da 

paisagem em suas múltiplas escalas, e não apenas localmente.  

As áreas em recuperação situam-se dentro dos limites de pequenas bacias 

hidrográficas, que, por sua vez, formam uma trama compondo uma rede de 

drenagem maior. Desta forma, os projetos de recuperação na RCC devem 

considerar a estruturação hierárquica das bacias quando consideram, por exemplo, 

os resultados de qualidade da água, uma vez que os contaminantes amostrados no 

ponto mais a jusante de uma sub-bacia podem apresentar valores abaixo do máximo 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005, mas somados aos outputs de 

outras sub-bacias acabam concentrados em níveis não desejáveis, podendo chegar 

na zona costeira com valores muito distintos daqueles apresentados nos pontos a 

jusante das sub-bacias. 

O entendimento da estrutura da paisagem na escala da maior bacia 

hidrográfica deveria ser a base para a elaboração dos PRADs, uma vez que esta é a 

escala maior da degradação. Entender como funciona a estrutura da paisagem 

significa a possibilidade de promover intervenções mais efetivas, oferecendo ao 
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sistema meios para o desenvolvimento de um círculo de retroalimentação positiva 

que passe a trabalhar a favor da recuperação num prazo de tempo menor. 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta uma caracterização da problemática do carvão em Santa Catarina. Além 

disso, uma breve revisão da bibliografia brasileira sobre a problemática do carvão e 

a recuperação das áreas degradadas é apresentada, especialmente de Santa 

Catarina, tendo sido necessário um difícil recorte dos trabalhos a serem 

apresentados, uma vez que a bibliografia na área é farta.  

O segundo capítulo traz a fundamentação teórica do trabalho, realizando uma 

breve exposição sobre o modelo geossistêmico, adotado neste trabalho como 

abordagem teórica. Traz também uma discussão sobre a conceituação referente a 

áreas degradadas e recuperação, e os problemas ambientais associados a 

mineração do carvão. 

No terceiro capítulo é realizada a caracterização da sub-bacia do Rio Fiorita, e 

são apresentados os trabalhos realizados nos diagnósticos ambientais dos Campos 

Malha II Leste e Oeste, nos Projetos de Recuperação Ambiental (PRADs) e nos 

Relatórios de Monitoramento, todos realizados pelo Instituto de Pesquisas 

Ambientais e Tecnológicas – IPAT da Universidade do Extremo Sul Catarinense – 

UNESC. Este capítulo também traz a comparação dos PRADs dos Campos Malha II 

com o PRAD-padrão, sugerido pelo MPF como modelo às mineradoras. 

Por fim, no quarto e último capítulo são apresentadas as considerações finais. 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 

A mineração é uma das atividades mais antigas da Humanidade, e se 

caracteriza por uma transformação intensa da paisagem, no sentido em que os 

elementos da paisagem são profundamente transformados em relação ao seu 

estado original. Em mineração de superfície a cobertura vegetal (muitas vezes 

florestal) é arrancada – e, portanto desaparecem também todas as relações 

ecossistêmicas que aí se desenvolviam – sendo substituídas por outras, que se 

desenvolverão em novos ecossistemas. As características e atributos do solo 

original são alterados, e mesmo que se realize a recuperação, nunca serão os 
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mesmos. O solo ainda pode ser contaminado por derivados de glicerina dos 

explosivos, derrames de óleos, graxas, solventes orgânicos, precipitados, descarte 

de plásticos, geração de radioatividade, entre outros (RUBIO e TESSELE, 2002). O 

mesmo acontece com a topografia, que precisa ser alterada para dar acesso à 

camada do minério de interesse. A atmosfera também é impactada pela produção de 

poeira, que, dependendo das condições climáticas regionais, pode ser carregada 

pelos ventos para áreas a muitos quilômetros de distância, além da possibilidade da 

geração de chuva ácida.  

Em mineração subterrânea a cobertura vegetal e o solo superficial são 

poupados, mas a abertura de quilômetros de galerias subterrâneas tem influência 

sobre a drenagem, rebaixando o lençol freático e, portanto impactando o nível das 

águas subterrâneas e superficiais – sem contar o risco da subsidência dos terrenos 

minerados (ZANETTE, 1990 apud CÂMARA, 2010). 

A qualidade das águas também é impactada, uma vez que muitos minérios tais 

como o carvão e metais tóxicos, como urânio, cobre, níquel e ouro (UBALDO et al., 

2006) possuem minerais sulfetados, que expostos às condições atmosféricas, 

encontram um ambiente propício à oxidação e lixiviação, gerando a Drenagem Ácida 

de Mina (DAM). A DAM reduz o pH do meio onde se desenvolve, solubilizando 

diversos elementos químicos e mantendo-os dissolvidos na coluna d`água,  

interferindo profundamente sobre os meios físico e biótico circundantes (SECTME, 

1990). 

O carvão mineral é uma rocha sedimentar de origem orgânica, formada pela 

compactação de camadas de restos vegetais ou algas, depositados em ambiente 

redutor, e posteriormente soterrados. Compõe-se principalmente por carbono (55%-

95%), hidrocarbonetos voláteis, pirita e cinzas (DNPM, 1985). Durante sua 

mineração, a pirita (FeS2) e outros minerais sulfetados são expostos ao ar, sendo 

então oxidados, e uma vez em contato com a água (da chuva, rios, lagoas) forma-se 

a DAM, que é o principal impacto associado à extração deste bem mineral. A Figura 

1.1 apresenta um rio colorido de alaranjado, devido ao ferro em solução, 

impossibilitado de decantar por conta do baixo pH. O rio em questão localiza-se no 

Município de Siderópolis, nas imediações da Mina do Trevo, na sub-bacia do Rio 

Fiorita. 
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Figura 1.1: Rio contaminado pela DAM, Município de Siderópolis. Agosto de 2008. 

 
Foto: Ana Carolina Vicenzi Franco, 2008.  

 

A Região Carbonífera Catarinense (RCC) está situada na porção sudeste de 

Santa Catarina, e compreende as bacias hidrográficas dos Rios Tubarão, Urussanga 

e Araranguá (ver Figura 1.2), abrangendo uma área de 8.847 Km2. A RCC faz parte 

do sistema de drenagem da Vertente Atlântica de Santa Catarina, situando-se entre 

as escarpas da Serra Geral e o Oceano. Nas escarpas, com até mil metros de 

altitude, dominam os terrenos de elevada declividade, entrecortados por cânions 

esculpidos sobre rochas do Grupo São Bento, Fm. Botucatu e Fm. Serra Geral. Na 

planície situada a leste da escarpa, dominam sistemas deposicionais datados do 

Cenozóico, tais como os depósitos de leques aluviais nas encostas da Serra Geral, e 

depósitos costeiros de origem flúvio-marinha, lagunar e eólica (DNPM, 1986).  

A sub-bacia do rio Fiorita está localizada no Município de Siderópolis/SC. O 

Fiorita é um dos tributários do rio Mãe Luzia, que por sua vez é, junto com o rio 

Itoupava, formador do rio Araranguá. A Bacia do Rio Araranguá compreende uma 

área de 3.025 km2, drenando a superfície dos Municípios de Araranguá, Ermo,  
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Figura 1.2: Localização das três bacias hidrográficas que formam a RCC. 

 
Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco. 
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Forquilhinha, Maracajá, Siderópolis, Timbé do Sul, Treviso, Turvo e parcialmente os 

territórios de Balneário Arroio do Silva, Criciúma, Içara, Jacinto Machado, Sombrio e  

Urussanga, em Santa Catarina, e ainda Cambará do Sul e São José dos Ausentes 

no estado do Rio Grande do Sul (PAULINO et al., 2010). Os principais afluentes do 

Rio Araranguá são os rios Itoupava e Mãe Luzia, sendo esta última sub-bacia 

extensamente degradada pela atividade extrativa do carvão mineral, uma vez que 

estiveram aí concentradas em torno de 70% das lavras de carvão brasileiras entre 

as décadas de 1970 e 1980 (SDUMA, 1997). 

O estabelecimento da noção de região carbonífera teve como critério principal 

não o aspecto administrativo, conforme explica Nascimento (2004), mas o 

econômico-cultural: 

 

(...) um olhar um pouco mais acurado vai perceber a presença do 
carvão mineral em outros Municípios do sul do Estado (...) onde 
jamais se extraiu uma única pedra de carvão, mas, em vista de suas 
ligações com a indústria carbonífera, esses Municípios fazem parte 
de uma outra região, não administrativa, mas histórica e econômica, 
que também seria chamada de Região Carbonífera (p. 49). 

 

Da mesma forma, Carola (2004) afirma que a RCC não deve ser compreendida 

apenas em seu aspecto geológico, mas, sobretudo em seus aspectos econômicos, 

sociais e culturais: 

 

Na primeira metade do século XX, uma nova paisagem social se 
impôs sobre a tradicional paisagem rural e natural da região sul de 
Santa Catarina. A ideologia do progresso e da modernidade, as 
minas de carvão e a arquitetura da mineração, a ferrovia, o processo 
migratório, a concentração urbana, a formação da classe operária 
mineira, os sindicatos, as greves, as vilas operárias, os monumentos 
da memória oficial, os estádios de futebol e os times das companhias 
carboníferas, a poluição provocada pelos depósitos piritosos e o 
peculiar odor dos gases sulfurosos proveniente do processo de 
combustão da pirita, entre outros aspectos, formavam as 
características predominantes da região carbonífera de Santa 
Catarina (p. 11). 
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O carvão mineral começou a ser explotado na região na década de 1860. De 

acordo com Farias (2002), nesse período predominavam a extração manual, 

pequenas produções e lavra seletiva. Em 1884 foi construída a ferrovia Dona Tereza 

Cristina, ampliando o alcance do carvão aos centros consumidores do sudeste 

brasileiro. Na década de 1930, o Governo Getúlio Vargas aprovou duas leis (1931 e 

1937) que obrigava as indústrias estatais a consumirem o carvão nacional, em pelo 

menos 10% e 20%, respectivamente. Este fato, aliado ao contexto da Segunda 

Guerra Mundial, ampliou a produção nacional em 540%. Em 1941 foi criada a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), e o carvão de Santa Catarina passou a 

abastecer também a siderurgia. Com a criação da CSN, a produção de carvão se 

manteve estável, mesmo com o fim da guerra (GOMES et al., 2003). 

Na mineração a céu aberto, o acesso às camadas de carvão era realizado pela 

remoção e inversão das camadas de estéril, dando origem às pilhas cônicas 

constituídas por solos férteis na base e arenitos, siltitos, folhelhos carbonosos e 

piritosos nas cristas, que alcançavam até 30 metros de altura (POMPÊO et al., 

2004). Na Figura 1.3 é possível observar a paisagem da sub-bacia do Rio Fiorita na 

década de 1950. Em primeiro plano estão localizadas as casas dos trabalhadores da 

mineração, e, ao fundo, as pilhas cônicas deixadas pelas caçambas das máquinas 

extratoras. A situação apresentada era extremamente insalubre aos mineiros e suas 

famílias, que conviviam com os odores dos gases tóxicos, como relatado a seguir: 

 

(...) outro fator agravante na situação do trabalhador é a presença de 
rejeitos piritosos próximos às residências, que exposto ao ar livre 
entram em combustão e liberam gás sulfídrico, exalando odor 
semelhante a ovo podre, e também dióxido de enxofre, 
hidrocarbonetos, alcatrão, gases irritantes tóxicos e corrosivos. As 
emanações causam sérios prejuízos à saúde, aumentando a 
incidência de doenças do aparelho respiratório, como a bronquite 
crônica e o enfisema pulmonar, principalmente nas crianças. (...) 
alguns gases e substâncias, como o alcatrão e hidrocarbonetos 
pesados, são causadores de câncer nos ossos, afetam o sistema 
nervoso central e provocam lesões na pele e, em concentrações 
elevadas, podem causar a morte (ZANETTE, 1990 apud CÂMARA, 
2010). 
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Em 1953 foi criado o Plano Nacional do Carvão2, cujo objetivo era o 

aproveitamento de seu potencial energético. Foram implantadas então as Usinas 

Termoelétricas de Charqueadas, Butiá, e São Jerônimo no Rio Grande do Sul, e em 

Santa Catarina, implantados o Lavador de Capivari - que recebeu, até a década de 

1960, todo o carvão minerado - e a Usina Termoelétrica Jorge Lacerda, em 1965. 

Em 1959 a CSN colocou em operação a Dragline “Marion”3, aumentando a escala da 

mineração. Com a mecanização da lavra o percentual de estéril no carvão passou a 

60%-65% do produto, e seu envio ao Lavador Central tornou-se muito caro (GOMES 

et al., 2003). Desde então o carvão passou a ser pré-lavado nas bocas-de-mina, 

sendo enviado posteriormente ao Lavador Central de Capivari.  

 

Figura 1.3: Vila dos mineiros em primeiro plano, e ao fundo as pilhas cônicas da 
mineração, Município de Siderópolis, 1953. Autor: Tomas Somlo. 

 
Fonte: IBGE4. 

                                            
2 Lei 1886, de 11/06/53. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1886.htm>. 
Acesso em 20 de maio de 2012. 
3 A dragline “Marion” possui 23 m³ de caçamba e lança de 70 m de comprimento. De acordo com a 
JICA, a Marion operou durante 30 anos na região, devastando mais de 1.000 ha de terras férteis 
(POMPÊO et al., 2004). Atualmente encontra-se em operação na unidade de extração de folhelho 
piro-betuminoso da PETROSIX, em São Mateus do Sul/PR. 
4 Disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acessar: produtos e serviços/ biblioteca/fotografias. Acesso 
em 25 de abril de 2011. 
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A dispersão do problema da drenagem ácida por todos os municípios onde 

havia lavra deveu-se a essa alteração no processo produtivo (FARIAS, 2002). Com a 

crise do petróleo na década de 1970, o consumo do carvão mineral foi ampliado 

substancialmente, devido ao subsídio governamental para a substituição do 

petróleo. 

Após décadas de mineração sem controle ambiental, o grau de degradação 

encontrado nas Bacias Hidrográficas da RCC levou o Governo Federal, em 1980, a 

reconhecer a Região Sul do Estado de Santa Catarina como a 14ª Área Crítica 

Nacional em termos de controle da poluição ambiental5 no Brasil. Foi apenas na 

década de 1990 (Governo Fernando Collor de Mello) que a produção de carvão 

sofreu queda, de cerca de 60%, em função do fim da obrigatoriedade, pela indústria, 

de consumo do carvão nacional (MPF, 2007). 

Em 1993, o Ministério Público Federal (MPF) moveu Ação Civil Pública (ACP)6 

contra as “empresas carboníferas, seus diretores e sócios majoritários, o Estado de 

Santa Catarina e a União Federal”, obrigando-as à recuperação das áreas 

degradadas pela mineração de carvão no sul do Estado. Em janeiro de 2000 os réus 

foram condenados a apresentarem projetos de recuperação de área degradada para 

as áreas em questão, compreendendo os seguintes aspectos: áreas de depósitos de 

rejeitos; minas abandonadas; áreas mineradas a céu aberto; desassoreamento, 

fixação de barrancas, descontaminação e retificação de cursos d’água; e outras 

obras com o objetivo de amenizar os malefícios trazidos pela mineração às 

populações localizadas nos Municípios-sede da extração e beneficiamento (MPF, 

2007). 

Para padronizar os trabalhos na Região Carbonífera Catarinense e estabelecer 

um modelo a ser seguido, o Ministério Público Federal criou um documento intitulado 

PRAD7-padrão, utilizando como referência a NBR 13030/99, que define o conteúdo 

                                            
5 Decreto Federal nº 85.206/80 - Altera o artigo 8º do Decreto nº 76.389, de 3 de outubro de 1975, que 
dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição Industrial. Disponível em  
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=85206&tipo_norma=DEC&data=1
9800925&link=s>, acesso em 24 de agosto de 2011. 
6 Ação Civil Pública n. 2000.72.04.002543‐9/SC, disponível em  
<http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa_popup.php?txtPalavraGer
ada=kjux&hdnRefId=5cb0efcaadc5876b5c9b45efeeb4946f&selForma=NU&txtValor=20007204002543
9&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=SC&si
stema=&codigoparte=&paginaSubmeteuPesquisa=letras> , acesso em 22 de agosto de 2011. 
7 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas. 



21 

 

 

 

mínimo para apresentação de um PRAD no Brasil, e que deve ser seguido pelas 

empresas mineradoras. Entretanto, o PRAD-padrão não possui caráter obrigatório, 

sendo apenas uma sugestão de abordagem para a RCC. 

Hoje, o passivo ambiental na Região Carbonífera se constitui de problemas 

associados ao assoreamento de rios e cursos d’água, formação de lagoas ácidas, 

mudanças na topografia, subsidência de terrenos, rebaixamento de lençol freático, 

perfazendo um total de mais de 5.500 hectares de áreas degradadas a céu aberto e 

15.000 hectares de degradação subterrânea8. Aproximadamente 2/3 dos cursos 

d’água encontram-se comprometidos pela drenagem ácida de mina (GALLATO et 

al., 2007). Para Dantas et al. (200-:5), a DAM pode, “dependendo da magnitude da 

intervenção, conferir um caráter de irreversibilidade ao processo de degradação”. 

Os Campos Mina Malha II Leste (135 ha) e Oeste (60 ha) estão situados a 

nordeste da cidade de Siderópolis, na sub-bacia do rio Fiorita.  A CSN iniciou os 

trabalhos de mineração nessa sub-bacia em 1940, explotando até 1981 cerca de 

662 ha (IPAT/UNESC, 2002; IPAT/UNESC, 2005). A extração a céu aberto era 

realizada nas áreas onde a camada de carvão era mais superficial. A cobertura 

vegetal era retirada, e o estéril removido. A dragline Marion operou no Município de 

Siderópolis durante 28 anos, incluindo a Sub-bacia do Rio Fiorita (MENEZES & 

WATERKEMPER, 2009). 

Em 1989 a CSN encerrou suas atividades de lavra de carvão, vendendo em 

1991 parte de suas concessões, o lavador de carvão e seus terrenos operacionais e 

os depósitos de rejeitos à Companhia Carbonífera Urussanga (CCU). No mesmo 

ano, essa empresa partilhou os terrenos com as empresas Coque Catarinense Ltda. 

(COCALIT) e a Carbonífera Belluno, dividindo a concessão com a Belluno e 

repassando os depósitos de rejeitos para a COCALIT, interessada no 

rebeneficiamento dos mesmos (IPAT/UNESC, 2002). A responsabilidade sobre a 

recuperação ambiental dos bens em questão foi estabelecida no documento 

contratual entre as empresas. Em 2000, a Carbonífera Belluno adquiriu a parte da 

concessão ainda de posse da CSN, assumindo os compromissos contratuais pela 

recuperação ambiental (IPAT/UNESC, 2002a). Em meados da década de 1990, em 

                                            

8 Disponível em 
<www.jfsc.jus.br/acpdocarvao/conteudo/levantamento_minas/mineracao_acp.htm#10>, acesso em 22 
de agosto de 2011. 
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uma área de 11 ha a nordeste do Campo Mina Malha II Leste foi desenvolvido um 

projeto piloto de recuperação ambiental, conhecido como Projeto “M”. A CSN foi 

pioneira nos trabalhos de recuperação na região carbonífera, antecipando-se à Ação 

Civil Pública. 

Em 2002 a CSN apresentou os Diagnósticos Ambientais das duas áreas em 

questão, elaborados pelo IPAT/UNESC, apresentando no mesmo ano o Projeto de 

Reabilitação de Áreas Degradadas pela atividade extrativa de carvão mineral Campo 

Mina Malha II Leste. A seqüência dos trabalhos de recuperação das áreas Campo 

Mina Malha II Leste e Oeste compreendeu a recomposição topográfica, drenagem, 

reconstrução do solo, revegetação e monitoramento (IPAT/UNESC, 2002a, 2005).  

Passados sete anos da conclusão dos trabalhos de monitoramento dos 

Campos Mina Malha II Leste e Oeste, é importante investigar se as intervenções 

implantadas estão de acordo com as condições ambientais locais e se os resultados 

obtidos até o momento eram aqueles esperados pelo PRAD. Desta forma, os 

questionamentos que orientam esta pesquisa são: 

1) Quais as modificações impostas pela mineração na paisagem da sub-bacia 

do rio Fiorita? 2) Quais as propostas e métodos do projeto de recuperação 

implantado na área de estudo? 3) O PRAD apresentado atendeu aos requisitos 

mínimos sugeridos pelo Ministério Público Federal no PRAD-padrão?  

  

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar o projeto de recuperação da antiga área de mineração de carvão a céu 

aberto (Campo Mina Malha II) em Siderópolis/SC cujos trabalhos de recuperação 

foram concluídos em 2007, como subsídio aos trabalhos de recuperação de áreas 

degradadas na Região Carbonífera Catarinense. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 



23 

 

 

 

1. Identificar as modificações impostas pela mineração sobre a paisagem da 

sub-bacia do Rio Fiorita; 

2. Analisar as propostas e métodos do projeto de recuperação implantados na 

área de estudo, e o que foi efetivamente realizado; 

3. Verificar se o PRAD apresentado encontra-se adequado em relação ao 

PRAD-padrão sugerido pelo Ministério Público Federal. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 A ABORDAGEM SISTÊMICA DA PAISAGEM 
 

O conceito de paisagem geográfica é conhecido desde a Antiguidade, 

guardando como significado central a idéia da relação do Homem com a natureza. 

Entretanto, a evolução do conceito para seu sentido cientifico começou a  se 

desenvolver apenas na segunda metade do século XIX. No século XX, o conceito de 

paisagem sob a perspectiva científica toma corpo na Alemanha e países do Leste 

Europeu, a partir do conceito Landschaft9, com o desenvolvimento da noção de 

paisagem integrada e sinergética. Ao contrário da Geografia Regional (La Blache), 

que entendia a natureza dividida em partes e fazia a justaposição dessas partes 

para explicar o todo, os russos e alemães a entendiam como o resultado da inter-

relação das partes. O entendimento da paisagem como sinergética foi sugerido em 

meados de 1940 pelo geógrafo alemão Carl Troll, que apoiado em conceitos da 

Ecologia criou a Ecologia da Paisagem trazendo para a Geografia uma grande 

contribuição, ao compreender a paisagem como um sistema, hierarquizada, 

integrada e total (BOLÓS i CAPDEVILA, 1992; VEADO, 2012). 

Segundo Rodriguez et. al. (2004) existem diversas interpretações do conceito 

de paisagem na atualidade: paisagem entendida a partir de um olhar estético e 

resultado de percepções diversas, paisagem como formação natural, paisagem 

cultural, paisagem como sistema econômico-social, paisagem como formação 

antropo-natural, sendo esta última, segundo os autores, a abordagem adotada nas 

ciências geográficas e biológicas. A paisagem como objeto de investigação científica 

pode ser compreendida como “formações complexas caracterizadas pela estrutura e 

heterogeneidade na composição dos elementos que a integram (seres vivos e 

elementos não vivos); pelas múltiplas relações, tanto internas como externas, pela 

variação dos estados e pela diversidade hierárquica, tipológica e visual 

(RODRIGUEZ et. al. (2004:18). 

Para Christofoletti (1981), as paisagens são fenômenos de ordem geográfica, 

pois resultam da combinação de distintos fatores que funcionam de forma integrada, 
                                            
9 Landschaft: em tradução literal, trabalhar na terra, ou terra modificada pela ação humana. Aqui o 
termo tem uma conotação de paisagem cultural. 
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sendo, portanto, fenômenos tipicamente analisáveis pela abordagem sistêmica. O 

autor cita ainda um conceito de Tricart, para quem a paisagem “é uma porção do 

espaço perceptível a um observador, onde se inscreve uma combinação de fatos 

visíveis e invisíveis e interações, dos qual só percebemos, em determinado 

momento, o resultado global” (p. 14). 

Na década de 2000, o Convênio Europeu da Paisagem estabeleceu como 

conceito de paisagem “qualquer parte do território tal como é percebido pela 

população, cujo caráter seja o resultado da ação e interação de fatores naturais e/ou 

humanos10. 

A Teoria Geossistêmica se apresenta como um modelo11 teórico da paisagem 

e integra um conjunto de formulações teórico-metodológicas da Geografia Física 

surgidas da necessidade de articular os princípios da interdisciplinaridade, síntese, 

abordagem multiescalar e dinâmica  (RODRIGUES, 2001). 

 Os fundamentos do modelo do Geossistema encontram-se ancorados na  

Teoria Geral dos Sistemas, proposta por Bertalanffy em 1931 e que trata de maneira 

geral das leis e propriedades dos sistemas, sendo aplicável a diversas áreas do 

conhecimento (BOLÓS i CAPDEVILA, 1992). Diversos conceitos de sistemas são 

encontrados na literatura: “conjunto de elementos em interação” (BERTALANFFY, 

1975:62);  “conjunto de elementos e das relações entre eles e seus atributos” (HALL 

e FAGEN, 1956, apud CHRISTOFOLETTI, 1978:2); “conjunto de objetos ou atributos 

e das suas relações, organizados para executar uma função particular” (THORNES 

e BRUNSDEN, 1977, apud CHRISTOFOLETTI, 1978:2); “modelo consistente em um 

conjunto de elementos em interação” (BOLÓS i CAPDEVILA, 1992:31). 

Todos os conceitos apresentados trazem como elementos centrais as noções 

de elementos/objetos/atributos, conjunto e interação. Elementos/objetos/atributos se 

referem às partes integrantes do sistema, a noção de conjunto implica que estas 

partes possuem propriedades comuns, e interação se refere às relações existentes 

entre os elementos/objetos (PENTEADO, 1983). 

                                            
10 “Cualquier parte del território tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de L 
la acción y la interación de factores naturales y/o humanos. Disponível em 
<http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/versionsconvention/spanish.pdf> Acesso 
em 02 de agosto de 2013. 
11 Modelo é entendido aqui como uma reprodução simplificada do objeto de estudo (BOLÓS i 
CAPDEVILA, 1992). 
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Sendo assim, pode-se definir um sistema como um conjunto de unidades que 

se articulam entre si. Cada unidade possui elementos integrantes, inter-relacionados, 

dependentes entre si e com propriedades comuns. O estado de um sistema se 

caracteriza por sua organização, composição e fluxo de energia e matéria, podendo 

ser medido através de variáveis (ALMEIDA & SOARES, 2008). Para se caracterizar 

algo como um sistema, este deve ser dotado de: elementos, relações, atributos, 

entrada (input) e saída (output) (CHRISTOFOLETTI, 1979). Os princípios básicos 

aplicáveis a todos os sistemas são o caráter multivariável, caráter de totalidade, 

estruturação em níveis (hierarquia) e caráter dinâmico (BOLÓS i CAPDEVILA, 

1992).  

Desta forma, um sistema é composto por múltiplas variáveis. De acordo com 

Christofoletti (1979) e Penteado (1983), estas são passíveis de mensuração e  

indicam qualidades ou atributos do sistema, tais como forma, tamanho, fluxos, 

intensidade, arranjo espacial, entre outros.  

Um sistema é composto por elementos inter-relacionados, e o todo (totalidade) 

caracteriza-se pelo arranjo das inter-relações dos elementos. A mera soma das 

partes (elementos) não caracteriza um sistema (PENTEADO, 1983; BOLÓS i 

CAPDEVILA, 1992).  

Os sistemas são ainda estruturados hierarquicamente em níveis. Assim, os 

elementos do sistema encontram-se organizados em sistemas mais simples e a 

hierarquia que os define se faz em função do seu grau de complexidade (BOLÓS i 

CAPDEVILA, 1992).  

Por fim, os sistemas apresentam um caráter dinâmico, significando que seus 

elementos estão em constante interação no espaço e no tempo, dado pela 

transformação da energia e matéria importadas pelo sistema (TRICART, 1977).  

Os sistemas podem ser classificados conceitualmente em fechados, isolados 

ou abertos, conforme as entradas e saídas de energia apresentadas, embora na 

prática todos os sistemas sejam abertos. Os sistemas fechados se caracterizariam 

pela troca de energia, mas não de matéria. Nos sistemas isolados não haveria trocas 

de matéria e energia com o meio exterior. Por fim, em um sistema aberto, há troca 

de energia e matéria com sistemas vizinhos, sendo enquadrados nesta categoria os 

sistemas naturais e sociais (PENTEADO, 1983; BOLÓS i CAPDEVILA, 1992). Desta 

forma, a concepção sistêmica implica em uma abordagem que pode considerar 
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como um sistema qualquer diversidade da realidade estudada (RODRIGUEZ et. al., 

2004).  

 

2.1.1 O Geossistema como  abordagem téorica para o estudo da paisagem 
 

Para Sochava (1972), a natureza se constitui de hierarquias funcionais. 

Christofoletti (1981) e Penteado-Orellana (1985) consideram que as paisagens 

resultam da combinação de fatores diversos que apresentam integração em seu 

funcionamento, e, portanto, o modelo sistêmico pode ser transferido também para o 

seu entendimento. 

Para Tricart (1977): 

 

o conceito de sistema é o melhor instrumento lógico de que 
dispomos para estudar os problemas do meio ambiente. Ele permite 
adotar uma atitude dialética entre a necessidade de análise – que 
resulta do próprio progresso da ciência e das técnicas de 
investigação – e a necessidade, contrária, de uma visão de conjunto, 
capaz de ensejar uma atuação eficaz sobre esse meio ambiente. 
Ainda mais, o conceito de sistema é, por natureza, de caráter 
dinâmico e por isso adequado a fornecer os conhecimentos básicos 
para uma atuação. 

 

O Modelo Geossistêmico foi proposto por Sochava em 1960 e se constitui em 

um aporte metodológico que lança mão do geossistema - um modelo teórico da 

paisagem, representando a aplicação da Teoria Geral dos Sistemas à análise da 

paisagem em Geografia. Para Sochava, o Geossistema constitui o “conjunto dos 

componentes, processos e relações dos sistemas do meio ambiente físico” 

(SOCHAVA, 1960 apud CHRISTOFOLETTI, 1981).  

Por sua vez, Penteado (1983) define o geossistema como formações naturais 

sob influência do Homem, por meio dos aspectos social, econômico e técnico. 

Assim, embora seja difundida nas correntes ditas humanas da geografia que o 

geossistema seja um modelo teórico explicativo apenas das interações entre os 

meios físico e biótico, o fator antrópico se apresenta como importante constituinte, 



 

 

 

um dos elementos do geossistema. 

que as atividades humanas são parte do geossistema como mais um elemento.

Nesta perspectiva, Bolós i Capdevila (19

combinação de dois subsistemas: abiótico (geo

interconexão, sendo que neste 

socioeconômico, criado pela sociedade humana

transformações na paisagem

transição, denominadas 

sistema pode ter diversas

(ver Figura 2.1). 

 

Figura 2.1

Fonte: Adaptado de 
 

A energia é o que faz funcionar o sistema. A entrada de energia se dá pela 

importação a partir de outro sistema, sendo a sua transformação dentro do sistema 

constituída por uma série de processos tais como transferências e acumulações, em 

diferentes escalas de espaço e tempo.

diversas origens. Uma parte tem 

essencialmente de energia solar e

gravitacional menos intensa dos demais corpos celestes. Outra parte se constitui de 

energia gerada no próprio

energia orogênica e nuclear

originando uma série de transformações cuja finalidade última é 

do geossistema. Da mesma forma, Christofoletti (1981

que as atividades humanas são parte do geossistema como mais um elemento.

Nesta perspectiva, Bolós i Capdevila (1981) define o geossistema como a 

combinação de dois subsistemas: abiótico (geoma) e biótico (bioma)

, sendo que neste último estaria incluído mais um subsistema 

socioeconômico, criado pela sociedade humana e capaz de promover grandes 

transformações na paisagem. Entre estes subsistemas encontram

ção, denominadas interfácies. A energia responsável pelo funcionamento do 

diversas origens, e se constitui um fator externo ao geossistema

1: O geossistema segundo Bolós i Capdevila.

Fonte: Adaptado de Bolós i Capdevila (1992).

A energia é o que faz funcionar o sistema. A entrada de energia se dá pela 

outro sistema, sendo a sua transformação dentro do sistema 

constituída por uma série de processos tais como transferências e acumulações, em 

diferentes escalas de espaço e tempo. A energia que entra no geossistema pode ter 

diversas origens. Uma parte tem sua origem fora da Terra, e se constitui 

essencialmente de energia solar e energia gravitacional da lu

menos intensa dos demais corpos celestes. Outra parte se constitui de 

próprio planeta Terra, tais como a gravidade, energia dos ventos, 

nuclear. A energia que entra no geossistema produz trabalho, 

originando uma série de transformações cuja finalidade última é 
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Christofoletti (1981) considera 

que as atividades humanas são parte do geossistema como mais um elemento. 

81) define o geossistema como a 

ma) e biótico (bioma), em 

mais um subsistema – o 

e capaz de promover grandes 

encontram-se zonas de 

A energia responsável pelo funcionamento do 

origens, e se constitui um fator externo ao geossistema 

Bolós i Capdevila. 

 
Bolós i Capdevila (1992). 

A energia é o que faz funcionar o sistema. A entrada de energia se dá pela 

outro sistema, sendo a sua transformação dentro do sistema 

constituída por uma série de processos tais como transferências e acumulações, em 

A energia que entra no geossistema pode ter 

sua origem fora da Terra, e se constitui 

lua, além da energia 

menos intensa dos demais corpos celestes. Outra parte se constitui de 

a gravidade, energia dos ventos, 

. A energia que entra no geossistema produz trabalho, 

originando uma série de transformações cuja finalidade última é atingir o estado de 
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equilíbrio dinâmico, ou estado estacionário (BOLÓS i CAPDEVILA, 1981, 1983, 

1992). 

O geossistema não é a paisagem em si, mas um tipo de sistema, o modelo 

explicativo da estrutura e dinâmica da paisagem, de seu funcionamento, e, portanto 

não existe na realidade concreta. Entretanto, é a paisagem que se define como o 

“geossistema concreto, ocupando um espaço geográfico determinado” (BOLÓS i 

CAPDEVILA, 1981, 1983:83, 1992). 

De acordo com Christofoletti (1981), o estudo dos geossistemas pode ser 

empreendido a partir de duas perspectivas: positivista e fenomenológica. A 

perspectiva fenomenológica considera que não existe realidade objetiva, uma vez 

que a percepção humana só é capaz de apreender uma parte da realidade. Assim, a 

natureza só existe pelo olhar do observador. Na perspectiva positivista o 

geossistema é um dado concreto da realidade, e deve ser encarado com 

objetividade. Entretanto, mesmo na perspectiva positivista há que ter cuidado na 

delimitação do sistema como objeto de estudo:  

 

(...) distinguir um sistema na multiplicidade dos fenômenos da 
superfície terrestre é ato mental, cuja ação procura abstrair o referido 
sistema da realidade envolvente. O procedimento de abstrair, 
procurando estabelecer os elementos componentes e as relações 
existentes, depende da formação intelectual e da percepção 
ambiental apresentada pelo pesquisador 
(CHRISTOFOLETTI,1981:3). 

 

Definir um sistema a partir de conjuntos complexos requer a seleção de um 

número de elementos e suas relações, representando uma simplificação da 

realidade estudada. Esse procedimento se apresenta como um desafio ao 

pesquisador, na medida em que a simplificação demasiada pode omitir parte da 

natureza e significação da realidade (BOLÓS i CAPDEVILA, 1981). 

No estudo da Região Carbonífera Catarinense, a abordagem geossistêmica 

fornece elementos para caracterizar a paisagem e compreender as relações e 

transformações que operam naquela porção do território. Assim, considera-se no 

âmbito deste trabalho que a janela de interesse (o sistema a ser examinado) é a 

sub-bacia do Rio Fiorita. Considera-se também que esta se encontra organizada 
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através da rede hidrográfica em um complexo de bacias cujos inputs/outputs podem 

ter maior ou menor influência sobre a bacia a jusante, e que sofrem influência de 

outros níveis hierárquicos, que compõem a estrutura do geossistema. 

 

2.2 A TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM: A MINERAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
 

A mineração é uma atividade fundamental para o desenvolvimento da vida 

moderna, tendo uma participação muito forte na economia global. No Brasil, o setor 

está em amplo crescimento (em torno de 500% entre 2001/2011), tendo 

movimentado em 2011 a cifra de 50 bilhões de dólares. O Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM) contabilizou a existência de 7.932 empresas 

mineradoras no ano de 2010, das quais 1.901 estão situadas na Região Sul do país 

(IBRAM, 2011). 

Entretanto, é uma atividade que mesmo atendendo a legislação ambiental, tem 

potencial de causar grande impacto, dependendo do minério de interesse, da 

localização da jazida e das condições técnicas empregadas. De maneira geral, a 

lavra provoca a poluição dos sistemas hídrico, do solo, do ar, poluição sonora, 

subsidência do terreno, entre outros (FARIAS, 2002; RUBIO e TESSELE, 2002). 

A mineração pode ser realizada na superfície ou por meio de galerias 

subterrâneas. Na mineração de superfície, o material minerado se constitui de uma 

ou mais camadas do solo ou rocha, sendo necessária, muitas vezes, a retirada de 

grandes volumes de material estéril12, sendo produzidas cavas ou depressões 

topográficas (mineração de areia, argila, entre outros), no local minerado. Toda 

atividade de lavra, seja ela subterrânea ou a céu aberto, implica enormes alterações 

da paisagem (SINGH, 2006).  

A mineração a céu aberto é um método que provoca extensa modificação da 

superfície minerada, causando grande impacto visual, além de erosão do solo, 

poluição hídrica, do ar e sonora, supressão de vegetação e impactos sobre a fauna 

(WORLD COAL INSTITUTE, 2005; GHOSE, 2005). A transformação da paisagem 

pela mineração a céu aberto é radical, sendo que a recuperação das condições 

                                            
12 Estéril é toda camada de solo e/ou rocha posicionada acima do minério, que deve ser retirada para 
acessar a camada de carvão mineral. 



31 

 

 

 

anteriores da paisagem só é possível parcialmente, consistindo em esforços de 

longo prazo (ZIMMERMANN & TREBIEN, 2001). Para Namdeo (apud GHOSE, 

2005), a degradação da superfície é o problema mais grave relacionado à mineração 

a céu aberto, ocorrendo sérias mudanças nas propriedades físicas, químicas e 

microbiológicas dos solos (KUNDU e GHOSE, apud GHOSE, 2005). 

Em relação ao carvão mineral, a mineração de superfície se apresenta 

economicamente viável apenas quando as camadas de carvão estão situadas 

próximo à superfície, permitindo “pouca” movimentação de estéril13. Entretanto este 

método permite o aproveitamento de até 90% da camada de carvão. A lavra pode 

ser realizada por dois métodos principais: opencast ou opencut mining (cava aberta) 

ou pelo método strip mining (lavra em tiras), retirando a camada de estéril14 para 

permitir o acesso das máquinas à camada de carvão (WORLD COAL INSTITUTE, 

2005). Primeiramente a cobertura vegetal e, consequentemente, toda a fauna 

associada são removidas da área, deixando exposto o estéril. Este é então 

dinamitado e retirado por maquinário do tipo dragline ou shovel.  Uma vez que a 

camada de carvão esteja aflorante, esta é perfurada, fraturada e então retirada, 

sendo transportada para o local de beneficiamento (WORLD COAL INSTITUTE, 

2005). Para minimizar os impactos da atividade, é hoje obrigatório o emprego de 

técnicas de recuperação concomitante à lavra. 

Na mineração de carvão há ainda o problema da drenagem ácida de mina 

(DAM), responsável pela solubilização de metais pesados contidos no minério e 

rejeitos, e consequente contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. A 

DAM, ao entrar em contato com a drenagem natural (rios, lagos e água subterrânea) 

modifica as condições físicas, químicas e biológicas daquele sistema, causando 

degradação. Mendonça et al. (2002) e Ubaldo et al. (2006) chamam a atenção para 

dois aspectos a serem considerados na avaliação dos impactos da DAM: a 

circunscrição do problema, que não se restringe à área do empreendimento, 

contaminando cursos d’água superficiais e subterrâneos, podendo atingir uma 

grande extensão da bacia hidrográfica, e a baixa velocidade de reação química do 

processo, permanecendo o problema mesmo depois de cessada a extração de 

                                            
13 Em relação a uma jazida subterrânea mais profunda. 
14 É considerado estéril a camada de solo e rochas sobrejacentes à camada do minério de interesse, 
mas que não possuem teor do minério de interesse economicamente aproveitável (MPF, 2003). 
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carvão. Trindade e Soares (2004) atribuem a gravidade do problema ao caráter 

duradouro do potencial poluidor da DAM. 

Nesse contexto, combater a DAM pode ser considerado um desafio, no sentido 

em que a água é um alvo móvel. O ciclo hidrológico é definido por Drew (1989) como 

um sistema complexo de circulação da água, que consiste em diferentes 

armazenagens de água (rios, lagos, água subterrânea, oceano, seres vivos, nuvens, 

entre outros), ligadas por transferências (precipitação, evaporação, condensação), e 

cujo tempo para o desenvolvimento de cada processo se apresenta variável. Dessa 

forma, a recuperação da qualidade da água contaminada pela DAM é uma tarefa 

demorada e que deve ser pensada tomando-se a bacia hidrográfica como unidade 

de análise. Por conta da magnitude do problema, diversos trabalhos têm sido 

desenvolvidos em áreas de mineração de carvão para controle e tratamento da DAM 

em todo o mundo (FRANCO, 2008). 

 

2.3 ÁREAS DEGRADADAS E RECUPERAÇÃO: CONCEITOS 
 

Na legislação brasileira, a degradação está definida no Decreto 97.632/8915 

como  

 

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

 

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) uma área sofreu degradação ambiental quando teve suas 

características físicas, químicas e biológicas modificadas de forma a inviabilizar seu 

potencial socioeconômico (IBAMA, 1990). A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) define área degradada como aquela que, em função das 

                                            
15 Regulamenta o Artigo 2º, inciso VIII da Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível em  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97632.htm>. Acesso em 02 de Março de 
2012. 
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atividades de mineração, apresenta graus diferentes de alteração das suas 

características físicas, químicas e biológicas (NBR 13030, 1999). 

Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal, no âmbito da Ação Civil 

Pública do carvão, elaborou um documento intitulado Critérios para Recuperação ou 

Reabilitação de Áreas Degradadas pela Mineração de Carvão (MPF, 2003)16, onde 

foram definidos os conceitos a serem utilizados e os critérios para a definição dos 

usos futuros das áreas recuperadas. Nesse documento, a essência do conceito de 

área degradada apresentado pelo IBAMA (1990) é retomada, incluindo o ser 

humano como agente causador da modificação: 

 

(área degradada é) aquela área que, por ação antrópica, perdeu 
algumas de suas características físicas, químicas e biológicas, na 
medida suficiente para prejudicar a estabilidade do ecossistema e 
afetar negativamente seu potencial sócio-econômico. A degradação 
de uma área verifica-se quando, de forma simultânea ou isolada, 
ocorre(m): a supressão ou alteração da cobertura vegetal, a 
destruição ou expulsão da fauna, a cobertura ou remoção da camada 
de solo fértil, a alteração em volume ou perda da qualidade físico-
química e biológica dos corpos hídricos superficiais e das águas 
subterrâneas” (MPF, 2003). 

 

 O termo recuperação de áreas degradadas é amplamente encontrado na 

literatura também como reabilitação ou restauração de áreas degradadas. 

Entretanto, embora os três termos sejam atribuídos às atividades que visam 

restabelecer as áreas uma vez degradadas, há discordância entre os autores 

(IBAMA, 1990; DIAS & GRIFFITH, 1998; ABNT NBR/13030, 1999; RODRIGUES & 

GANDOLFI, 2001) quanto ao exato significado de cada um, e qual seria o termo 

mais adequado ao processo. 

O IBAMA (1990) entende a recuperação como o retorno do sítio degradado a 

uma forma e uso do solo de acordo com um plano pré-estabelecido. Esse 

entendimento implica que, antes de iniciada a atividade de lavra a recuperação da 

                                            
16 O documento original data de 2003, e possui cinco revisões: Revisão, março/2008; Revisão 1, 2 e 3 
março/2009; Revisão 4, março/2012. Estão disponíveis em   
<https://www.jfsc.jus.br/acpdocarvao/portal/conteudo_portal/conteudo.php?cat=47> Acesso em 04 de 
janeiro de 2013. 
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área esteja planejada e o uso futuro do solo definido. O IBAMA entende ainda que o 

sítio degradado deva ter condições mínimas de restabelecimento de um novo 

equilíbrio dinâmico, desenvolvendo uma nova paisagem. Para Majer (apud IBAMA, 

1990) o termo recuperação é mais genérico, e inclui “todos os aspectos de qualquer 

processo que visa a obtenção de uma nova utilização para a área degradada”, 

incluindo ou não processos biológicos.  

Já Dias e Griffith (1998) incluem a dimensão biológica, definindo a recuperação 

de áreas degradadas como um conjunto de ações de caráter multidisciplinar que 

objetivam restabelecer as condições de equilíbrio e sustentabilidade do sistema 

natural anteriormente estabelecido. Esses autores discutem a degradação a partir de 

uma perspectiva ecossistêmica do solo, pensando o solo enquanto suporte para a 

vegetação. 

A NBR 13030 (1999) traz no conceito de recuperação a noção de que a função 

original do ecossistema deve ser restabelecida. O Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - SNUC17 define a recuperação como a “restituição de um ecossistema 

ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode 

ser diferente de sua condição original”, enquanto a restauração seria a restituição de 

um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível 

da sua condição original.  

O termo reabilitação é definido por Majer (apud IBAMA, 1990), como o “retorno 

da área a um estado biológico apropriado”, complementando que o retorno citado 

pode compreender o uso produtivo da área em longo prazo por atividades de caráter 

lucrativo, apenas recreativo ou de valorização estético-ecológica. A reabilitação é, de 

acordo com a ABNT (NBR 13030, 1999), o conjunto de procedimentos através dos 

quais se propicia o retorno da função produtiva da área ou dos processos naturais, 

visando à adequação ao uso futuro. O conceito de uso futuro também é definido 

nessa NBR: utilização prevista para determinada área, considerando suas aptidões, 

intenção de uso e fragilidade dos meios físico e biótico. Para Ghose (2005) a 

reabilitação é o processo pelo qual os impactos ambientais da mineração são 

                                            
17 Lei Federal 9.985/2000: Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm>. Acesso em 20 de Outubro de 
2011. 
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reparados. Para o autor indiano, o principal objetivo da reabilitação inclui uma 

definição do uso final da terra planejado para a área. Esse uso da terra deve 

considerar a aptidão do solo da área reabilitada. 

Por fim, a restauração é, para o IBAMA (1990), o retorno ao estado original, 

antes da degradação – o que, para Dias e Griffith (1998) torna o termo impróprio 

quando se discute mineração, uma vez que ”por retorno ao estado original entende-

se que todos os aspectos relacionados com topografia, vegetação, fauna, solo, 

hidrologia apresentem as mesmas características de antes da degradação. 

No SNUC, a restauração é considerada como a restituição de um ecossistema 

ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição 

original. No entendimento da ABNT (NBR 13030, 1999), a restauração é o conjunto 

de procedimentos através dos quais é feita a reposição das exatas condições 

ecológicas da área degradada pela mineração, de acordo com o planejamento 

estabelecido. 

Para Dias e Griffith (1998) a utilização dos termos reabilitação ou recuperação 

é aceitável, mas os autores não recomendam o emprego do termo restauração, uma 

vez que o retorno ao estado original constitui “um objetivo praticamente inatingível”. 

O primeiro conceito é bastante realista principalmente ao ser aplicado às áreas 

degradadas pela mineração de carvão, uma vez que os impactos da mineração 

possuem um caráter quase irreversível quando se considera a retirada da cobertura 

vegetal e o arrasamento das superfícies originais (condições solo-relevo). Nesse 

contexto a restituição à condição o mais próxima possível de sua condição original 

pode ser considerada impraticável. 

O conceito adotado no presente trabalho para tratar da recuperação de áreas 

degradadas de carvão em Santa Catarina será o de recuperação, conforme adotado 

pelo MPF na ACP do carvão. 

 

2.3.1 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 
 

Para Dias & Griffith (1998), a recuperação de áreas degradadas se constitui em 

um conjunto de ações, pensadas e executadas de forma multidisciplinar, que 
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objetivam restabelecer as condições de equilíbrio sistêmico de um dado sistema 

natural. 

Na legislação brasileira, a obrigação de restabelecer as condições ambientais 

das áreas degradadas encontra-se fundamentada na Lei 6.938/8118, na Constituição 

Federal de 198819, e no Decreto 97.632/8920 (CASTRO, 1998). 

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) é um instrumento 

legal regulamentado pelo Decreto Federal 97.632/8921 em seu Artigo 1º, que prevê a 

apresentação do PRAD contendo o Plano de Fechamento de Mina, concomitante à 

apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA – e do Relatório do Impacto 

Ambiental – RIMA. Ou seja, o PRAD passa a ser um instrumento obrigatório do 

Licenciamento Ambiental. Cabe ressaltar que no caso da RCC, para as minerações 

executadas antes do Decreto Federal 97.632/89, os PRADs têm sido exigidos por 

força da ACP do Carvão. 

Seu conteúdo mínimo é estabelecido pela Norma Brasileira NBR ABNT 

1303022, devendo conter, entre outros, os seguintes tópicos: Diagnóstico Ambiental 

(definição das áreas de influência direta, meios físico, biótico e antrópico, fisionomia 

ecológica da região), Impactos Ambientais, Aptidão e intenção de uso futuro, 

Conformação topográfica e paisagística, Ações emergenciais para riscos de 

acidentes ambientais e Programa de acompanhamento e monitoramento. 

Na Região Carbonífera Catarinense, o MPF estabeleceu um documento guia 

para a elaboração do PRAD a ser submetido pelas mineradoras ao Licenciamento, 

intitulado PRAD-padrão23, e judicialmente homologado, com o objetivo de “atender 

simultaneamente à NBR 13030, aos itens NRM-01 (Normas Gerais) e NRM-21 

(Reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e Impactadas) da Portaria do DNPM 

N.º 237 de 18/10/2001 de que trata o artigo 97 do Decreto-Lei n.º 227 de 28/2/1967”. 

O documento está estruturado em seis módulos: Identificação e Caracterização do 

                                            
18 Política Nacional do Meio Ambiente, Artigo 2º, inciso VIII 
19 Artigo 225, parágrafos 2º e 3º 
20 Regulamenta o Artigo 2º, inciso VIII da Política Nacional do Meio Ambiente 
21 Decreto Federal 97.632/89 - Dispõe sobre a regulamentação do Artigo 2°, inciso VIII, da Lei n° 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá outras providências. Disponível em 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97632.htm>. Acesso em 20 de Outubro de 2011. 
22 NBR 13030/99 – Elaboração e Apresentação de Projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração. 
23 Anexo VI da Ação Civil Pública, disponível em 
<www.jfsc.jus.br/acpdocarvao/conteudo/levantamento_minas/Anexo_IV_PRAD_padrao.htm>. Acesso 
em 23 de agosto de 2012. 
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Empreendimento, Cronogramas, Diagnóstico Ambiental da Área, Impactos 

Ambientais, Proposição de Medidas Mitigadoras e Compensatórias, Ações de 

Recuperação, Programa de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos 

Ambientais. Cada item é seguido de uma descrição de seu conteúdo mínimo, sendo 

de interesse deste trabalho uma breve discussão dos seguintes conteúdos: 

Diagnóstico Ambiental da Área: segundo o PRAD-padrão, o diagnóstico da 

área deve “apresentar as descrições e as análises dos fatores ambientais e suas 

interações, caracterizando a situação ambiental da área, que deverão retratar a atual 

qualidade ambiental da área”. São itens indispensáveis a caracterização dos meios 

físico, biótico, sócio-econômico e a fisionomia ecológica da área, caracterizada no 

documento como a “interação dos aspectos bióticos e abióticos da paisagem”. 

 Impactos Ambientais: neste item deve ser realizada a análise dos impactos 

instalados e potenciais, com análise da escala temporal do impacto (curto, médio e 

longo prazo), sua valoração e interpretação; caracterizar as fontes de poluição e os 

contaminantes, e determinar sua magnitude; detalhar os impactos sobre os meios 

físico, biótico e socioeconômico; descrição dos métodos e técnicas adotadas na 

identificação e valoração dos impactos. 

Proposição de Medidas Mitigadoras e Compensatórias: descrever as medidas 

propostas para mitigação dos impactos identificados no tópico anterior. 

Ações de Recuperação: neste item o PRAD deverá expor a intenção de uso 

futuro da área, e detalhar os métodos e técnicas a serem empregados na 

recuperação, com base na definição do seu uso futuro. As atividades de 

recuperação devem contemplar: estabilidade de aterros e escavações; erosão e 

drenagem, solo; águas superficiais; águas subterrâneas; reconformação topográfica 

e paisagística e revegetação. 

Programa de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos Ambientais: o 

último módulo do PRAD-padrão prevê a definição dos parâmetros selecionados para 

o monitoramento ambiental, rede de amostragem, descrição dos métodos de coleta 

e analíticos, cronograma de amostragem e métodos utilizados no processamento 

dos dados coletados no monitoramento. Minimamente o monitoramento ambiental 

deve contemplar o acompanhamento da qualidade do ar, águas, solos, fauna, flora, 

saúde pública e saúde ocupacional. 
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Por fim, em Santa Catarina, para as áreas degradadas objetos da ACP, o 

Licenciamento ambiental dos PRADs apresentados é atribuição da Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FATMA), a quem compete avaliar os resultados do 

monitoramento ambiental no sentido de averiguar a eficácia da recuperação, 

devendo então emitir laudo atestando a recuperação da área, que por sua vez deve 

ser avaliado pelo MPF e então homologado pelo Juiz. 

 

2.4 ETAPAS DA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR MINERAÇÃO 
 

A recuperação de superfícies degradadas por atividade de mineração tem 

como objetivo, em um primeiro momento, recriar uma condição o mais próxima 

possível do equilíbrio dinâmico da paisagem (TOY, 1988).  

Segundo o IBAMA (1990), a recuperação é um processo que deve ter início 

antes da mineração e termina depois do fim da atividade de lavra. A mineração pode 

ser dividida em duas etapas, que devem ser integradas: 1) estudos iniciais ao 

beneficiamento e 2) reabilitação da área impactada (IPAT/UNESC, 2002b). 

Atualmente a legislação obriga o minerador a executar a recuperação durante a 

mineração, sendo adotadas algumas medidas para potencializar a efetividade da 

recuperação. Assim, após a remoção da cobertura vegetal, esta pode ser 

armazenada para servir como cobertura do solo reconstruído. Da mesma forma, a 

camada de solo retirada deve ser guardada em ambiente apropriado, por tempo 

curto e determinado, de forma a que os microorganismos do solo permaneçam 

vivos, para ser utilizada na construção do novo solo.  

Imediatamente após a lavra, a cava de mineração deve ser preenchida com o 

material estéril de forma a reconstruir a topografia. Em seguida utiliza-se o solo 

anteriomente guardado para inocular microorganismos e também nutrientes no novo 

solo reconstruído. A última etapa consiste na revegetação e monitoramento da área 

(IBAMA, 1990). 

De acordo com IBAMA (1990), as etapas da recuperação de áreas degradadas 

são:  

1. Preparo da área a ser minerada; 

2. Remoção da camada fértil do solo e estocagem; 
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3. Preenchimento da área lavrada com estéril ou rejeito; 

4. Formação de depósitos de estéril ou rejeito seco; 

5. Recomposição topográfica ou paisagistica; 

6. Tratos da superfície final (recolocação da camada fértil de solo, 

construção de terraços e rede de drenagem, redução da compactação e 

correção da fertilidade do solo); 

7. Revegetação. 

 

Uma vez que o presente trabalho trata de áreas que foram mineradas e 

abandonadas em momento anterior à legislação que trata da questão e, portanto, a 

recuperação durante a lavra não é mais possivel, serão abordadas as atapas de 

recuperação possíveis de serem aplicadas a esse contexto. 

Isolamento e disposição de rejeitos: em mineração é comum a geração de 

rejeitos tanto sólidos quanto líquidos com alto potencial poluidor. Na frente de lavra 

de carvão mineral, urânio, ouro, entre outros minérios, existe o problema da geração 

da DAM. Para minimizar o impacto da DAM no ambiente, o rejeito deve ser reunido e 

isolado em depósito de rejeitos isolados ambientalmente, cuja construção e 

monitoramento são definidos em NBR específica: NBR 13028:1993 (Elaboração e 

apresentação de projeto de disposição de rejeitos de beneficiamento, em 

barramento, em mineração – Procedimento). 

Recomposição topográfica: consiste na remodelação do terreno, de forma a 

recriar uma superfície próxima da geometria original. Muitas vezes, por questões 

geotécnicas isso não é possível, entretanto, busca-se diminuir ou evitar o 

desenvolvimento de processos erosivos e reconstruir um substrato sobre o qual seja 

possível o desenvolvimento pedogenético e vegetal.  

A reconstrução topográfica é uma parte importante do processo de 

recuperação de áreas degradadas, uma vez que ela representa a base física sobre a 

qual as outras práticas de recuperação serão desenvolvidas, incluindo seu uso 

futuro (após as práticas de recuperação). O principal objetivo dessa etapa é a 

criação de uma superfície sobre a qual a condição de equilíbrio dinâmico da 

paisagem possa ser desenvolvida (TOY, 1988). 

Durante o planejamento da superfície a ser reconstruída topograficamente é 

importante considerar as formas de relevo predominantes na área minerada antes 
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da degradação e de seu entorno.  Elas são o resultado da atuação de processos 

geomorfológicos que possivelmente continuam a atuar e, portanto, podem 

condicionar o desenvolvimento da área reconstruída. Além das formas e processos, 

o especialista que atua na recuperação de áreas degradadas deve considerar os 

materiais onde serão executadas as obras, identificando o grau de resistência 

destes à ação dos agentes externos (GUERRA, 2003). Entretanto, na maioria dos 

casos, as obras de recuperação não consideram a dinâmica do relevo, muitas vezes 

aumentando os custos e superestimando o tempo de vida das obras de recuperação 

(GUERRA, 2003; ARAUJO et al., 2008). Podem ser incluídas na recomposição 

topográfica as etapas de controle de processos erosivos, relacionada com aspectos 

da topografia tais como declividade dos taludes, características geotécnicas do 

estéril utilizado no remodelamento; e implantação de rede de drenagem. 

Reconstrução do solo: para Abrahão & Mello (1988), o estabelecimento de um 

horizonte A deve ser o principal objetivo a ser alcançado em um plano de 

recuperação, dando condições à biosfera de catalisar o processo de 

desenvolvimento de outros horizontes. A escolha das técnicas para reconstrução do 

solo, assim como todas as etapas da recuperação, deve levar em conta o uso futuro 

da área. Assim, as características do substrato a ser reconstruído devem ser 

definidas em função do tipo de formação vegetal a ser implantada. Dessa forma, 

após o término das ações de recuperação, as técnicas utilizadas serão 

determinantes do máximo de desenvolvimento do solo naquelas condições 

geográficas, permanecendo estável enquanto durarem tais condições ambientais 

(ABRAHÃO & MELLO, 1988). 

Controle da Drenagem Ácida de Mina: essencialmente dois enfoques são 

utilizados no controle e tratamento da DAM: a prevenção, quando o processo 

poluidor ainda não está instalado, e para evitar que se instale, e a remediação, 

quando é necessário tratar a DAM já instalada (ver Figura 2.2Figura 2.2: Enfoques 

possíveis no controle e tratamento da DAM.). Na prevenção são utilizados processos 

passivos, ou seja, que atuam evitando a geração de DAM, tais como coberturas 

secas (camadas de argila e areia para isolar o rejeito contaminante do contato com o 

ar) ou coberturas úmidas, que isolam os rejeitos através do recobrimento com água. 

Na remediação, são utilizadas técnicas passivas ou ativas. Nos processos passivos 

a DAM é tratada em wetlands, geralmente com a utilização de plantas para a 
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fitorremediação. Os processos ativos compreendem uma série de métodos variantes 

do mesmo princípio: a neutralização por reagentes alcalinos. Embora a DAM seja o 

maior desafio na recuperação de áreas degradadas pela mineração de carvão, o 

sucesso de um projeto de recuperação de área degradada por mineração de carvão 

não se restringe apenas à diminuição de seu potencial poluidor. 

 

Figura 2.2: Enfoques possíveis no controle e tratamento da DAM. 

 
Fonte: Franco, 2008. 

 

Revegetação: o estabelecimento de uma sucessão vegetal é etapa 

fundamental no incremento de nutrientes e matéria orgânica ao substrato 

reconstruído, sendo esta etapa, juntamente com a reconstrução do solo, os maiores 

desafios quando a intenção de uso futuro é a conservação da natureza. A 

revegetação também deve levar em conta o uso futuro da área, sendo que a adoção 

das técnicas de revegetação e seleção das espécies devem observar este aspecto 

da recuperação. Quando o objetivo é a recuperação de uma floresta nativa, várias 

técnicas podem ser adotadas: plantio ao acaso, modelo sucessional, plantio por 

sementes, regeneração natural, modelo com espécies raras e comuns, restauração 

em ilhas (KAGEYAMA e GANDARA, 2001). 
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A recriação de uma paisagem o mais próxima possível do equilíbrio dinâmico 

implica o entendimento da estrutura e dinâmica da paisagem. As técnicas de 

recuperação de área degradada (RAD) são limitadas por condicionantes do meio 

natural.  Os aspectos da organização espacial local devem pautar o planejamento da 

recuperação de uma área em seus diversos aspectos (recomposição topográfica, 

restabelecimento de um substrato para desenvolvimento de um novo perfil de solo, 

isolamento dos rejeitos, tratamento da DAM, revegetação, entre outros), de forma 

que essas condicionantes naturais sejam potencializadoras da recuperação, e não 

atuem no sentido inverso. 

 

2.4.1 Critérios para a recuperação de áreas degradadas em Santa Catarina 
 

Em Santa Catarina, o MPF estabeleceu os critérios a serem seguidos pelas 

empresas mineradoras na recuperação das áreas degradadas pelo carvão. Três 

classes de critérios foram definidas, sendo adotados dois conceitos diferentes para 

caracterizá-las: para áreas legalmente caracterizadas como área de preservação 

permanente (APP) foi adotado o conceito de recuperação, definido pelo SNUC; para 

as demais áreas (não caracterizadas como APP), o conceito admitido é o de 

reabilitação, conforme preconiza a NBR 13030/99, e por fim, áreas mineradas em 

subsolo, que não serão abordadas neste trabalho. 

Para as áreas caracterizadas pela legislação brasileira como de preservação 

permanente, o MPF define seu uso futuro, que deverá ser exclusivamente de 

preservação permanente, excetuando-se os casos previstos na Resolução CONAMA 

369/06. Segundo o MPF, essas áreas devem ser recuperadas “à sua condição 

ambiental ideal” e ter sua “função ambiental recomposta”, considerando-se ser de 

proteção dos recursos hídricos. 

Os rejeitos devem ser completamente removidos das áreas de preservação 

permanente. Segundo o documento, “a manutenção desses rejeitos e/ou estéreis no 

local, ainda que selados do ponto de vista hídrico, não pode ser permitida devido à 

sua função ambiental e a restrição legal”. Em caso de impossibilidade técnica para 

remoção total dos rejeitos das referidas áreas, devem ser adotadas soluções 

técnicas como tratamento in situ e impermeabilização, objetivando a redução da 



43 

 

 

 

geração de DAM e possibilidade de reconstrução de um substrato capaz de suportar 

o desenvolvimento vegetal sem comprometer a impermeabilização.  

A recomposição topográfica deve reconstruir a topografia natural ou construir 

uma nova topografia geotecnicamente estável. O mesmo se aplica aos taludes, cuja 

construção deve seguir critérios geotécnicos de estabilidade e minimização de 

processos erosivos. A rede de drenagem também deve ser dimensionada visando a 

minimização dos processos erosivos. O controle de erosão deve ser função conjunta 

dos taludes, drenagens e cobertura vegetal. 

Com relação à reconstrução do solo, o documento considera solo construído 

como “o empilhamento de solos e estéreis com características físico-químicas e 

biológicas que permitam sustentar a vegetação que lhe será imposta”. 

 Portanto, este deverá ser capaz de suportar o desenvolvimento vegetal 

pretendido (espécies arbóreas de Floresta Ombrófila Densa). Como método para 

definir o perfil de solo a ser reconstruído o MPF recomenda usar três áreas de 

vegetação nativa próximas. A profundidade do solo a ser reconstruído deve ser 

definida em função da profundidade média das raízes de espécies arbóreas nativas 

das três áreas acima citadas, ou da profundidade dos horizontes A e B aí 

encontrados. O MPF permite ainda o emprego das técnicas de nucleação e 

transposição de solo das três áreas. 

A revegetação das áreas de preservação permanente deve ser realizada com 

espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica e de ocorrência na formação de 

Floresta Ombrófila Densa. Uma vez não sendo possível a implantação de Floresta 

Ombrófila Densa na zona ripária, o MPF prevê que a empresa deverá pagar uma 

compensação ambiental. 

Para as demais áreas degradadas os critérios para recomposição topográfica, 

implantação de rede de drenagem, construção de taludes e controle de erosão são 

similares aqueles apresentados para as Áreas de Preservação Permanente. O MPF 

salienta que o mais importante na recuperação destas áreas é a remoção e/ou 

isolamento dos estéreis e rejeitos, de forma a evitar o desencadeamento do 

processo gerador de drenagem ácida, a DAM. 

Para a reconstrução do solo, o documento determina apenas que a espessura 

do solo reconstruído deve permitir o desenvolvimento da cobertura vegetal proposta, 

de acordo com o uso futuro definido para a referida área. 
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Quanto à revegetação, é exigida uma cobertura vegetal mínima de 90% da 

área sendo permitido o uso de espécies vegetais tanto nativas quanto exóticas, 

desde que não possuam sistema radicular profundo.  

A definição dos usos futuros das áreas em questão é livre desde que não 

comprometa a impermeabilização e que esteja adequado ao Plano Diretor do 

Município. O MPF determina que no caso de uso futuro para área de conservação 

da natureza, seja criada uma Unidade de Conservação conforme o SNUC. No caso 

de uso econômico da área recuperada, as restrições incidentes devem ser 

devidamente informadas aos futuros usuários, bem como no caso de uso para 

urbanização. O MPF prevê ainda a necessidade de averbação de Reserva Legal em 

pelo menos 20% da área total, podendo ser compensada em outra área da mesma 

bacia hidrográfica. 

O documento define ainda os critérios para a etapa do monitoramento 

ambiental. O monitoramento das águas superficiais e subterrâneas deve seguir um 

cronograma mínimo semestral (uma amostragem no período seco e uma no período 

chuvoso) e utilizar parâmetros e metodologias definidos pelo Grupo Técnico de 

Assessoramento. A definição dos pontos de amostragem deve considerar a 

representatividade e vulnerabilidade à contaminação, bem como no caso de ser 

fonte de consumo humano e industrial. Estes critérios são aplicáveis tanto às áreas 

de APP como para as demais áreas.  

Os critérios para o monitoramento, manejo e manutenção de vegetação são 

distintos para os dois tipos de área. Nas Áreas de Preservação Permanente o 

manejo não deve impedir a regeneração natural. Os critérios definidos para 

consideração da área como recuperada são altura média de 4m, Diâmetro na Altura 

do Peito (DAP) médio de oito cm e Área Basal Média de 8 m2/ha. Nas demais áreas 

recuperadas a estabilidade da cobertura do solo deve ser garantida, devendo ser 

superior a 90% de área coberta (incluindo serrapilheira e partes aéreas). 

Os critérios de recuperação definidos pelo MPF para a RCC são adequados 

para áreas degradadas cuja escala de impacto seja local, entretanto, quando se 

trabalha com uma escala da ordem de milhares de Km2, é necessário investigar se 

estes critérios, quando aplicados, irão garantir a recuperação da qualidade ambiental 

nas bacias como um todo (Araranguá, Urussanga e Tubarão).  
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Assim, quando se fala da remoção e isolamento dos rejeitos com vistas à 

melhoria da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, deve-se considerar 

que, uma vez que a remoção dos minerais sulfetados é mecânica, na prática, nem 

todos os minerais sulfetados são removidos. Aqueles que estejam misturados ao 

estéril e que não possam ser removidos por maquinário permanecem no ambiente. 

Para evitar a sua oxidação e por conseqüência o desencadeamento da 

poluição, as áreas remodeladas recebem uma camada de argila, que pode variar, no 

projeto da Malha II, entre 20 cm e 50 cm. Esta medida é eficiente no sentido de 

impedir a entrada de ar e água entre os blocos de material estéril que possam estar 

contaminados, evitando a geração da DAM. Para manter a eficiência do lacre de 

argila, este não deve ser perfurado e, portanto, as referidas áreas ficam impedidas 

de receber estruturas de engenharia que demandem fundações ou objetos que 

tenham mais de 20 a 50 cm de profundidade, bem como plantas dotadas de sistema 

radicular profundo.  

Considerando-se que sejam cinco mil hectares de áreas de superfície a 

recuperar, ainda que se plantem gramíneas, quem poderá fiscalizar, depois de 

recuperadas, todas as áreas no intuito de evitar o desenvolvimento de plantas de 

raízes profundas? Será que o clímax edáfico limitará o desenvolvimento vegetal de 

sistema radicular profundo em todas as áreas recuperadas, garantindo a integridade 

da impermeabilização? Será praticamente impossível assegurar que isto não ocorra, 

de forma que a técnica amplamente utilizada da cobertura seca, vista deste ângulo, 

não parece representar solução eficaz a médio e longo prazo. O processo poluidor 

permanecerá latente e poderá ser retomado, possivelmente numa escala menos 

intensa, mas ainda se fará presente por muitas décadas e talvez até mesmo séculos. 

Outra questão a ser investigada é a do encapsulamento dos rejeitos como 

solução de isolamento e destinação final. Após serem removidos das áreas em 

recuperação, estes são acondicionados em células geotecnicamente compactadas - 

realizadas com o cuidado de impedir a entrada de ar e água, evitando desencadear 

o processo de geração de drenagem ácida. Mas parece não existir na literatura 

científica trabalhos que demonstrem a efetividade temporal dessas células (20, 30, 

50, 100 anos?), de forma que se pode estar empurrando para o futuro um problema 

que dever-se-ia resolver hoje. 
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No que se refere à qualidade da água, o contexto regional deveria ser 

considerado, uma vez que a rede de drenagem é responsável por carregar para fora 

da sub-bacia aqueles elementos químicos que não forem armazenados dentro de 

seus limites físicos, transferindo para as bacias a jusante os seus outputs, somando-

se aos outputs de outras sub-bacias. Caberia investigar como esses elementos se 

somam e interagem no caminho para o oceano, e como eles impactam a zona 

costeira.  

Considera-se que é a partir da zona costeira que se deveriam definir os 

critérios para a recuperação das áreas degradadas. É a zona costeira que deve 

definir qual é o nível de qualidade ambiental desejado, e a partir daí, definirem-se os 

critérios técnicos para que as ações de recuperação, somadas, possam garantir a 

qualidade necessária no litoral.  

 

2.5 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO BRASIL 
 

Diversos trabalhos têm sido realizados há décadas sobre recuperação de áreas 

degradadas no Brasil. A seguir, são apresentados alguns trabalhos, especialmente 

aqueles realizados sobre a Região Carbonífera Catarinense. Em função da imensa 

quantidade de trabalhos sobre recuperação de áreas degradadas sendo produzidos 

no país, optou-se por um recorte, incluindo as pesquisas realizadas no Campo Mina 

Malha II. 

Bitar (1997) estudou os procedimentos e medidas adotados para a 

recuperação de áreas degradadas pela mineração na Região Metropolitana de São 

Paulo. O autor estudou 107 áreas, entre minas ativas, desativadas e áreas que são 

atualmente destinadas a outros fins. Entre os resultados, o autor verificou que há 

uma dissociação entre aquilo que as empresas preconizam nos PRADs e as 

medidas aplicadas; que os trabalhos de recuperação realizados em minas ativas não 

são realizados em conformidade com o uso futuro proposto; e que a maioria dos 

PRADs não realizam consultas as comunidades adjacentes para a decisão sobre os 

usos futuros das áreas. 

Kämpf et al. (2000) avaliaram as características morfológicas, físicas, químicas 

e mineralógicas de solos de áreas mineradas e recuperadas, bem como sua 
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evolução temporal, buscando testar parâmetros que sirvam para monitorar a 

recuperação dos solos das áreas degradadas pela mineração de carvão. O estudo 

foi realizado nas Minas Butiá-Leste e Recreio, situadas no Município de Butiá/RS, 

sendo o conjunto das propriedades analisadas considerada pelos autores como 

adequadas para o monitoramento da evolução dos solos construídos. Os autores 

sugerem a classificação dos solos reconstruídos em áreas de mineração de carvão 

como Antrossolos Tiomórficos e Pré-Tiomórficos. Outros trabalhos sobre a 

recuperação de áreas degradadas na Bacia Carbonífera do Rio Grande do Sul 

podem ser encontrados no livro Carvão e Meio Ambiente, do Centro de Ecologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. 

Campos (2000) investigou o impacto de três diferentes métodos de 

reconstrução do solo sobre alguns parâmetros físicos, químicos e mineralógicos dos 

substratos reconstruídos em três áreas distintas (Mina Juliana, Mina do Apertado e 

Mina Rio do Meio, todas localizadas em Lauro Muller/SC). Na área (Mina Juliana) 

que se aproximou das exigências da legislação quanto à recuperação, a autora 

relata que a qualidade do solo reconstruído aproximou-se da esperada para um solo 

natural. Na Mina do Apertado, à época recém recuperada, apresentava alta 

concentração de sais e acidificação. A Mina Rio do Meio apresentava-se em 

abandono, revelando altos níveis de acidificação e lixiviação de bases. 

Maçaneiro (2000) desenvolveu estudo sobre o efeito da calagem e adubação 

orgânica sobre o desenvolvimento de gramíneas na Mina do Apertado, recém 

recuperada. Os resultados apontaram melhoras nos parâmetros físico-químicos das 

áreas em teste. Por fim, a autora recomenda o uso de calcário e fertilizantes 

minerais na homogeneização dos solos reconstruídos nas áreas de mineração de 

carvão. 

Mendonça (2002) avaliou as características biológicas microbianas indicadoras 

da recuperação de solos reconstruídos em área de mineração de carvão sob adição 

de calcário e esterco animal, além do plantio de gramíneas. O experimento foi 

conduzido no Município de Lauro Muller, e mostrou-se eficiente na melhoria das 

características biológicas do solo estudado. 

Martins (2005) realizou levantamento florístico e fitossociológico numa área de 

remanescentes florestais vizinha à Malha II, em Siderópolis, SC, como subsídio aos 

projetos de recuperação a serem realizados no entorno. Entre os resultados, o autor 
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identificou 115 espécies distribuídas em 79 gêneros e 40 famílias botânicas. Quanto 

às categorias sucessionais, 4% das espécies eram do grupo sucessional das 

pioneiras, 13% secundárias iniciais, 53% secundárias tardias e 30% era composto 

por espécies climácicas, caracterizando a área estudada como em estádio avançado 

de regeneração. 

Aumond (2007) propôs um modelo ecológico de recuperação de áreas 

degradadas, baseado na Teoria Geral dos Sistemas, na Teoria do Caos e na 

Engenharia de Sistemas. O autor conduziu um experimento aplicando dois 

tratamentos diferentes a uma área degradada por mineração de argila. O primeiro 

constituiu-se de um tratamento convencional. O segundo utilizou-se de rugosidades 

topográficas para promover o desencadeamento de propriedades emergentes do 

sistema, com o objetivo de acelerar a recuperação. O segundo tratamento 

demonstrou ser mais eficiente na recuperação ecológica da área. 

Freitas (2007) investigou a concentração de metais pesados (Zn e Mn) em 

indivíduos da espécie Typha dominguensis (taboa). A espécie estudada se mostrou 

concentradora de metais pesados, apresentando modificações anatômicas 

decorrentes da concentração dos metais. 

Franco (2008) realizou uma revisão das metodologias utilizadas para o 

tratamento da Drenagem Ácida de Mina em mineração de carvão, no Brasil e no 

mundo. Considerando-se a qualidade da água (parâmetros físico-químicos), as 

metodologias empregadas levam em sua grande parte a resultados positivos. 

Ceola (2010) avaliou a ocorrência e diversidade de fungos micorrízicos em 

áreas degradadas e recuperadas da mineração de carvão a céu aberto, e realizou 

experimento inoculando fungos micorrízicos arbusculares e rizobactérias promotoras 

de crescimento em estéreis de mineração revegetados com braquiária. O estudo 

avaliou o efeito da inoculação sobre o crescimento da braquiária, e mostrou-se 

positivo em relação ao incremento de biomassa seca e a nutrição das plantas. 

Correia (2010) investigou a fauna edáfica como indicadora em área 

recuperada. Na Mina do Apertado, Lauro Müller/SC, a autora utilizou cinco métodos 

de tratamento do solo, e ainda coletou amostras de referência em ambientes campo 

nativo e mata nativa. Os resultados mostraram pouca diferença em termos de 

densidade de organismos entre as áreas da Mina do Apertado, e maior densidade 

na área de mata nativa. As ordens mais abundantes em relação à macrofauna foram 
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Hyminoptera24 e Oligochaeta25. Entre a mesofauna, a abundância ficou por conta de 

Acarina26 e Hyminoptera. 

Pereira (2008) avaliou a genotoxidade em tecidos hepático e sanguíneo de 

camundongos tratados com Baccharis trimera (carqueja), proveniente de uma área 

degradada pela mineração de carvão no Município de Treviso/SC. A autora 

constatou a existência de danos significativos ao DNA de células hepáticas e 

sanguíneas, quando os camundongos ingeriram o decocto27 da Baccharis trimera. A 

autora recomenda cuidado quanto ao uso de plantas medicinais provenientes de 

áreas que foram degradadas pela mineração de carvão. 

Vicente (2008) avaliou a dispersão de sementes por avifauna através do uso de 

doze poleiros artificiais instalados na Malhas II Leste e Oeste. Segundo o autor, era 

esperado que, em função da proximidade da Malha II com um remanescente 

florestal, o número de espécies vegetais encontradas  nos poleiros com coletores de 

sementes fosse alta. Entretanto, os resultados apontaram que apenas 16,4% das 

135 espécies vegetais identificadas no remanescente, tiveram suas sementes 

encontradas nos coletores. A maioria das espécies encontradas nos coletores eram 

de espécies primárias ou secundárias, o que, para o autor, mostra a viabilidade do 

uso de poleiros como estratégia para acelerar a sucessão vegetal nas áreas 

recuperadas.  

Beckmann (2009) investigou a recolonização do solo por formigas na Malha II, 

após os trabalhos de recuperação, e na Mina do Trevo (não recuperada), ambas 

localizadas em Siderópolis/SC. Como resultados, o autor identificou  maior 

abundância na Malha II do que na Mina do Trevo. Os grupos de formigas 

especialistas predominaram na Malha II, enquanto espécies generalistas foram mais 

encontradas na Mina do Trevo. Segundo o autor, esses resultados mostram boa 

regeneração vegetal na Malha II e evidenciam a condição de ambiente alterado para 

a Mina do Trevo. 

Silva (2009) investigou o PRAD da Unidade de Beneficiamento Santana, no 

Município de Urussanga/SC, sob o ponto de vista da reabilitação da morfologia e 

                                            
24 Abelhas, vespas e formigas. 
25 Entre as milhares de espécies deste grupo, a mais representativa é a minhoca. 
26 Comummente conhecidos como ácaros e carrapatos. 
27 Produto da decocção, cozimento. 
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processos geomorfológicos. De acordo com a autora, na área em questão a 

reconformação topográfica reconstruiu parcialmente a morfologia (em relação à 

morfologia original), e os processos geomorfológicos atuantes na paisagem e 

decorrentes da morfologia contribuem para a recuperação da área. 

Os trabalhos acima selecionados representam uma pequena fração dos 

trabalhos realizados sobre recuperação de áreas degradadas no Brasil. Optou-se 

neste trabalho por destacar aqueles trabalhos mais diretamente relacionados com a 

mineração de carvão, especialmente na Região Carbonífera Catarinense. Ainda 

assim, a revisão da bibliografia especializada ficaria extensa e cansativa para o 

leitor. Os trabalhos apresentados acima revelam diferentes abordagens da 

recuperação de áreas degradadas (solos, fauna, vegetação), mas em sua maioria 

seguem uma abordagem conservacionista, uma vez que consideram importante 

deixar o ecossistema se desenvolver numa sucessão vegetal de espécies nativas.  

 

2.6 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para o desenvolvimento do presente trabalho optou-se pelo estudo de caso, 

adotando-se a bacia hidrográfica como unidade de análise. Uma vez que a área 

recuperada encontra-se situada dentro dos limites da bacia hidrográfica, tanto a 

estrutura quanto a dinâmica da paisagem da sub-bacia terão influência sobre 

aspectos da recuperação. Para a realização de cada objetivo específico foram 

lançados mão de diferentes materiais e métodos, descritos a seguir. 

Para identificar as modificações impostas pela mineração na sub-bacia foi 

realizada revisão documental e bibliográfica, na busca por relatos, descrições e 

fotografias que retratassem as transformações da paisagem da sub-bacia durante o 

período em que a Malha II foi minerada. No início do projeto esperava-se realizar a 

fotointerpretação da sub-bacia em diferentes décadas, de forma a observar os 

diferentes usos da terra a que esta foi submetida, entretanto a fotointerpretação foi 

descartada em função da dificuldade de se obter séries de fotografias completas 

para a totalidade da sub-bacia. Nesta etapa foram aproveitadas observações, 

anotações e registros fotográficos de quatro campos realizados em três anos 

diferentes. Entre os anos de 2008 e 2010 o Laboratório de Geologia da UDESC, 
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vinculado ao Departamento de Geografia, desenvolveu na área em questão um 

projeto de pesquisa28 com o objetivo de avaliar o comportamento geoquímico da 

Malha II. Foram realizados quatro campos na área, o primeiro para instalação de 

dois poços piezométricos, entre os dias 28 e 31 agosto de 2008.  

Neste primeiro campo, além de acompanhar a instalação dos poços, foi 

realizado o reconhecimento da área, identificando a localização dos corpos d’água 

(lagoas e rios), poços piezométricos do IPAT, célula de rejeitos, a área do Projeto 

“M”, bem como aspectos do meio físico da sub-bacia. Além disso, a equipe visitou,  

acompanhada pelos técnicos da CSN responsáveis pela recuperação, os trabalhos 

em realização no Campo Morozini, no município de Treviso. No momento da visita 

ao Campo Morozini os trabalhos estavam na etapa de reconstrução do substrato e 

revegetação, o que possibilitou à equipe visualizar os trabalhos em andamento tais 

como foram realizados na Malha II, com algumas poucas modificações. Os outros 

três campos tiveram como objetivo a coleta de amostras de água subterrânea e 

superficial (lagos e rios), e foram realizados em dezembro de 2009, e março e 

outubro de 2010. 

Para cumprir o objetivo de analisar as propostas e métodos do projeto de 

recuperação implantado na área de estudo e o que foi efetivamente realizado, foi 

realizada a leitura e análise dos seguintes documentos técnicos:  

• Diagnóstico Ambiental de Áreas Degradadas pela atividade extrativa de 

carvão mineral Campo Mina Malha II Leste. Siderópolis – Santa Catarina; 

• Diagnóstico Ambiental de Áreas Degradadas pela atividade extrativa de 

carvão mineral Campo Malha II Oeste Siderópolis – Santa Catarina; 

• Projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas Pela atividade extrativa de 

carvão mineral Campo Mina Malha II Leste, Siderópolis – Santa Catarina 

(além dos mapas e plantas anexo); 

• Projeto de reabilitação Ambiental de Áreas Degradadas pela atividade 

extrativa de carvão mineral Campo Malha II Oeste, Siderópolis – Santa 

Catarina; 

                                            
28 Avaliação Geoquímica da Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração de Carvão. 
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• Programa de monitoramento do Projeto de Recuperação ambiental Campo 

Malha II Leste – 1º ao 9º relatórios; 

• Programa de monitoramento do Projeto de Recuperação ambiental Campo 

Malha II Leste – 1º ao 6º relatórios; 

 

Nesta etapa, as observações e registros dos trabalhos de campo, referentes às 

técnicas de engenharia adotadas na recuperação das áreas também foram 

utilizadas. 

Para verificar se o PRAD apresentado atende aos requisitos mínimos exigidos 

pelo Ministério Público Federal no PRAD-padrão, foi realizada sua leitura detalhada. 

Foram analisados aspectos gerais tais como a estrutura de organização do PRAD, 

assim como as variáveis sugeridas para cada componente a ser monitorado. Foram 

comparadas aos conteúdos dos documentos apresentados pela CSN para as 

Malhas II Leste e Oeste. 

Para a elaboração do material cartográfico foi utilizada como base cartográfica 

a Carta Criciúma (SH-22-X-B-IV-1) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, escala 1:50.000, disponível no sítio do Centro de Informações de Recursos 

Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina –CIRAM/EPAGRI29. Desta 

Carta foram utilizados os shapes de curvas de nível, pontos cotados, hidrografia e 

malha urbana. A hidrografia, curvas de nível e pontos cotados foram utilizados para 

a elaboração do contorno da sub-bacia, de forma não automática. A análise da rede 

de drenagem da sub-bacia do rio Fiorita foi realizada através da hierarquização dos 

rios pelo método de Strahler, em meio digital, utilizando-se o shape hidrografia. 

Foram também utilizados dados obtidos dos mapas que acompanham os 

PRADs (Mapas de Zonas Homólogas,) e Relatórios de Monitoramento (Mapa 

Síntese do Monitoramento Malha II Leste e Mapa Síntese do Monitoramento Malha II 

Oeste) do IPAT. Foram vetorizados os seguintes dados: perímetro da Malha, zonas 

homólogas, hidrografia da Malha (rio e lagoas), poços piezométricos e pontos de 

coleta de água e sedimentos em lagoas e rios, pontos de coleta de solos, célula de 

                                            
29 http://ciram.epagri.sc.gov.br/mapoteca/ 
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depósito de rejeitos, transectos e unidades amostrais de vegetação, pontos de 

coleta da ictiofauna.  

O mapa geológico da sub-bacia do rio Fiorita, apresentado no Capítulo 3, foi 

realizado a partir da digitalização e georreferenciamento do Mapa Geológico da 

Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, de autoria de Krebs (2004), escala 1:100.000, 

e posterior vetorização da parte correspondente a sub-bacia do Rio Fiorita. Neste 

mapa foram vetorizadas as Formações Rio Bonito, Palermo, Irati, Estrada Nova e 

Serra Geral. 

As camadas de informação vetorizadas a partir dos materiais supracitados 

foram então organizadas em Sistema de Informação Geográfica de forma a 

satisfazer a necessidade de análise e apresentação das informações deste trabalho. 

 

3 ESTUDO DE CASO: CAMPOS MINA MALHA II LESTE E OEST E 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA SUB-BACIA DO RIO FIORITA 
 

A sub-bacia hidrográfica do Rio Fiorita está localizada no Geossistema do 

Planalto Sedimentar, dentro do Geofácies Bacia Carbonífera (BC), na planície sul 

catarinense (VEADO & TROPPMAIR, 2001). Em relação ao município de 

Siderópolis, localiza-se na porção nordeste deste, conforme a Figura 3.1Figura 1.1. 

A sub-bacia do Rio Fiorita possui 54,38 km2, formato alongado, amplitude altimétrica 

de 400 metros e se constitui numa bacia de 4ª ordem no Ordenamento Fluvial de 

Strahler30. É drenada por dois rios principais: Kuntz e Fiorita, ou Fluorita31.  

O rio Fiorita (Figura 3.2) nasce a 450 m de altitude na localidade de 

Montanhão, no Município de Treviso, e atravessa três diferentes domínios 

morfológicos: no alto curso, atravessa um baixo platô aplainado, constituído pelas 

rochas de derrames basálticos da Fm. Serra Geral, apresentando neste trecho um 

padrão de canal meandrante e baixo gradiente de canal. Em seu médio curso o rio  

 

 
                                            
30 Na escala 1:50.000. 
31 O nome Fiorita se deve ao sobrenome do presidente da Companhia de Colonização que trouxe os 
primeiros imigrantes para a região (DAVID, 2011). O nome Fluorita é encontrado na toponímia do 
IBGE.  
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Figura 3.1: Localização da Sub-bacia do Rio Fiorita. 

 
Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco. 

 

desce o degrau litoestrutural do platô em uma ruptura de gradiente e passa a fluir 

para sul, cortando a Fm. Irati e em seguida as Fm. Palermo e Rio Bonito. Neste 

trecho o rio apresenta alto a médio gradiente de canal e padrão de canal paralelo a 

treliça.  Em seguida muda seu curso para oeste, na direção do rio Mãe Luzia, 

passando a drenar áreas do Campo Mina Malha II, tendo sido seu curso modificado  
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Figura 3.2: Sub-bacia do Rio Fiorita – hidrografia 

 
Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco. 
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de lugar em aproximadamente 200 a 300 metros para sul durante a mineração da 

área.Em seu baixo curso assentam-se o bairro Vila Fiorita e a cidade de Siderópolis. 

Neste trecho o rio apresenta um padrão de canal meandrante, e ainda encontra-se 

impactado pela mineração de carvão (IPAT/UNESC, 2002; KREBS, 2004). 

 

3.1.1.1 Litologia 
 

A geologia atua como condicionante na organização espacial do geossistema, 

sendo as forças endógenas o input interno de energia para o sistema. 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). A resistência à erosão das rochas determina a estrutura 

do relevo. Assim, o soerguimento de uma região acentua a dissecação pelos rios, 

lineamentos na superfície condicionam a hidrografia, litologias sedimentares e 

ígneas formam aqüíferos com características distintas em termos de permeabilidade. 

Fenômenos ativos, tais como abalos sísmicos e vulcanismo representam 

perturbações ao sistema. As rochas, aparentemente, não mostram muita 

interferência na superfície, por estarem quase sempre localizadas no subsolo. 

Entretanto, afloramentos podem interromper a paisagem e mudar sua fisionomia, 

condicionando o traçado de estradas, blocos não intemperizados dificultam o uso de 

máquinas agrícolas, limitando a “produtividade” de um sítio. 

Na Região Carbonífera Catarinense, um grupo de litologias em especial foi 

determinante para o surgimento de relações muito específicas, econômicas, 

culturais, sociais: aquelas que continham carvão. A composição mineralógica do 

carvão, que tem uma associação mineral com pirita e outros minerais sulfetados, 

traz prejuízos ao ambiente quando da formação da drenagem ácida, liberando 

metais pesados que ficam à disposição da cadeia alimentar, numa processo de 

biomagnificação. 

Na sub-bacia do Rio Fiorita, afloram os depósitos sedimentares das Fm. Rio 

Bonito (Membro Siderópolis Superior), Palermo, Irati, Serra Alta, capeados por 

basaltos-diabásios da Fm. Serra Geral, todos constituintes da sequência gonduânica 

da Bacia do Paraná (KREBS, 2004). Ocorrem também, subordinados aos cursos 

d’água, pequenos depósitos fluviais recentes (KREBS et al.,1982 apud 
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IPTA/UNESC, 2002). A Figura 3.3 foi adaptada de Krebs (2004a) e apresenta a 

geologia da sub-bacia do Rio Fiorita. 

 A Formação Rio Bonito data do Permiano Inferior e é constituída por arenitos 

associados a pelitos e camadas de carvão, sendo dividida em três intervalos, os 

Membros Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis. O Membro Siderópolis, aquele que 

comporta as principais camadas mineradas de carvão, é ainda dividido em 

Sequência Basal, Média e Superior, esta última ocorrendo na sub-bacia do Rio 

Fiorita. A Sequência Superior do Membro Siderópolis é formada por arenitos finos a 

médios de cor cinza-claro, bem retrabalhados, ocorrendo também a camada de 

carvão mais importante da Fm. Rio Bonito, denominada Barro Branco (KREBS, 

2004). 

A Formação Palermo data do Permiano inferior e médio e foi descrita por White 

(1908 apud KREBS, 2004:159) como uma “seqüência de siltitos arenosos e 

argilosos”. Apresenta intensa bioturbação e intercalação de leitos e lentes de 

arenitos finos a médios, além de cimento carbonático. De acordo com Krebs (2004), 

do ponto de vista hidrogeológico essa formação atua principalmente como aquitardo, 

em função de sua natureza argilosa. 

A Formação Irati data do Permiano médio e se constitui em sua base por 

folhelhos e siltitos cinza-escuros e eventualmente cinza-claros a azulados, sendo 

seu topo formado por um pacote de folhelhos cinza-escuro a pretos, intercalados por 

folhelhos pirobetuminosos e associados a lentes de margas dolomíticas. A 

ocorrência dos folhelhos pirobetuminosos caracteriza a água resultante desta 

formação como de baixa qualidade. Em função de sua natureza predominantemente 

argilosa a Fm. Irati funciona hidrogeologicamente como aquiclude. De acordo com 

Krebs (2004), na região onde nasce o rio Fiorita (Montanhão), a Formação 

apresenta-se intrudida por rochas ígneas (Fm. Serra Geral), constituindo sills que, 

nesta localidade, compõem o alto curso do rio Fiorita. A Fm. Irati apresenta ainda 

conteúdo fossilífero, abrangendo restos de peixes, crustáceos, vegetais, 

palinomorfos e répteis (Mesosaurus brasiliensis e Stereosternum tumidum) (KREBS, 

2004, KREBS, 2004a). 
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Figura 3.3: Mapa geológico da sub-bacia do Rio Fiorita. 

 
Elaboração Ana Carolina Vicenzi Franco, adaptado de Krebs, 2004. 
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A formação Estrada Nova é constituída no topo por argilitos, folhelhos e siltitos 

ritmicamente intercalados com arenitos muito finos, de cores cinza-claro a escuros, 

esverdeados, violáceos, bordos ou avermelhados, com lentes de calcários. Na base 

é composto por folhelhos, argilitos e siltitos de cor cinza-escuro a pretos, adquirindo 

tons cinza-esverdeados a amarelados quando intemperizados. Apresenta ainda 

fraturamento conchoidal, com lentes e concreções calcíferas. Em função da 

característica pelítica de suas litologias e de sua ocorrência ao longo das encostas 

da Serra Geral, a Formação Estrada Nova se comporta como área de recarga para 

as formações sobrejacentes. Na região do Montanhão aflora em função de 

basculamento de blocos por falhas (KREBS, 2004; KREBS, 2004a). 

Por fim, a Formação Serra Geral data do Cretáceo Inferior e constitui-se por 

derrames de básicos a ácidos, soleiras e diques de diabásio relacionados ao 

magmatismo toleítico gonduânico da Bacia do Paraná. No Montanhão, a Fm. Serra 

Geral está presente na forma de sills de diabásio de 90 m de espessura. Segundo 

Krebs (2004), em toda a bacia do rio Araranguá apenas a área do Montanhão 

apresenta condições de constituir um aqüífero, uma vez que no topo do morro 

ocorrem intersecções de falhas permitindo a formação de um aqüífero fraturado. 

A Figura 3.4 representa a Seção Norte-sul da sub-bacia do Rio Fiorita, 

elaborada por Krebs (2004) para a bacia hidrográfica do Rio Araranguá e recortada 

na região correspondente a área de estudo para este trabalho. Nela se observa as 

litologias constituintes e o sistema de falhas da sub-bacia do Rio Fiorita. A figura 

representa também a topografia dos cones de deposição de estéreis, configurando 

as áreas degradadas pela mineração de carvão. 

 

3.1.1.2 Relevo 
 

O relevo pode ser entendido como a síntese da “diversidade de aspectos da 

superfície da crosta terrestre”, e se apresenta como o resultado da atuação de forças 

endógenas (dinâmica interna) e exógenas (dinâmica externa) atuantes no planeta 

(GUERRA, 2003). Assim, o resultado final da atuação dessas forças são as formas 

do relevo, sendo que sua classificação e cartografia permitem inferir dados 

importantes ao planejamento, tais como: 
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Figura 3.4: Seção Norte-Sul da Sub-bacia do Rio Fiorita. 

 
Fonte: Adaptado de Krebs (2004). 
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 “suscetibilidade a processos erosivos, o comportamento da água 
subterrânea, a ocorrência de materiais úteis (minérios ou materiais 
de empréstimo) e o comportamento geotécnico dos materiais 
superficiais (estabilidade, permeabilidade, reação à carga)” (MELO et 
al., 2005:258). 

 

Os agentes exógenos modeladores do relevo podem ser direta32 ou 

indiretamente33 derivados do clima. A atuação desses agentes sob determinada 

freqüência e magnitude configura padrões, caracterizando os processos 

geomorfológicos. Diferentes conjuntos de processos geomorfológicos criam 

diferentes formas do relevo, possuindo também grande influência sobre o 

desenvolvimento dos tipos de solos e sua distribuição espacial. Muitos processos de 

encosta apresentam alta variação temporal e espacial, dificultando a mensuração 

detalhada dos processos. Assim, muitos desses processos são medidos pelas suas 

respostas, que por sua vez podem ser obtidas a partir da investigação dos solos 

(GERRARD, 1995). 

Geomorfologicamente, a sub-bacia do Rio Fiorita encontra-se localizada na 

Depressão da Zona Carbonífera Catarinense (SECGP, 1991), caracterizada por 

formas colinosas e presença de vales encaixados e vertentes íngrimes ao norte de 

Siderópolis, e pelo domínio de formas côncavo-convexas com vales abertos, 

interrompidos por mesas e cristas isoladas, ao sul deste município, sendo estas 

formas de relevo um reflexo do substrato geológico. 

A sub-bacia do Rio Fiorita se apresenta dissecada em patamares na porção 

nordeste (montante), sendo limitada por elevações montanhosas de sul a nordeste 

até noroeste, e apresentando uma abertura a oeste-sudoeste, em uma planície 

colinosa. Nessa sub-bacia podem ser identificados três setores distintos do relevo: 

vertentes, topos aplainados e vale aberto. O setor das vertentes é constituído pelas 

encostas das elevações montanhosas acima mencionadas. Apresenta ainda 

algumas áreas conservadas, entretanto sua ocupação se dá principalmente por 

                                            
32 Entre os fatores diretamente derivados da ação do clima destacam-se “variações de temperatura, 
insolação, variações de umidade, alternância do gelo e degelo, chuvas, ventos, fenômenos elétricos” 
(GUERRA, 2001:17) 
33 Entre os fatores indiretamente derivados tem-se “o lençol d’água de escoamento superficial, os rios, as 
correntes marinhas e vagas. Além desses diversos fatores, podemos citar os de ordem biológica, como os 
vegetais, animais e os homens” (GUERRA, 2001:17) 
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lavouras. Os topos planos tem sua ocorrência nas partes altas das elevações 

montanhosas e encontram-se bastante descaracterizados, sendo ocupados também 

por lavouras e plantações de eucaliptos. O vale aberto corresponde as áreas 

colinosas, onde assenta-se parte da cidade de Siderópolis. Este setor encontra-se 

fortemente impactado pela atividade mineral, hoje em recuperação sob força da 

Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de Santa Catarina. Sendo assim, a 

área em questão encontra-se bastante alterada pela superposição de usos 

antrópicos acima comentados. 

O relevo possui importante contribuição sobre a definição dos usos do solo. 

Vertentes íngremes dificultam a ocupação, enquanto as baixadas - planícies, 

planícies aluviais, e terraços são um convite à ocupação humana, por conta da maior 

facilidade para a realização de diversas atividades, tais como transportar materiais 

(de construção), plantar, criação de pastagens, a própria realização de obras, entre 

outros.  

Mesmo a mineração é uma atividade que, em função do relevo de uma região, 

pode ter seus custos diminuídos, uma vez que a mineração subterrânea apresenta 

custos adicionais com sustentação de galerias, iluminação, ventilação e drenagem. 

Na sub-bacia do Rio Fiorita são encontradas minas de encosta, em que a lapa do 

carvão não se encontra no subsolo abaixo da planície, mas embaixo da montanha, 

permitindo seu acesso lateral.  A cidade de Siderópolis encontra-se assentada sobre 

uma área de relevo suave ondulado, enquanto as vertentes mais íngremes da sub-

bacia são praticamente as únicas áreas com remanescentes florestais. Da mesma 

forma, encontram-se hoje, na sub-bacia, plantações de eucaliptos sobre os topos 

planos dos patamares sedimentares. 

Os relevos colinoso e montanhoso da área em estudo tiveram forte influência 

no direcionamento do início da ocupação humana em séculos passados, pois 

dificultavam e ainda dificultam o deslocamento de pessoas e o escoamento de 

produtos agrícolas e da mineração. Para contornar este problema na sub-bacia do 

Rio Fiorita, foi construído, em 1944, um túnel para transportar pessoas e o carvão 

minerado na área. A Figura 3.5 é uma fotografia da inauguração do túnel 
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mencionado, que fica localizado na porção sudeste da sub-bacia, e ainda hoje é 

usado para o transporte de carvão pela Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina34. 

 

Figura 3.5: Inauguração do túnel da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, em 
Siderópolis. 1944. 

 
Fonte: http://sideropolis.wordpress.com/fotos-antigas-da-cidade-sidera/35 

 
 

O relevo, juntamente com o clima, é responsável ainda pela suscetibilidade de 

uma região a eventos adversos tais como movimentos de massa, inundações, 

enxurradas, entre outros. A sub-bacia do Rio Fiorita localiza-se a menos de 20 Km 

das escarpas da Serra Geral, recebendo portanto a chuva orográfica formada em 

decorrência do encontro de massas de ar carregadas de umidade com o paredão de 

mais de mil metros (em alguns pontos) da Serra Geral. Essa condição contribui para 

o alto índice pluviométrico da região: 1.714 mm/ano36. A Figura 3.6 retrata a 

imponência da Serra Geral sobre a paisagem do município de Siderópolis. 

                                            
34 Disponível em : <http://www.sideropolis.sc.gov.br/turismo/item/detalhe/2451> Acesso em 25 de 
maio de 2013. 
35 Acesso em 25 de maio de 2013. 
36 Disponível em  
< https://www.jfsc.jus.br/acpdocarvao/conteudo/csn/anexo_976_campo_morozini.htm#5> 
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Figura 3.6: A Serra Geral vista do município de Siderópolis. 

 
Foto: Ana Carolina Vicenzi Franco, 2008. 

 

As chuvas orográficas escoam pela superfície íngreme das encostas de alta 

declividade, adquirindo velocidade, apresentando alto potencial erosivo e trazendo 

consigo sedimentos e blocos de granulometria maior. Quando chegam às planícies, 

a velocidade se reduz e os sedimentos depositam no fundo e nas margens dos rios. 

Quando a precipitação supera a capacidade de infiltração dos solos e escoamento 

do sistema hídrico, ocorrem as inundações - eventos recorrentes na região -, e que, 

se por um lado atuam na dispersão dos poluentes, por outro estes alcançam áreas 

mais distantes. 

 

 
3.1.1.3 Solos 
 

                                                                                                                                        

Acesso em 23 de maio de 2013. 
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Em Ciência do Solo, diferentes perspectivas têm sido adotadas no 

entendimento dos solos: compreensão destes como meio para o desenvolvimento 

vegetal, solo como produto das rochas e de sua alteração, e solo como um “corpo 

natural organizado”. Esta última entende o solo como o resultado da interação entre 

os fatores ambientais (material de origem, clima, relevo, organismos vivos e tempo), 

desenvolvendo características próprias condicionadas por fatores físicos, 

morfológicos, mineralógicos e químicos, intrínsecos aos processos e fatores de 

formação do solo (GIASSON, 2004).  

Os solos são corpos naturais, tridimensionais, constituídos por fases sólida, 

liquida e gasosa, e formados por materiais minerais e orgânicos, além de 

organismos vivos (EMBRAPA, 1999). A fase sólida corresponde aos materiais 

minerais e orgânicos presentes no solo, sendo a fase líquida constituída pela 

solução do solo, e a fase gasosa o seu conteúdo de ar (FERRAZ et al., 2008). 

Os principais fatores ambientais envolvidos no processo pedogenético, também 

chamados fatores formadores do solo, são o material parental, o relevo, o clima, os 

organismos e o tempo. Estes são classificados de acordo com sua função no 

processo pedogenético, em ativos, passivos e controladores. O clima e os 

organismos são fatores ativos, uma vez que atuam modificando o material parental. 

Este, por sua vez, fornece a diversidade de materiais minerais passíveis de 

transformação, sendo, juntamente com o tempo, um fator passivo. O relevo 

condiciona os fluxos de energia e matéria, sendo, portanto um fator controlador 

(FERRAZ et al., 2008).  

Os solos funcionam como zonas de contato entre as rochas subjacentes e os 

processos superficiais e atmosféricos, sendo o seu perfil o reflexo da história da 

paisagem. Assim, os solos não existem de forma isolada, mas se encontram 

organizados dentro da paisagem, sendo o resultado da interação entre processos 

pedológicos e geomorfológicos, e, portanto, são, tais como as paisagens, sistemas 

dinâmicos (GERRARD, 1995). Nesse sentido, o autor considera a análise sistêmica 

como a abordagem mais adequada para seu estudo. 

Ao longo de sua história, a humanidade tem utilizado os solos para as mais 

diversas finalidades: agricultura, mineração, assentamentos, disposição final de 

resíduos. Esses usos, quando realizados de forma intensiva e descuidada, 
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acarretam em modificações das características biológicas e estruturais dos solos, 

que podem resultar em degradação.  

Para Chaer (2008), a degradação do solo se traduz pela redução da 

capacidade do mesmo em desempenhar as funções de suporte da vida e regulação 

ambiental. Zimmermann & Trebien (2001:62) caracterizam a degradação dos solos 

por mineração como aquela em que 

 

A extensão de área atingida é muitas vezes pequena, mas com alto 
impacto e, muitas vezes, com uma duração moderada na linha do 
tempo, o que traz prejuízos não somente aos proprietários das 
superfícies mineradas, mas também a todo o ambiente circunvizinho. 

 

Essa diversidade de solos antropizados não se encontra contemplado nos 

Sistemas de Classificação e estudo de solos naturais, dificultando, portanto o 

trabalho de pesquisadores que desenvolvem suas pesquisas nesta área. Assim, 

alguns autores têm sugerido a criação de uma nova classe para enquadramento dos 

solos resultantes de atividades antrópicas (KÄMPF et al., 2000; CURCIO et al., 

2004). 

No Brasil, a exemplo de outras instituições e países (FAO, Austrália, Alemanha, 

Inglaterra e País de Gales) Curcio et al. (2004) propuseram uma nova ordem de 

classificação para os solos resultantes da atividade humana, em consonância com o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, batizados de Antropossolos. Para 

caracterizar as subordens, as intervenções humanas foram agrupadas em três 

categorias: adição, decapitação e mobilização. Nas áreas em que a mineração de 

superfície inverteu as camadas de solos e rochas (estéreis), poder-se-ia classificá-

los como Antropossolos Mobílicos, assim definidos pelos autores: 

 

Volumes constituídos por ação humana direta, depositados em 
camadas ou misturados, sobre solos que foram decapitados, 
utilizando-se de partes de outros solos ou do solo do próprio local, 
admitindo a presença de fragmentos e/ou saprolitos de rochas 
(CURCIO et al., 2004:27). 
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As áreas que tiveram os trabalhos de recuperação realizados pela 

reconformação topográfica e adição de camada argilosa e orgânica, para construção 

de um substrato onde a vegetação possa iniciar uma sucessão ecológica, se 

enquadram na definição de Antropossolos Sômicos: 

 

Volumes constituídos por ação humana direta, depositados em 
camadas ou misturados, utilizando-se de partes de outros solos ou 
de solos do próprio local, podendo ocorrer mistura de fragmentos 
e/ou saprolitos de rocha, com adição de materiais antrópicos não 
nocivos ao ambiente (CURCIO et al., 2004:27). 

 

De acordo com EMBRAPA (1998) ocorrem naturalmente na sub-bacia do rio 

Fiorita quatro classes de solos: 

Sobre o platô estrutural da área conhecida como Montanhão, dominada por 

rochas básicas da Fm. Serra Geral, alto curso do Rio Fiorita, ocorrem Argissolos 

Vermelho-Amarelo, Álico, Tb A moderado, com textura média/argilosa. 

Nas vertentes da sub-bacia ocorrem duas associações de solos: na maior parte 

da área são encontrados em associação Cambissolo Álico e Distrófico Tb A 

moderado, textura argilosa, fase pedregosa, relevo forte ondulado + Terra 

Bruna/Roxa estruturada Álica e Distrófica A moderado, textura argilosa. Sobre a área 

de ocorrência das Fm. Serra Geral e Estrada Nova ao sul da sub-bacia ocorre a 

associação Cambissolo Álico Tb A moderado, textura argilosa, + Solos Litólicos 

Álicos A moderado, textura média. 

Sobre a Formação Rio Bonito, no médio a baixo curso do Rio Fiorita ocorre 

uma associação entre Cambissolo Distrófico Tb A moderado, textura argilosa, fase 

pedregosa, e Terra Roxa Estruturada Distrófica A moderado, de textura argilosa. 

 

3.1.1.4 Vegetação 

 

A vegetação, juntamente com a fauna – e seres humanos - constituem a 

porção viva do geossistema. As plantas desempenham um papel na configuração do 

relevo através do intemperismo biológico, pela ação de suas raízes que, 
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aumentando as diáclases das rochas, ampliam a superfície de contato e permitem a 

água atuar mais intensamente sobre as rochas. Da mesma forma, também retiram 

nutrientes, empobrecendo o substrato (CHRISTOFOLETTI, 1974).  

Por outro lado, enriquecem o solo pelo acúmulo da matéria orgânica das 

florestas na serrapilheira, servindo de abrigo para a fauna mais sensível às 

variações de temperatura e conservando a umidade do solo. Diminuem o poder 

erosivo da água, permitindo uma lenta infiltração e reabastecimento dos lençóis 

freáticos, garantindo um regime hidrológico mais estável nas bacias hidrográficas e 

água de boa qualidade fluindo nos rios (CHRISTOFOLETTI, 1974). A vegetação 

desempenha ainda a importante função de fitorremediadora do ambiente, uma vez 

que algumas plantas assimilam elementos tóxicos disponíveis..  

A vegetação serve de abrigo e fonte de alimentação à fauna, e é fonte de 

alimentos, remédios, lenha, madeira para construção, entre tantos outros produtos 

que os seres humanos possam dela extrair. Quando os primeiros colonizadores 

europeus chegaram na Região Carbonífera Catarinense, derrubaram florestas para 

implantar os assentamentos, se utilizaram de lenha para cozinhar e aquecer as 

casas, construíram suas casas com as madeiras de lei da região. 

A sub-bacia do Rio Fiorita está situada na formação fitogeográfica Floresta 

Ombrófila Mista, distando menos de 15 km das encostas da Serra Geral. Em função 

da altitude de ocorrência, a  Floresta Ombrófila Mista é dividida em Montana 

(ocorrência entre 400 m e 800 m de altitude) e Submontana (ocorrência entre 40 m e 

400 m), estando a sub-bacia do Rio Fiorita localizada sob o domínio da floresta 

submontana (MARTINS, 2005). 

A Floresta Ombrófila Mista Submontana ocorre em solos profundos, com 

dossel fechado alcançando 25 a 30 metros de altura (Teixeira et al., 1986 apud 

MARTINS, 2005). Sua flora é constituída por espécies como a Ocotea catharinensis 

(canela-preta), Gomidesia tijucensis (guamirim) Cedrela fissilis (cedro), 

Aspidosperma parvifolium (peroba) Alchornea triplinervia (tanheiro), Sloanea 

guianensis (laranjeira-do-mato), entre outras, compondo o dossel. No subdossel 

ocorrem Euterpe edulis (palmiteiro), Garcinia gardneriana (bacupari), Calyptranthes 

lucida. (guamirim-ferro) e Sorocea bonplandii (cincho). No sub-bosque são 

encontradas Psychotria suterella (grandiúva-d’anta), Mollinedia schottiana 

(pimenteira), Bactris setosa (tucum ou ticum), Geonoma schottiana (palheira-
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estreita), Geonoma gamiova (palheira-de-folha-larga) e xaxins (Cyathea sp.  e 

Alsophila sp.) (SEVEGNANI 2002, apud MARTINS, 2005). 

De acordo com Martins (2005), a vegetação no município de Siderópolis 

caracteriza-se hoje por um mosaico de fragmentos florestais secundários em 

estágios distintos de sucessão. Para o autor, a dinâmica sucessional na região vêm 

sendo ameaçada pela introdução de espécies exóticas nos projetos de recuperação 

das áreas degradadas pela mineração, bem como pela silvicultura desenvolvida no 

entorno. Um exemplo de introdução de exóticas é o Projeto M, projeto piloto de 

recuperação ambiental desenvolvido no Campo Malha II Leste em meados da 

década de 1980, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FATMA. O projeto 

contemplou a  recomposição topográfica da área e o plantio de 12 espécies arbóreo-

arbustivas, entre elas algumas exóticas, e cinco espécies herbáceas. O autor aponta 

ainda a falta de estudos florísticos e fitossociológicos em áreas de remanescentes 

florestais na região. 

 

3.1.1.5 Fauna  

 

A fauna se constitui em um elemento do geossistema cujas partes (indivíduos) 

possuem uma mobilidade distinta daquela verificada em outros elementos. 

Evidentemente a água possui mobilidade no geossistema, mas se desloca 

principalmente em função da força gravitacional e se transforma pelas trocas de 

calor responsáveis por suas mudanças de estado. A fauna se constitui em uma 

pequena etapa de armazenagem de matéria e energia dentro do  sistema Terra, e 

se desloca por vontade própria ou por determinações biológicas intrínsecas à 

espécie, atuando ativamente na transformação do sistema.  

Em florestas tropicais, a interação entre a fauna e a flora é muito intensa. A 

maioria das espécies vegetais de florestas tropicais são alógamas, necessitando da 

polinização por insetos, aves ou morcegos para se reproduzir. A fauna atua ainda 

pela dispersão de sementes, principalmente de espécies de matas ciliares, onde a 

zoocoria37 tende a ser maior que a anemocoria38 (KAGEYAMA & GANDARA, 2001). 

                                            
37 Dispersão de sementes por animais. 
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A fauna possui ainda uma atuação morfogenética. A fauna edáfica em geral 

atua melhorando as características físico-químicas e biológicas do solo, literalmente 

criando melhores condições para o seu próprio desenvolvimento 

(CHRISTOFOLETTI, 1974). O solo também recebe contribuição da fauna para a sua 

fertilização, por meio das fezes e carcaças de animais mortos. Por outro lado, o 

pisoteio do gado numa pastagem atua no sentido inverso, compactando o solo e 

empobrecendo-o em matéria orgânica. 

Os animais também são bioindicadores de qualidade ambiental. Os primeiros a 

diminuirem ao primeiro sinal de desequilíbrio são os animais de topo de cadeia 

alimentar. Santos e Santos (2010:309) comentam sobre um mineiro aposentado, 

morador das margens do Rio Carvão, Município de Urussanga, que relatou que 

“para mostrar cobras, sapos e rãs a seus netos, tinha que obrigatoriamente levá-los 

para longe, já que naquela área não se criavam”. A relação entre qualidade da água 

e ocorrência de anfíbios é direta, uma vez que esses animais realizam parte de sua 

respiração pela pele, tornando-os muito sensíveis a contaminantes químicos. 

 

3.1.1.6 Clima 
 

De acordo com Bolós i Capdevila (1981), o clima não se constitui em um 

elemento do sistema, mas se comporta como energia atuante sobre ele. O clima 

constitui-se no fornecedor de energia para o geossistema, determinando a 

quantidade disponível de calor e água. Seus elementos (insolação, precipitação, 

umidade relativa do ar, entre outros) atuam como fatores externos (inputs) que são 

controladores dos processos e da dinâmica do sistema (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

A partir da dinâmica de seus elementos, o clima atua como principal agente 

modelador do relevo, através do intemperismo. É também um dos fatores 

pedogenéticos mais importantes, atuando ativamente na modificação do material 

parental. Em uma região de clima úmido como a da bacia do Araranguá, essa 

atuação pedogenética se reveste de maior importância ainda, pelo caráter intenso 

com que os processos derivados do clima se desenvolvem. 

                                                                                                                                        
38 Dispersão de sementes pelo vento. 
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 Além disso, a partir da dinâmica das massas de ar o clima pode atuar na 

dispersão ou concentração de poluentes de uma região. A concentração pode ser 

induzida pela atuação de estabilidades atmosféricas ocasionadas pela subsidência 

do ar resultando na formação de inversão térmica. A dispersão dos poluentes é 

favorecida pela atuação de instabilidades atmosféricas que desfazem a inversão 

térmica ou provocam seu afastamento para níveis mais elevados da troposfera 

(MONTEIRO, 2007). 

Para se conhecer o clima de um determinado lugar deve-se considerar tanto a 

dinâmica dos sistemas atmosféricos como a influência de fatores geográficos tais 

como latitude e altitude, continentalidade e maritimidade, relevo, cobertura vegetal, 

uso do solo (MONTEIRO, 2007). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, por situar-se entre o oceano Atlântico e 

as escarpas da Serra Geral, apresenta uma clima mais complexo do que as outras 

regiões do Estado, onde as variações nas condições de tempo provavelmente dão 

origem a microclimas distintos. O clima da região é o resultado da atuação de 

sistemas de instabilidade e estabilidade, e de suas interações com o relevo e os 

usos do solo. Os sistemas estáveis são representados principalmente por altas 

pressões atmosféricas, também chamadas de anticiclones, e se caracterizam pela 

subsidência do ar. Por esse motivo, a formação de nuvens é dificultada de forma que 

os anticlones estão associados à ocorrência de tempo bom. As Massas Tropical 

Continental, Tropical Atlântica (ambas quentes) e Polar (fria) constituem os principais 

sistemas atmosféricos estáveis de atuação sobre a Bacia do Araranguá 

(MONTEIRO, 2007). Os sistemas instáveis, por estarem associados a massas de ar 

quente e úmidas, onde ocorre ascensão de ar quente que traz consigo a umidade da 

superfície (evaporação e evapotranspiração), são os responsáveis pela ocorrência 

de tempo chuvoso e pequena amplitude térmica. Além dos sistemas convectivos 

acima citados, sistemas instáveis também se desenvolvem pelo encontro de duas 

massas de ar com diferentes densidades, formando as frentes. De modo geral, na 

região sul do Brasil ocorre a atuação de frentes frias, vórtices ciclônicos em altos 

níveis (VCAN), os complexos convectivos de mesoescala, os cavados em baixos, 

médios e altos níveis atmosféricos, as baixas de superfície, a convecção tropical, a 

zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e os jatos em médios e altos níveis. 

Além de todos estes sistemas de estabilidade e instabilidade, a região sofre ainda, a 
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influência de fenômenos de escala mais abrangente, como o El Niño e La Niña e 

bloqueios atmosféricos. 

 

3.1.1.7 Aspectos antrópicos 
 

 

O Homem também faz parte do geossistema, como mais um elemento atuante 

sobre o mesmo (CHRISTOFOLETTI, 1981). Como parte do geossistema, participa 

como “depósito”, ou ponto de armazenamento de curta duração dos ciclos de 

matéria e energia (cálcio dos ossos, água, metais pesados, entre outros), sofre 

influência dos outros elementos (litologia, relevo, solos, clima, plantas e animais) e 

se interrelaciona com os mesmos, provocando, em resposta, modificações nas 

qualidades e atributos do sistema (DREW, 1989). 

A Figura 3.7 exemplifica a participação do Homem no geossistema. Os fatores 

ambientais têm sua carga de determinação sobre os fatores humanos, embora, com 

o avanço das tecnologias, esta determinação se encontre cada vez mais diluída. Os 

fatores humanos definem o avanço das tecnologias, que são criadas com o objetivo 

de facilitar a exploração dos meios físico e biótico pelo Homem. Essa exploração 

provoca mudanças no uso do solo, que por sua vez, promovem retroalimentações no 

sistema, que podem ser negativas ou positivas. 

O Homem não muda o geossistema, porque este é constituído pela base física, 

mas transforma a paisagem geográfica. O Homem não muda a natureza dos 

processos geomorfológicos, geológicos ou climáticos, mas modifica alguns de seus 

parâmetros e intensidades, podendo potencializar alguns processos:  

 

A intervenção do Homem na evolução da Terra faz defletir, em nível 
muito indefinido, a direção das correntes de energia, (pela colheita de 
semeaduras, em vez de deixar que as plantas murchem e devolvam 
a sua energia acumulada ao solo, por exemplo), altera a magnitude 
das correntes de energia (desviando água dos rios) e diminui ou 
acrescenta os depósitos de energia natural (mineração de carvão, 
adição de fertilizantes artificiais ao solo) (DREW, 1989:20). 
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Figura 3.7: Circuito da percepção/ação humana sobre o ambiente natural. 

 
Fonte: Adaptado de Drew, 1989. 

 
 

Uma transformação radical do relevo pode induzir uma modificação em 

parâmetros climáticos locais: a retirada de uma montanha (mineração) promove um 

aumento no número de horas de insolação nas áreas de entorno da montanha, 

muda o caminho do vento, desviando seu curso, reduz a umidade do entorno. Da 

mesma forma, alguns tipos de usos do solo promovem mudanças, intensificando ou 

diminuindo a precipitação (manejo de florestas), desvio das correntes de ar (centro 

urbano com edifícios altos), ilhas de calor (grandes áreas urbanizadas). 

A colonização das terras hoje pertencentes a Siderópolis iniciou em 1891 com 

a vinda de imigrantes das regiões italianas de Veneza, Belluno, Treviso, Ferrara e 

Bergamo. O primeiro nome da povoação formada foi Nova Belluno, e pertencia, na 

época, ao município de Urussanga39.  

Estes imigrantes tinham como principal atividade a agricultura. Para promover a 

subsistência, tiveram que derrubar florestas. Para se defender e defender seus 

rebanhos de possíveis predadores (onça-pintada, puma), praticavam a caça. 

Certamente praticavam, a exemplo de outras localidades do interior de Santa 
                                            
39 Disponível no sítio eletrônico do IBGE Cidades@: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> 
Acesso em 20 de maio de 2013. 
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Catarina, a caça para consumo próprio. Desta forma, foram alterando os fluxos de 

matéria e energia do geossistema, alterando também alguns atributos de seus 

elementos: área das florestas, número de indivíduos das populações da fauna, 

albedo da superfície. 

Em fotografias aéreas da sub-bacia do rio Fiorita, datadas de 1957, a 

mineração já se faz presente há pouco mais de uma década, entretanto, os 

polígonos de lavouras, entremeados por polígonos de remanescentes florestais, 

dominam a paisagem, evidenciando o quão extensa era a atividade agrícola naquele 

período. 

 Com a chegada da mineração, a escala da transformação se alterou. A 

atividade agrícola pode levar décadas para transformar radicalmente os atributos de 

um solo, mas a mineração de superfície o faz em poucos dias: retira a floresta, 

dinamita as rochas sobrejacentes a camada de carvão e retira do subsolo enormes 

volumes de rocha energética, alterando em pouco tempo os atributos de inúmeros 

elementos do geossistema: solos, relevo, rios, ciclos biogeoquímicos, fauna e flora, e 

o Homem. 

Atualmente o município de Siderópolis possui uma população de 12.998 

habitantes (dado de 2010). O tamanho da população variou pouco nos últimos vinte 

anos, entretanto na série histórica disponibilizada pelo IBGE (Figura 3.8) observa-se 

uma queda acentuada em apenas quatro anos, oscilando entre 13.571 habitantes 

em 1996 e 12.082 habitantes em 2000, o que representa em torno de 11% da 

população. Após este período a população voltou a crescer tendo uma projeção 

estimada para 2014 de 13.593 habitantes. 

As principais atividades econômicas do município são a avicultura, agricultura 

(banana, uva, arroz, batata inglesa, feijão, fumo, mandioca, milho e tomate40) e 

mineração41 de carvão. 

 

 

 

                                            
40 Dados de 2012, IBGE Cidades@. Acesso em 20 de maio de 2013 
41 Disponível no sítio eletrônico do IBGE Cidades@: 
 < http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> 
Acesso em 20 de maio de 2013. 
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Figura 3.8: População do município de Siderópolis (1991 – 2014) 

 

Fonte: IBGE Cidades. 
 

 

3.2 MINERAÇÃO NA SUB-BACIA DO RIO FIORITA 
 

A mineração de carvão na sub-bacia do rio Fiorita foi iniciada em meados da 

década de 1940, pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), responsável pela 

extração de minério em aproximadamente 662 ha até 1981. O Campo Malha II 

Oeste foi minerado entre 1961 e 1965, sendo minerado posteriormente pela 

Carbonífera Próspera S.A entre 1976 e 1981 (IPAT/UNESC, 2005). De acordo com 

IPAT/UNESC (2002), antes dos trabalhos de recuperação a área denominada 

Campo Malha II contava com 230 ha de área minerada a céu aberto, tendo sido 

abandonada em 1981. 

Além desta companhia, a Carbonífera Treviso S/A também atuou na sub-bacia, 

minerando entre 1956 e 1960 no local onde hoje fica localizada a fábrica da 

Resicolor (IPAT/UNESC, 2002b). De acordo com o IPAT (IPAT/UNESC, 2002), no 

período de publicação do PRAD três empresas de mineração ainda operavam dentro 

da sub-bacia do rio Fiorita: Indústria Carbonífera Rio Deserto (Complexo Mina do 

Trevo42), Carbonífera Belluno e COCALIT – Coque Catarinense Ltda. Estas duas 

estão situadas em antigas áreas da CSN, realizando a extração e rebeneficiamento 

dos rejeitos deixados pela Companhia Siderúrgica Nacional. Na bacia, há ainda em 

                                            
42 O Complexo Mina do Trevo inclui uma mina subterrânea, uma unidade de beneficiamento de 
carvão e depósitos de rejeitos. 
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operação duas minas subterrâneas operadas pela Carbonífera Belluno 

(IPAT/UNESC, 2002). 

Antes da instalação da CSN em Siderópolis (em 1943), a Vila Fiorita era uma 

colônia de imigrantes italianos ali estabelecidos desde as últimas décadas do século 

XIX. O próprio município de Siderópolis só veio a se constituir em 1958, pela 

emancipação do Distrito de Belluno de Urussanga, ficando o nome “Siderópolis” 

como uma homenagem à Companhia Siderúrgica Nacional (BERNARDO, 2010). 

A mineração nesta sub-bacia não foi diferente daquela praticada em outros 

campos a céu aberto na Região Carbonífera. A falta de cuidados com a disposição 

dos rejeitos, a pré-lavagem do carvão com disposição dos efluentes diretamente nos 

rios da região, a prática da inversão do estéril, deixando o solo fértil soterrado por 

uma pilha de arenitos, siltitos e folhelhos misturados a pirita, culminaram numa 

situação de degradação da qualidade ambiental com reflexos sobre a saúde dos 

mineiros, suas famílias e toda a população da região. 

 

A paisagem era cinzenta, casas escuras, sem pintura e enfileiradas, 
as ruas cobertas por uma camada espessa de pirita (o rejeito do 
carvão), (...) um cheiro forte que não sabia identificar pairava no ar, 
era o enxofre (COSTA, 2010:98). 

 

A citação acima se refere à vila operária da Companhia Próspera, em Criciúma, 

mas a julgar pela semelhança da descrição com a paisagem retratada em 

fotografias, poderia referir-se a Vila Fiorita. As mesmas casas escuras, sem pintura e 

enfileiradas são vistas na Figura 3.9, datada de 1953 e que retrata uma rua do bairro 

Rio Fiorita, também chamado vila Fiorita. Não é por acaso que as paisagens das 

duas vilas de operários possuem tantas semelhanças: além da mesma fonte de 

poluição, as duas têm em comum a intervenção “urbanística” da CSN. A vila Fiorita a 

partir de 1945, e a Vila Próspera, remodelada por esta companhia em 1952, quando 

adquiriu a maioria das ações da Companhia Próspera. De acordo com Costa (2010), 

essas intervenções diferenciaram as duas vilas das outras vilas de operários da 

região, uma vez que a CSN oferecia a seus funcionários casas com maior conforto: 
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o número de cômodos era maior, e algumas dessas residências eram construídas 

em alvenaria. 

 

Em Rio Fiorita havia 03 tipos de habitação, a habitação Tipo 1 foram 
as primeiras casas construídas pela CSN, eram casas de madeira de 
pinho “cheias de buracos” como recorda Norli Maria de Souza 
(2004). Em geral, possuíam de 03 a 04 peças com o sanitário no 
quintal, as conhecidas “patentes”, e localizavam-se depois do rio em 
relação às casas geminadas. Este era outro tipo de habitação em 
madeira onde moravam 02 famílias, essas casas eram separadas 
por uma parede de alvenaria, possuíam banheiro e sanitário dentro 
de casa. E as de Vila Rica, onde moravam encarregados e outros 
funcionários com funções relativamente melhores que a dos 
trabalhadores de frente da mineração (COSTA, 2010:102). Grifos do 
autor. 

 

Figura 3.9: Rua do bairro Rio Fiorita, em Siderópolis (SC), 1953. Autor: Tomas 
Somlo.  

  
Fonte: IBGE. 
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A CSN fornecia ainda aos seus trabalhadores, além das casas em melhores 

condições, açougue, armazém e padaria, oferecia leite até as crianças completarem 

um ano e seis meses de vida, além de distribuir presentes às crianças no Natal. 

Entretanto, embora as condições fossem melhores nas vilas da Companhia, a 

situação sanitária em que viviam as famílias de mineiros era precária. Essa condição 

se refletia em alto índice de mortalidade infantil e na saúde da população em geral. 

Eram freqüentes as epidemias de doenças como sarampo, coqueluche e varíola 

entre as crianças. Crises de desidratação também eram comuns, em função da falta 

de água e saneamento básico (COSTA, 2010).  

A Figura 3.10 é datada de 1953 e retrata os primeiros anos de mineração 

mecanizada na sub-bacia. Na foto se vê uma dragline modesta, abrindo uma cava 

para dar acesso à camada de carvão, e dando forma ao lado às pilhas de estéreis, 

que se tornariam tão comuns na paisagem da Região Carbonífera Catarinense. Em 

primeiro plano é possível identificar água acumulada na cava, à disposição para a 

formação da drenagem ácida. 

A Figura 3.11 é uma fotografia mais recente (sem data) retirada do sítio 

eletrônico da prefeitura de Siderópolis43, que retrata a dragline Marion em operação 

na sub-bacia do rio Fiorita. Nela é possível perceber o contraste da vegetação nas 

encostas ao fundo e a aridez da nova paisagem de pilhas cônicas sendo formada 

(sinalizada com o número 1). No número 2 é possível ver a camada de carvão que 

está sendo exposta para posterior remoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
43 <http://www2.sideropolis.sc.gov.br/conteudo/?mode=pa&item=14734&fa=7&cd=25488> 
Acesso em 22 de maio de 2013. 
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Figura 3.10: Extração de carvão em Siderópolis (SC), 1953. Autor: Tomas Somlo. 

 

Fonte: IBGE. 
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Figura 3.11: Dragline Marion em operação na sub-bacia do Rio Fiorita. Sem data. 

 

Fonte: sítio eletrônico da Prefeitura de Siderópolis. 
 

 

 
3.3 DIAGNÓSTICO DA MALHA II LESTE E OESTE 
 

Antes do Projeto de Recuperação, o IPAT realizou o Diagnóstico Ambiental do 

Campo Mina Malha II, que para fins de recuperação foi dividido em Malha II Leste 

(125 ha) e Oeste (60 ha) – a Figura 3.12 apresenta a localização do Campo Malha II 

na sub-bacia do Rio Fiorita, bem como a divisão em Campos Leste e Oeste.  

Foram apresentados dois documentos: Diagnóstico Ambiental de Áreas 

Degradadas pela atividade extrativa de carvão mineral Campo Malha II Leste 

Siderópolis – Santa Catarina, em Junho de 2002; e o Diagnóstico Ambiental de 

Áreas Degradadas pela atividade extrativa de carvão mineral Campo Malha II Oeste 

Siderópolis – Santa Catarina, em Outubro de 2002. Os Diagnósticos 

compreenderam estudos geológico-geotécnicos, de solos, ecossistemas aquáticos, 

vegetação e fauna.  

 

1 2 



81 

 

 

 

 

Figura 3.12: Localização do Campo Malha II. 

 
Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco. 
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3.3.1 Diagnóstico geológico-geotécnico 
 

O diagnóstico geológico-geotécnico apontou em relação às litologias aflorantes, 

a ocorrência das Fm. Rio Bonito, Palermo, Irati e Serra Geral. Além disso, ocorrem 

subordinados aos cursos d’água alguns pequenos depósitos aluviais (KREBS et 

al.,1982 apud IPAT/UNESC, 2002). Associados às litologias existentes, três 

sistemas aquíferos são encontrados na área: Aqüífero relacionado à Formação Rio 

Bonito e terço inferior da Formação Palermo; Aqüífero relacionado à Formação Irati 

e Aqüífero relacionado à Formação Serra Geral. O IPAT realizou análise da 

qualidade das águas do aqüífero freático, exposto ao contato com rejeitos ou 

estéreis do carvão, através dos poços piezométricos FG-01 e FG-03. Os 

resultados44 apontaram que as águas do aquífero freático eram 

 

 “impróprias para consumo humano. Entretanto, apresentam 
características muito boas se comparadas às águas normalmente 
encontradas em mineração de carvão, mesmo aquelas do freático. 
Esse fato indica que a ’quadração’ e os rejeitos depositados sob as 
pilhas de estéreis não têm influência significativa na geração de 
drenagem ácida” (IPAT/UNESC, 2002) (Grifo dos autores). 

 

O levantamento geológico-geotécnico identificou seis diferentes zonas 

litológicas na área em estudo, compreendendo áreas de arenitos quartzosos, 

arenitos piritosos, associação de siltitos, folhelhos e arenitos, depósitos de rejeitos 

(localizados ao longo das estradas e cursos d’água) e a área do Projeto “M”, além da 

área da Carbonífera Belluno (ver Figura 3.13).  

 

 

 

 

 

                                            
44 Neste trabalho tivemos acesso ao Diagnóstico Ambiental, mas não ao anexo onde constavam os 
dados de qualidade da água, sendo possível apenas a reprodução do que foi publicado no Relatório. 



 

 

 

 

Figura 3.13: Croqui das litologias encontradas no domínio da Malha I

Fonte: Adaptado de IPAT/UNESC, 2002.
 

A caracterização 

elevada desestruturação e pedregosidade

ausência de horizontes. 

suficiente, ocorrendo o crescimento espontâneo da vegetação nos locais onde o teor 

estava caracterizado como suficiente.

de estéreis apresentava

encontrados solos mais espessos e desenvolvidos nas pilhas onde os folhelhos e 

siltitos se apresentavam predominantes. Sobre as pilhas de arenitos e arenitos 

: Croqui das litologias encontradas no domínio da Malha I

Fonte: Adaptado de IPAT/UNESC, 2002. 

 físico-química dos substratos apontou textura arenosa, 

elevada desestruturação e pedregosidade, elevado teor de acidez

 Os teores de matéria orgânica variaram entre baixo, médio e 

suficiente, ocorrendo o crescimento espontâneo da vegetação nos locais onde o teor 

estava caracterizado como suficiente. O desenvolvimento da vegetação nas pilhas 

de estéreis apresentava-se vinculado as características do subs

encontrados solos mais espessos e desenvolvidos nas pilhas onde os folhelhos e 

siltitos se apresentavam predominantes. Sobre as pilhas de arenitos e arenitos 
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: Croqui das litologias encontradas no domínio da Malha II. 

 

dos substratos apontou textura arenosa, 

, elevado teor de acidez, alta friabilidade, e 

variaram entre baixo, médio e 

suficiente, ocorrendo o crescimento espontâneo da vegetação nos locais onde o teor 

O desenvolvimento da vegetação nas pilhas 

se vinculado as características do substrato, tendo sido 

encontrados solos mais espessos e desenvolvidos nas pilhas onde os folhelhos e 

siltitos se apresentavam predominantes. Sobre as pilhas de arenitos e arenitos 
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piritosos o solo se apresentava inexistente, assim como a cobertura vegetal 

(IPAT/UNESC, 2002c). As pilhas de arenitos e arenitos piritosos a que o Diagnóstico 

se refere são visualizadas na Figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Pilhas cônicas de estéreis e rejeitos antes dos trabalhos de 
recuperação. 

 
Fonte: IPAT/UNESC (2002c). 

 

O IPAT submeteu amostras de folhelho cinza-escuro, arenito piritoso e rejeito 

de carvão a ensaios de solubilização que indicaram teores de concentração de ferro 

e alumínio acima dos limites para resíduos inertes, sendo as amostras classificadas 

como Resíduo Não Inerte Classe II, de acordo com a ABNT/NBR 1000445. 

 

3.3.2 Diagnóstico dos solos 
 

O levantamento de solos teve por objetivo caracterizar aspectos físico-químicos 

do substrato, para subsidiar os trabalhos de recuperação da área. Uma vez que a 

mineração era realizada pela inversão das camadas superficiais, os solos originais 

foram descaracterizados não sendo possível o reconhecimento em campo das 

                                            
45 ABNT/NBR 10004: Resíduos sólidos – Classificação. 
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classes originais de solo na área da Malha II46 (IPAT/UNESC, 2002), visto já terem 

se passado mais de 50 anos do início da mineração na área. 

Em relação às características físicas do solo, o mesmo apresentava-se com 

elevada desestruturação e pedregosidade, altamente friável e com textura arenosa. 

As amostras de solo foram coletadas por trado holandês a profundidades variando 

entre 0 – 20 cm, em intervalos regulares. Para a amostragem, a área foi dividida em 

18 zonas homólogas sendo coletadas 15 amostras de solo para cada zona. Foram 

analisados os seguintes parâmetros: textura (% de argila), pH, índice SMP, teor de 

fósforo e potássio (µg/g), porcentagem de matéria orgânica, alumínio, cálcio e 

magnésio, sódio, H + Al (trocável), pH em CaCl2, H++ (trocável), ferro, zinco, 

manganês, cobre, pH em KCl e condutividade elétrica (IPAT/UNESC, 2002). 

Os resultados apontaram níveis de matéria orgânica classificados entre “muito 

baixo” e “baixo” para todas as amostras coletadas na área. Os teores de fósforo, 

importante nutriente para o desenvolvimento vegetal, foram considerados entre 

“muito baixo” a “limitantes” para as amostras analisadas. Os níveis de Saturação de 

Bases (V%), por sua vez, ficaram compreendidos em valores na faixa entre 66,5 a 

97,5%, ou seja, acima do limite tolerado pelas plantas (IPAT/UNESC, 2002). 

 

3.3.3 Diagnóstico dos ecossistemas aquáticos 
 

Em relação aos ecossistemas aquáticos, o levantamento da qualidade da água 

na Malha II Leste compreendeu a coleta e análise de amostras em nove pontos 

dentro da área da Malha II: JA 04, FS 07, FS 09 e FS 13, que compreendem 

amostras do rio Fiorita, respectivamente de montante para jusante; e I, H, G, E e C, 

compreendendo amostras de lagoas, que foram coletadas a três profundidades 

(superfície, meio e fundo). As coletas foram realizadas no verão de 2002 (22 e 23 de 

janeiro) (IPAT/UNESC, 2002). 

Os parâmetros analisados foram: temperatura da água (0C), pH, Eh (mv), 

oxigênio dissolvido (mg/l), condutividade elétrica (µS/cm), acidez total (mgCaCO3), 

alcalinidade total (mgCaCO3), nitrogênio total (mg/l), alumínio (mg/l), ferro II (mg/l), 
                                            
46 De acordo com o IBGE (apud IPAT/UNESC, 2002) os solo da Malha II originalmente eram 
classificados como Terra Roxa estruturada distrófica, Podzólico Vermelho-Amarelo álico, Podzólico 
Vermelho-Amarelo latossólico, Cambissolo Húmico alico. 
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ferro total  (mg/l), magnésio (mg/l) manganês  (mg/l), cálcio (mg/l), sulfato (mg/l), 

sulfetos (mg/l), sólidos totais  (mg/l), Colimetria (NMP/100 ml), Penetração da luz 

(m), Fosfato total (mg/l) e teores de metais em sedimentos (%PS). Todas as análises 

foram efetuadas nos laboratórios do IPAT, e foi utilizada análise multivariada no 

tratamento dos dados (IPAT/UNESC, 2002). 

Os resultados são apresentados por meio de tabelas e gráficos. O trabalho 

aponta a existência de um gradiente de deterioração da qualidade da água de 

montante para jusante, com concentração de poluentes e diminuição do pH 

(IPAT/UNESC, 2002). Embora para o MPF os dados brutos devam ser apresentados 

por meio dos laudos das análises efetuadas, disponibilizados em anexo ao 

Diagnóstico, para o desenvolvimento deste trabalho os laudos efetuados no 

Diagnóstico Ambiental não foram disponibilizados, sendo que para a maioria dos 

parâmetros analisados os valores brutos não foram apresentados no Diagnóstico. 

Em relação aos lagos, o IPAT conclui que estes se apresentam estratificados 

em relação à temperatura, que possuem caráter polimítico47 e sugerem a execução 

de estudo em ciclo nictimeral48 em duas estações para confirmação do padrão de 

circulação. No que se refere à qualidade da água, os piores resultados foram 

verificados nos lagos denominados C e E (IPAT/UNESC, 2002). 

A análise da concentração de metais nos sedimentos dos lagos amostrados 

indicou a concentração destes no compartimento fundo do lago em relação à coluna 

d’água. A colimetria permitiu o enquadramento dos corpos d’água amostrados nas 

classes de uso da resolução CONAMA 20/86. Foram definidos como corpos de 

Classe 2  os lagos I e G, e os pontos JA04 e FS13 do rio Fiorita. Os lagos H, C e E, 

bem como os pontos FS07 e FS09 do rio Fiorita foram enquadrados como “sem 

qualidade para quaisquer tipo de uso” (IPAT/UNESC, 2002). 

No Campo Malha II Oeste foram realizadas coletas em 11 pontos: três pontos 

em águas correntes (FS16, FS17 e FS18) e oito pontos em lagoas (A1, A2, A3, B, D, 

J, K e L). As variáveis amostradas foram as mesmas para a Malha II Leste, e os 

resultados apontaram um pH variando entre 2,7 no Lago B e 7,5 para a Lagoa A ou 

Azul (Figura 3.15). 

 
                                            
47 Que apresentam circulação vertical. 
48 Coletas diurnas e noturnas. 
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Figura 3.15: Campo Malha II – Localização das lagoas. 

 
Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco. 
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3.3.4 Diagnóstico da vegetação 
 

O diagnóstico da vegetação foi realizado em dois remanescentes florestais (um 

deles em estádio avançado de regeneração, e o outro em estádio médio) situados 

no entorno da área degradada, e em área de pilhas de estéreis, tendo por objetivo 

subsidiar os trabalhos de recuperação ambiental (IPAT/UNESC, 2002). 

Os levantamentos florístico e fitossociológico realizados na áreas de 

remanescentes florestais foram realizados pelo método de parcelas, sendo 

implantadas 25 parcelas de 10m x 20m em cada área. Foram amostrados todos os 

indivíduos arbóreo-arbustivos com diâmetro do caule igual ou superior a 5 cm (DAP 

– diâmetro na altura do peito). Foram ainda calculados os seguintes parâmetros 

fitossociológicos para as espécies encontradas: freqüências (F), densidades (D), 

dominâncias (Do), absolutas (A) e relativas (R), valores de importância (VI) e valores 

de cobertura (VC) (IPAT/UNESC, 2002). 

Na área de estéreis o levantamento da vegetação foi realizado pelo método do 

caminhamento expedito, complementado por levantamento bibliográfico sobre 

trabalho de Citadini-Zanette (1992, apud IPAT/UNESC, 2002) na região. 

No levantamento florístico realizado na área de remanescente em estádio 

avançado de regeneração foram encontradas 80 espécies, distribuídas em 30 

famílias botânicas. As famílias com maior número de espécies foram Myrtaceae (21 

espécies) e Lauraceae (11 espécies). Em relação aos parâmetros fitossociológicos, 

Euterpe edulis (palmiteiro) apresentou os maiores valores de importância, 

freqüência, densidade e cobertura. Ocotea catharinensis (canela-preta) apresentou o 

maior valor de dominância (IPAT/UNESC, 2002). 

No remanescente em estádio médio de regeneração o número de espécies 

encontradas foi menor: 67 espécies distribuídas em 33 famílias botânicas. 

Novamente Myrtaceae apresentou o maior número de espécies, sendo representada 

por nove espécies no total.  Em seguida aparece a família Rubiaceae, com cinco 

espécies. Neste fragmento, o maior valor de importância foi calculado para 

Eucalyptus saligna (exótica introduzida na área), entretanto a espécie apresentou 

baixo valor de freqüência (IPAT/UNESC, 2002). 

Todas as espécies levantadas no diagnóstico foram classificadas em relação 

as categorias sucessionais (pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e 
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climácicas), e quanto  ao tipo de dispersão de sementes (autocórica, barocórica, 

zoocórica e anemocórica) e ao tipo de polinização (anemófila ou zoófila). O 

levantamento identificou uma predominância de espécies zoófilas e zoocóricas, e 

chama a atenção para a importância da fauna para a manutenção da floresta na 

região (IPAT/UNESC, 2002). 

O levantamento na área de estéreis teve como objetivo identificar as espécies 

de desenvolvimento espontâneo sobre as áreas degradadas, em função de que sua 

capacidade de adaptação as condições adversas as tornam espécies potenciais 

para uso em trabalhos de revegetação. Foram listadas 81 espécies distribuídas em 

27 famílias. As famílias com maior número de espécies são Poaceae com 19 

espécies e Asteraceae com 17 espécies (IPAT/UNESC, 2002). 

No Diagnóstico da Malha II Oeste foi realizado levantamento florístico e 

fitossociológico em um remanescente florestal em estádio avançado de recuperação, 

localizado no entorno da Malha II. Foram definidas 50 parcelas de 10m x 20m 

totalizando 1,0 ha de área de estudo, e um levantamento florístico da vegetação 

espontânea sobre os estéreis de mineração por caminhamento expedito. Os 

parâmetros estudados foram os mesmos da Malha II Leste (IPAT/UNESC, 2002a). 

Na área de remanescente florestal, novamente Euterpe edulis (palmiteiro) 

apresentou os maiores valores de importância, freqüência, densidade e cobertura. O 

maior valor de dominância foi obtido para Matayba guianensis (Camboatá). O 

levantamento florístico identificou 88 espécies, distribuídas em 35 famílias. 

Novamente as famílias botânicas a apresentarem o maior número de espécies foram 

Myrtaceae (21), seguida por Lauraceae (10) (IPAT/UNESC, 2002a). 

Nas área de estéreis, foram listadas 57 espécies distribuídas em 25 famílias. 

Neste levantamento, as famílias com maior número de espécies são Asteraceae (19) 

e Poaceae (6) (IPAT/UNESC, 2002a). 

 

3.3.5 Diagnóstico da fauna 
 

De acordo com o Diagnóstico Ambiental da Malha II Leste, o levantamento da 

fauna na área teve como objetivo identificar a biodiversidade presente naquele 

momento, de forma a subsidiar propostas de recuperação  que permitissem o 

retorno da fauna em níveis anteriores ao início da mineração. Os grupos faunísticos 
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levantados foram os invertebrados (terrestres e aquáticos), peixes, répteis, anfíbios, 

aves e mamíferos (IPAT/UNESC, 2002).  

Os invertebrados terrestres foram coletados nas áreas de entorno da Malha II e 

também no interior da área degradada. No entorno foram coletadas 106 espécies, 

enquanto na área degradadas foram apenas 23 espécies. A diferença no número de 

espécies coletadas em cada área é um indicativo do estado de degradação em que 

a área se encontrava. Os invertebrados aquáticos foram coletados ao longo do 

trecho do Rio Fiorita que passa dentro do Campo Malha II, e nos açudes, banhados 

e lagos formados pelas cavas da mineração. No total foram coletadas 16 espécies 

de invertebrados aquáticos, constatando-se uma diminuição na ocorrência de 

espécies em função do aumento da acidez da água. Segundo o documento, “essa 

redução chega à ausência completa de animais ao longo de quase toda a extensão 

do rio Fiorita dentro da área em estudo” (IPAT/UNESC, 2002:89). 

A ocorrência de ictiofauna foi verificada através de coletas ao longo do Rio 

Fiorita (11 espécies) e corpos d’água tributários (4 espécies). Os peixes de maior 

ocorrência foram o cascudo (Rineloricaria sp.) e o barrigudinho (Jenynsia 

eirmostigma). Quatro espécies coletadas são novas para a ciência ou estão em fase 

de identificação. Segundo o relatório, foram coletados peixes apenas em um trecho 

mais a montante do rio Fiorita (IPAT/UNESC, 2002). 

A amostragem de anfíbios foi realizada pela coleta e pela gravação de 

vocalizações para comparação e identificação. No total, foram identificadas 11 

espécies distribuídas em três famílias, de sapos, rãs e pererecas. Para o grupo dos 

répteis foram consideradas espécies coletadas e identificadas, e espécies citadas 

como de ocorrencia na área. No total foram contabilizadas cinco espécies, três 

coletadas e duas relatadas por moradores como de ocorrência na área 

(IPAT/UNESC, 2002). 

Para compor a tabela de aves de possível ocorrência na região o IPAT 

considerou tanto as avistadas quanto as informadas por moradores e também 

listadas na bibliografia como de ocorrência regional. Foram listadas 248 espécies de 

aves, distribuídas em 50 famílias. Destas, 202 foram incluídas por serem citadas na 

bibliografia, uma (tucanuçu - Ramphastos toco) está listada como identificada na 

bibliografia e informada por morador, e o restante (44 espécies) foram efetivamente 

avistadas. Uma espécie (Maria-faceira – Sygma sibilatrix) não possui informação 
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correspondente à fonte, não sendo possível saber se foi avistada, informada ou 

colhida em bibliografia (IPAT/UNESC, 2002). 

Para o grupo dos mamíferos também foi montada uma tabela de possível 

ocorrência, com dados de avistagem, de vestígios e dados da bibliografia. Foram 

levantadas 23 espécies distribuídas em sete famílias, sendo 20 levantadas em 

bibliografia e cinco observados. Os dados bibliográficos referem-se não somente ao 

município de Siderópolis, mas aos vizinhos Orleans, Criciúma e também Araranguá. 

Entre as espécies avistadas estão as capivaras (Hydrochaeris hidrocaeris), mão-

pelada (Procyon cancrivorous) e cacharro-do-mato (Dusycion thous). Entre as 

citadas em bibliografia encontram-se gato-do-mato (Felis pardalis), veado-campeiro 

(Ozontocerus benzoarticus) e lontra (Lutra longicaudis) (IPAT/UNESC, 2002). 

O documento sobre o diagnóstico conclui acentuando que a área apresenta 

grande biodiversidade e forte endemismo. Atribui a alta diversidade faunística da 

região à existência de fragmentos florestais no entorno (IPAT/UNESC, 2002). 

 

3.4 TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DESENVOLVIDOS PELO IPAT 
 

Para fins de recuperação, a Malha II foi dividida em Malha II Leste (125 ha) e 

Oeste (60 ha). Os PRADs desenvolvidos pelo IPAT/UNESC para os Campos Mina 

Malha II Leste e Oeste atendem a NBR 13030, apresentando a seguinte estrutura:  

 

1. Diagnóstico Ambiental (descrição da área, geologia e solos, 

ecossistemas aquáticos, vegetação, fauna, considerações e 

recomendações);  

2. Projeto de Reabilitação e Plano de controle Ambiental (movimentação 

de terras e obras civis, correção das características físicas, químicas e 

microbiológicas do solo, revegetação, correção da poluição do sistema 

hídrico); 

3. Plano de Monitoramento (águas subterrâneas, águas superficiais, solos, 

geológico-geotécnico, vegetação e fauna, contendo o cronograma de 

monitoramento); 
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Os PRADs da Malha II Leste e Oeste foram elaborados por uma equipe técnica 

multidisciplinar, cuja composição pode ser verificada no Quadro 3.1.  

 

Quadro 3.1: Composição da equipe técnica de elaboração dos PRADs Malha II 
Leste e Oeste. 

Especialidade Malha II Leste  
no de profissionais 

Malha II Oeste 
no de profissionais 

Geologia 1 (coordenador) 2 (1 coordenador) 
Ciências Biológicas 7 6 
Engenharia de Agronomia 2 3 
Engenharia de Agrimensura 1 2 
Engenharia Civil - 1 
Química - 1 
Técnico em Química 1 1 
Acadêmico Ciências Biológicas 5 3 
Acadêmico Engenharia Ambiental 2 2 

Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco.  

 

Os trabalhos de recuperação iniciaram pela remoção mecânica dos rejeitos do 

carvão e seu acondicionamento em uma célula geotecnicamente compactada e 

isolada do contato com o oxigênio e a água, objetivando evitar a possibilidade de 

geração de drenagem ácida. A  Figura 3.16 apresenta o croqui da célula de depósito 

de rejeitos que foi construída na Malha II Leste, com capacidade de 173.087,20 m3. 

Originalmente o projeto previa a construção de duas células, entretanto, a CSN 

optou por concentrar o rejeito, construindo-a na porção central da Malha II Leste, 

distante aproximadamente 100 metros de uma lagoa e 150 metros do Rio Fiorita (ver 

Figura 3.17). 

Posteriormente foi realizada a remodelagem do terreno por terraplanagem, 

desmontando as pilhas cônicas de estéreis na tentativa de recriar uma paisagem 

mais próxima da topografia original. Para corrigir a acidez do substrato e tornar 

indisponíveis os metais pesados ali presentes, os estéreis remodelados receberam 

uma camada de calcário em pó, e essa camada foi recoberta por uma camada de 

argila (cobertura seca), variando entre 20 cm para áreas de estéreis e 50 cm para 

estéreis piritosos.  
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Figura 3.16: Perfil da célula de depósito de rejeitos. 

 
Fonte: IPAT/UNESC (2005).  

 

Na Malha II Leste as zonas homólogas 9 e 10 foram recobertas com 50 cm, 

sendo as demais recobertas com 20 cm de argila. Na Malha II Oeste, as zonas 

homólogas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 continham estéreis 

piritosos e foram recobertas com 50 cm de argila, recebendo antes uma camada de 

calcário na proporção de 40 t/ha. A zona 19 apresentava predominância de arenitos 

quartzosos e siltitos inertes, recebendo, portanto um recobrimento de 20 cm de 

argila, e calcário na proporção de 30 t/ha. O projeto do IPAT/UNESC também previa 

a incorporação de 20 t/ha de cama de aviário e 150 t/ha de turfa para melhoramento 

das características físicas, químicas e microbiológicas do substrato em reconstrução. 

Apenas duas zonas (1 e 13) apresentavam desenvolvimento vegetacional 

significativo, tendo sido mantidas posteriormente sem intervenções. As demais foram 

recuperadas conforme apontado acima (IPAT/UNESC, 2005). 

A camada de argila apresenta dupla função: atua como cobertura seca, 

diminuindo/impedindo a infiltração de água da chuva para a camada de estéreis 

remodelados (que pode ainda conter pirita não removida mecanicamente) – evitando 

o desencadeamento da reação de oxidação do mineral. Além disso, serve como 

substrato para o desenvolvimento da vegetação a se instalar sobre a área 

(IPAT/UNESC, 2005). 
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Figura 3.17: Localização da célula de depósito de rejeitos. 

 
Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco. 
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A fim de facilitar o desenvolvimento vegetal, foram sobrepostas à camada de 

argila camadas de calcário, adubos, cama de aviário e turfa de raspagem 

estabilizada.  Em seguida, a rede de drenagem superficial com canaletas de 

eucalipto foi implantada, e concomitantemente foram realizados os trabalhos de 

revegetação. 

A revegetação foi realizada em etapas. Primeiramente, com a introdução de 

herbáceas por semeadura à lanço (Melinis minutiflora, Brachiaria humidicola e 

Paspalum saurae) e em seguida plantio de espécies arbóreas por meio de 

plantadeira tipo “saraquá”. No primeiro ano foi introduzida apenas a Bracatinga 

(Mimosa scabrella). O projeto previa que, após o primeiro ano, seria feito um raleio 

das bracatingas, abrindo espaço para o desenvolvimento de outras pioneiras. Três 

anos após a introdução das bracatingas seriam introduzidas espécies secundárias e 

climácicas pelo modelo das “ilhas de diversidade”. De acordo com o projeto, seriam 

introduzidas 26 ilhas de diversidade por hectare, e as espécies escolhidas para o 

trabalho de revegetação são as mesmas listadas no Diagnóstico Ambiental. 

Por fim, durante todo o processo das obras de recuperação foi realizado o 

monitoramento da área, compreendendo a qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, solos, suscetibilidade à erosão, fauna e flora (IPAT/UNESC, 2005). 

A Figura 3.18Figura 3.18 apresenta uma vista da Malha II Leste, após os 

trabalhos de recuperação ambiental. A área foi remodelada e após receber as 

camadas de argila, calcário, adubos e material orgânico, foi revegetada. Em 2008, 

na maior parte das zonas homólogas, a espécie exótica Melinis minutiflora (capim-

gordura) dominava a paisagem. Ao fundo, em segundo plano, o divisor de águas da 

sub-bacia, e em terceiro plano, a Serra Geral. 

 

3.4.1 O monitoramento ambiental IPAT/UNESC 
 

O monitoramento ambiental foi realizado concomitante e posteriormente à 

execução das obras de recuperação, durante cinco anos, através do 

acompanhamento dos seguintes parâmetros: 

 

1. Monitoramento geológico-geotécnico; 
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2. Ensaios de infiltração; 

3. Monitoramento do solo; 

4. Monitoramento das águas e sedimentos; 

5. Monitoramento da vegetação; 

6. Monitoramento da fauna. 

 

Figura 3.18: Malha II Leste após os trabalhos de recuperação. 

 
Foto: Ana Carolina Vicenzi Franco, 2008. 

 

 

Durante o período de monitoramento, foram publicados nove relatórios sobre a 

Malha II Leste, num intervalo de quatro anos, e seis relatórios sobre a Malha II 

Oeste, com intervalo de apenas um ano. O monitoramento foi realizado por trabalhos 

de campo, realizados a cada trimestre, conforme a Figura 3.19, que traz o 

cronograma de execução do monitoramento da Malha II Leste. Alguns elementos 

tiveram o monitoramento realizado em todos os trimestres no período de cinco anos, 

tais como águas superficiais e subterrâneas. Outros, como a produção de 
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serrapilheira e o desenvolvimento das espécies vegetais introduzidas foram 

avaliados com um intervalo maior de tempo. 

 

Figura 3.19: Cronograma de monitoramento da Malha II Leste. 

 
Fonte: IPAT/UNESC, 2004. 

 

3.4.1.1 Monitoramento geológico geotécnico 
 

No 1º Relatório de Monitoramento da Malha II Leste (IPAT/UNESC, 2003) o 

Plano de Monitoramento Geológico-Geotécnico apresenta a metodologia proposta: 

identificação das feições erosivas, determinação da profundidade, largura e 

comprimento da erosão, classificação do problema em função de sua dimensão e 

proposição de solução para contenção da feição erosiva. O monitoramento foi 

realizado pelo acompanhamento das Zonas homólogas em fase de implantação ou 

já implantadas. 

Nos relatórios, raramente a classificação do problema é apresentada, bem 

como o dimensionamento da feição erosiva, apenas sua identificação e a proposição 

de solução. Abaixo segue a transcrição do monitoramento da Zona 16A, que consta 

no 5º Relatório de Monitoramento da Malha II Leste: 

 



98 

 

 

 

Observou-se a forte atuação de processos erosivos tanto nas 
encostas quanto nas vias de acesso ao rio Fiorita. É aconselhada a 
implantação de canaletas tipo meia cana para o escoamento das 
águas superficiais nas vias que levam ao rio. Sugere-se também, 
refazer as drenagens já existentes, uma vez que essas estão 
parcialmente destruídas pelos processos erosivos relacionados ao 
escoamento superficial (IPAT/UNESC, 2005b:15). 

 

Em outra área (Zona 18B), o tipo de erosão é apresentado: 

 

No talude da zona 18B revegetada, próximo ao remanescente 
florestal verifica-se que está ocorrendo erosão laminar e em sulcos. 
Estes processos ocorrem devido à falta de sistemas de drenagem na 
crista e na base do talude (IPAT/UNESC, 2005b:22). 

 

De um modo geral, durante o monitoramento foram observados tipos diferentes 

de feições erosivas, tais como voçorocas, piping, erosão laminar, em sulcos, planos 

de rastejo (os termos são retirados dos relatórios), mas foram controlados. De 

acordo com o 8º e o 9º Relatório de Monitoramento da Malha II Leste, os principais 

problemas encontrados estiveram associados à demora na implantação da cobertura 

vegetal, bem como de um sistema de drenagem (IPAT/UNESC, 2006c, 

IPAT/UNESC, 2007). 

Na Malha II Oeste, os relatórios apresentam a metodologia apenas como 

sendo apenas “identificação e caracterização de processos erosivos atuantes” 

(IPAT/UNESC, 2006c; IPAT/UNESC, 2006d). Nesta parte do Campo Malha II a 

ocorrência de processos erosivos também foi pontual, geralmente relacionada com a 

falta de cobertura vegetal frente a eventos de precipitação, cujo escoamento 

carreava sedimentos e material descoberto para as drenagens e conseqüentemente 

cursos e corpos d´água. No 6º Relatório de Monitoramento da Malha II Oeste é 

relatado o pastoreio de animais na Zona Homóloga 18, bem como o uso da área por 

trilheiros de moto, dificultando o estabelecimento da vegetação (IPAT/UNESC, 

2007a). 
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3.4.1.2 Ensaios de infiltração 
 

O IPAT conduziu ensaios de infiltração pelo método de cilindros concêntricos, 

nas áreas dos Campos Malha II Leste e Oeste com o objetivo de identificar possíveis 

locais onde o coeficiente de permeabilidade pudesse permitir infiltração suficiente 

para a lixiviação dos sulfetos metálicos presentes nos estéreis. A princípio os 

ensaios de infiltração seriam realizados apenas na Malha II Oeste, mas foram 

estendidos também para o Campo Leste (IPAT/UNESC, 2006). 

Na Malha II Leste foram realizados vinte ensaios de infiltração em duas 

campanhas (26/07, 5, 22, 23 e 24/08 de 2005; e entre 27/04 a 17/05 de 2006). As 

zonas homólogas amostradas e os resultados dos ensaios são verificados nas 

Figuras 3.20 e 3.21. 

 

Figura 3.20: Ensaios de infiltração Malha II Leste – Julho e Agosto de 2005. 

 
Fonte: IPAT/UNESC, 2006. 

 
 

Figura 3.21: Ensaios de infiltração Malha II Leste – Abril e Maio de 2006. 

 
Fonte: IPAT/UNESC, 2006e. 
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De acordo com IPAT/UNESC (2006, 2006e), as taxas de infiltração verificadas 

nas duas campanhas se encontravam em conformidade com os valores requeridos 

para a cobertura de estéreis, estando também ajustados para permitir o 

desenvolvimento de vegetação arbóreo-arbustiva. Entretanto, foi verificado um 

decréscimo na taxa de infiltração da 1ª para a 2ª campanha, sendo o resultado 

atribuído a mobilidade dos minerais argilosos, preenchendo os vazios e diminuindo a 

capacidade de infiltração da água IPAT/UNESC (2006e). 

Na Malha II Oeste foram realizados seis ensaios na primeira campanha (19, 20, 

21, 26 e 27/09 de 2005) e oito ensaios na segunda campanha (18/05 e 01/06 de 

2006). As zonas homólogas amostradas e os resultados dos ensaios são verificados 

nas Figuras 3.22 e 3.23Figura 3.23. Da mesma forma que para a Malha II Leste, os 

valores de infiltração estão dentro dos resultados esperados para áreas de cobertura 

de estéreis. O mesmo padrão de diminuição das taxas de infiltração da 1ª para a 2ª 

campanha foi verificado na Malha II Oeste. 

 

Figura 3.22: Ensaios de infiltração Malha II Oeste – Setembro de 2005. 

 
Fonte: IPAT/UNESC, 2006c. 
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Figura 3.23: Ensaios de infiltração Malha II Oeste – Maio e Junho de 2006. 

 
Fonte: IPAT/UNESC, 2006d. 

 

Entretanto, embora os resultados dos ensaios tenham sido positivos, a 

quantidade de ensaios realizados nas duas áreas esteve abaixo da exigida pelo 

MPF (2003), que é de no mínimo um ensaio por hectare. 

 

3.4.1.3 Monitoramento de água e sedimentos 
 

O monitoramento das águas superficiais e subterrâneas foi realizado com 

freqüência trimestral (nos três primeiros anos) e semestral no último ano. A malha de 

amostragem da MIIL constituiu-se de dez pontos de monitoramento superficial 

(quatro no rio Fiorita - JA04, FS07, FS13, FS15 e seis distribuídos nos lagos - C, D, 

E, G, H, I.) e quatro poços de monitoramento da água subterrânea (FG03, FG05, 

FG06 e FG07). O ponto JA04 localiza-se fora da área minerada, tendo sido adotada 

como ponto branco. Na MIIO foram amostrados os pontos FS09 e FS14 (Rio Fiorita) 

e FS16, FS17 e FS18 para caracterizar as águas correntes, e A1, A2, A3, D e J para 

caracterizar as lagoas. As lagoas foram amostradas em três profundidades 

(superfície, meio e fundo). O monitoramento dos sedimentos teve como objetivo 

acompanhar a qualidade desse compartimento ambiental (IPAT/UNESC, 2007; 

IPAT/UNESC, 2007a). As variáveis amostradas em cada compartimento são 

apresentadas no Quadro 3.2. A localização de todos os pontos de monitoramento é 

apresentada na Figura 3.24. 

Ao final das campanhas de monitoramento o IPAT/UNESC (2007, 2007a) 

avaliou a evolução da qualidade da água como positiva, uma vez que os valores de 
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pH da maioria dos pontos amostrados apresentou sensível melhora e tendência de 

aumento e os metais alumínio, ferro, magnésio, zinco e alumínio, bem como a 

acidez apresentaram-se em decréscimo ao longo do período. O ponto FS09 foi 

considerado pelo IPAT como o indicador da recuperação, uma vez que se localiza a 

jusante de todos os outros com exceção do FS14, que recebe contribuição de 

poluentes da área da Carbonífera Belluno (IPAT/UNESC, 2007). 

O ponto FS09 apresentou, com relação à remoção da carga poluente, uma 

redução da ordem de 74% na carga de acidez, 93% na carga de ferro total, 57% na 

carga de manganês e 64% na carga de alumínio, em um período de quatro anos 

(entre o Diagnóstico e a última campanha de monitoramento) (IPAT/UNESC, 2007). 

 

Quadro 3.2: Qualidade da água e sedimentos: variáveis ambientais amostradas. 

Pontos Variáveis ambientais 
Águas superficiais e 
na superfície das 
lagoas 

Temperatura; pH; condutividade elétrica; oxigênio 
dissolvido; sólidos totais; sólidos em suspensão; 
alcalinidade; acidez; nitrogênio e fósforo totais; manganês 
total; magnésio; ferro II, III e total; alumínio; potencial de oxi-
redução; sulfatos solúveis; sulfetos; cálcio; coliformes fecais 
e totais e DBO5. 

Nas águas das 
lagoas A e D (meio e 
próximo ao fundo) 

Temperatura; pH; condutividade elétrica; oxigênio 
dissolvido; sólidos totais; sólidos em suspensão; nitrogênio e 
fósforo totais; manganês total; ferro II, III e total; alumínio; 
potencial de oxi-redução; sulfatos solúveis e sulfetos. 

Nos sedimentos das 
lagoas A (pontos A1, 
A2 e A3) e D 

Peso seco; temperatura; pH; matéria orgânica; nitrogênio e 
fósforo totais e extraíveis; manganês total e extraível; 
magnésio total e extraível; cálcio total e extraível; ferro 
total e extraível; alumínio total e extraível; potencial de oxi-
redução; enxofre total. 

FS16, FS18, D, J e A 
(nos pontos A1, A2 e 
A3)  

são avaliadas a população de bactérias ferro-oxidantes e 
sulfatorredutoras. 

Poços piezométricos Temperatura; pH; condutividade elétrica; oxigênio 
dissolvido; sólidos dissolvidos; alcalinidade; acidez 
total; manganês total; ferro total; alumínio; zinco; POR e 
sulfatos. 

Fonte: IPAT/UNESC 2007). 
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Figura 3.24: Campo Malha II: Pontos de coleta de água e sedimentos. 

 
Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco. 
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O IPAT receava que, durante as obras de recuperação, a movimentação de 

máquinas nas áreas próximas aos corpos d’água, especialmente as lagoas, 

induzisse uma piora nas condições do meio aquático (especialmente durante a 

remoção dos rejeitos, dispostos nas margens das estradas, lagoas e do rio Fiorita). 

A carga poluente apresentou variação durante o período em que as máquinas 

estavam trabalhando, porém, verificou-se uma tendência de melhora a partir do 

término das obras pesadas (IPAT/UNESC, 2007; IPAT/UNESC, 2007a). 

Ao final do monitoramento, a lagoa C apresentava as piores condições, com 

exceção do parâmetro manganês. Essa lagoa está localizada ao lado da área da 

Carbonífera Belluno, recebendo ainda a contribuição de poluentes dos estéreis e 

rejeitos ali presentes (IPAT/UNESC, 2007). 

O monitoramento das águas subterrâneas incluía inicialmente apenas dois 

poços piezométricos, localizados a jusante da área, sendo que o poço FG01 

encontra-se fora dos limites da Malha II. Durante o monitoramento o IPAT construiu 

mais três poços para avaliar a água subterrânea (FG05 – ao lado da célula de 

rejeitos, FG06 e FG07). O poço FG03 apresentou piora nos valores de pH (7,6 para 

4,4) e manganês (1,22 para 3,28 mg/L). Os valores de concentração do poço FG01 

apresentaram-se constantes durante as campanhas de monitoramento, no entanto, 

quando comparados ao Diagnóstico houve uma queda na qualidade da água. De 

acordo com o relatório, os resultados dos novos poços piezométricos ainda não 

podiam ser considerados representativos do freático (IPAT/UNESC, 2007). 

O monitoramento dos sedimentos na Malha II Leste avaliou a qualidade dos 

sedimentos das lagoas E, C e D. As lagoas E e C foram amostradas desde a quarta 

campanha.  A lagoa D foi incluída apenas na 10ª campanha de monitoramento. Os 

resultados apontaram uma tendência de aumento dos poluentes, significando que 

estão cada vez menos disponíveis na coluna d’água (IPAT/UNESC, 2007). 

 
 
3.4.1.4 Monitoramento do solo 

 

Após a reconstrução do substrato e revegetação, teve início o monitoramento 

de características físico-químicas do substrato reconstruído. Para cada zona 

homóloga foram coletadas dez subamostras (na Malha II Leste) e oito subamostras 
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(na Malha II Oeste) por trado tipo holandês, entre 0 e 20 cm de profundidade, sendo 

então quarteadas para compor uma amostra única por zona homóloga, 

encaminhadas para análise no Laboratório da Companhia Integrada de 

Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC). No total foram realizadas 

quatro campanhas de amostragem dos solos na Malha II Leste, e duas campanhas 

na Malha II Oeste, com avaliação dos seguintes parâmetros: teor de matéria 

orgânica, fósforo, potássio, cálcio, sódio, magnésio, alumínio trocável, H+ + Al+3
, pH, 

índice SMP, soma das bases, capacidade de troca catiônica (CTC) e textura 

(IPAT/UNESC, 2006). A Figura 3.25 apresenta os pontos de coleta de amostras do 

solos construídos nas Malhas Leste e Oeste. 

Na Malha Oeste o pH variou entre o diagnóstico e as duas campanhas, 

apresentando os maiores valores na Campanha 1. Na última campanha de 

monitoramento os valores de pH sofreram um decréscimo, apresentando valor 

médio (considerando-se todas as zonas homólogas amostradas) de 4,9, 

enquadrando-se abaixo da faixa ideal para o desenvolvimento vegetal (5,6 a 6,2). 

Entretanto, o relatório compara o resultado com aquele obtido por Remor (2004 

apud IPAT/UNESC, 2007a), que encontrou um valor médio de pH de 4,3 para um 

remanescente florestal próximo ao Campo Malha II. O mesmo valor médio de pH 

(4,9) foi obtido para a Malha II Leste na última campanha, que apresentou-se em 

queda durante o monitoramento (5,3; 5,2 e 4,9) (IPAT/UNESC, 2007; IPAT/UNESC, 

2007a), pelo uso do calcário adicionado. 

Nas Malhas II Leste e Oeste os resultados do monitoramento apontaram que o 

substrato construído caracteriza-se como franco-siltoso, enquadrando-se na Classe 

Textural 3 (33% de argila) (IPAT/UNESC, 2007; IPAT/UNESC, 2007a).  

A Capacidade de Troca Catiônica apresentou-se alta tanto no diagnóstico 

quanto no monitoramento para as duas áreas, estando, entretanto, relacionada à 

presença dos cátions H
+
, Fe+3 e Al+3 no diagnóstico. Durante as campanhas de 

monitoramento da MIIO foi verificado um incremento nos teores de Ca+2, Mg+2, Fe+3
 e 

K+. Ainda assim, na última campanha de monitoramento a CTC permanecia ocupada 

em 65% por cátions H+3 e Al+3 nas duas áreas (IPAT/UNESC, 2007; IPAT/UNESC, 

2007a). 
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Figura 3.25: Campo Malha II: Pontos de coleta de solo construído. 

 
Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco. 
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De acordo com os últimos relatórios (Malhas II Leste e Oeste), a maioria das 

zonas homólogas amostradas apresentou teores de nutrientes essenciais49 variando 

entre médio a alto. No entanto, até a última campanha a área da MIIO não havia 

atingido a estabilidade com as condições ambientais. (IPAT/UNESC, 2007; 

IPAT/UNESC, 2007a). O último relatório de monitoramento da MIIL sugere que as 

variações verificadas nas condições físico-químicas do solo construído tenham 

relação com os incêndios ocorridos em algumas das zonas homólogas amostradas. 

 

3.4.1.5 Monitoramento da vegetação 
 

O monitoramento da vegetação teve como objetivo realizar o levantamento 

florístico e fitossociológico das espécies introduzidas e da regeneração natural da 

área recuperada, e avaliar a regeneração natural por meio de unidades amostrais 

fixas. Os métodos empregados para o cumprimento dos objetivos foram o 

levantamento por caminhamento expedito e parcelas. Na primeira campanha de 

monitoramento foi realizado apenas o levantamento por parcelas, sendo definidas 

cinco unidades amostrais fixas de 2 x 2m distando 10 metros entre si, em três zonas 

homólogas já revegetadas (ZH9, ZH10 e ZH18B) (IPAT/UNESC, 2004a). Ao final 

dos trabalhos haviam sido monitoradas 35 parcelas, totalizando 140 m2 de área. A 

Figura 3.26 apresenta a localização dos transectos e unidades amostrais de 

monitoramento. 

O levantamento florístico na Malha II Leste foi realizado em 12 zonas 

homólogas50, identificando um total de 78 espécies distribuídas em 29 famílias. 

Destas, 50 espécies eram compostas por ervas terrícolas, 15 espécies de árvores, 

seis espécies de arbustos, quatro de subarbustos e três espécies de trepadeiras 

herbáceas (IPAT/UNESC, 2007).  

O levantamento fitossociológico foi realizado em sete zonas homólogas51 e 

encontrou 52 espécies distribuídas em 20 famílias. Destas, Poaceae foi a família 

botânica que apresentou o maior número de espécies (13) e o maior e índice do 

valor de importância (45,77%). Em seguida vem Asteraceae e Cyperaceae com onze  

                                            
49 Para o desenvolvimento vegetal. 
50 ZH4, ZH7, ZH8B, ZH9, ZH10, ZH13, ZH14A, ZH14B, ZH14C, ZH16A, ZH16B e ZH18B. 
51 ZH4, ZH8B, ZH9, ZH10, ZH13, ZH14B e ZH18B. 
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Figura 3.26: Campo Malha II: localização dos transectos e unidades amostrais de 
vegetação. 

 
Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco. 



109 

 

 

 

e cinco espécies e 12,52% e 10,62% de índice do valor de importância, 

respectivamente (IPAT/UNESC, 2007). 

A zona homóloga 4 apresentou o maior número de espécies (31%) durante os 

trabalhos de monitoramento. De acordo com o relatório (IPAT/UNESC, 2007), nesta 

zona não foi realizado plantio de Melinis minutiflora (capim-gordura). Esta espécie é 

exótica, tendo apresentado em todas as campanhas os valores mais altos de 

freqüência e cobertura, predominando em todas as zonas homológas, com exceção 

da ZH04. Em algumas zonas homólogas, ocorreram, durante o período do 

monitoramento, queimadas, que resultaram na expansão de Melinis minutiflora. De 

acordo com IPAT/UNESC (2007), incêndios envolvendo esta espécie tendem a 

atingir temperaturas mais elevadas em função da resina da planta, eliminando as 

espécies nativas e criando condições para a expansão do capim-gordura. Os 

incêndios também estão relacionados com a diminuição no número de espécies 

observadas entre as campanhas de monitoramento.Outra espécie exótica observada 

na área é o Eucalyptus saligna (eucalipto-azul-de-sidney), encontrado nas zonas 9 e 

10 em função da existência de áreas degradadas próximas onde ocorre esta espécie 

IPAT/UNESC (2007). 

Na Malha II Oeste, os métodos empregados para os levantamentos foram os 

mesmos adotados na Malha II Leste. Foram implantadas cinco parcelas de 2m x 2m 

em cada zona homóloga amostrada (ZH3, ZH5, ZH8, ZH10, ZH14 e ZH18), 

totalizando 30 parcelas. Ao final de duas campanhas de monitoramento (Fevereiro e 

Julho de 2006) foram levantadas 42 espécies distribuídas em 16 famílias 

(IPAT/UNESC, 2007a). 

Em relação à forma biológica, 36 espécies se constituíam de ervas terrícolas 

(87%) e três espécies de árvores (7%). As outras formas biológicas (arbustos, 

subarbustos e trepadeiras herbáceas) foram representadas por uma espécie cada 

(2%). Foi observada uma diminuição no número de espécies das ervas terrícolas 

entre as duas campanhas, sendo este resultado atribuído aos incêndios recorrentes 

na área (IPAT/UNESC, 2007a). 

Entre as famílias com maior número de espécies encontram-se Asteraceae e 

Poaceae com 10 espécies cada (IPAT/UNESC, 2007a). 

Mimosa scabrella (Bracatinga) é uma espécie da Floresta Ombrófila Mista, 

sendo, portanto, no contexto da Região Carbonífera Catarinense, uma espécie 
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exótica. Entretanto, foi introduzida na Malha II por ocorrer como pioneira nas áreas 

de estéreis e possuir boa capacidade de adaptação a condições adversas. Na última 

campanha esta espécie foi observada em todas as zonas homólogas, variando 

apenas em sua distribuição espacial, no número de indivíduos e altura 

(IPAT/UNESC, 2007a). 

 Em relação à fitossociologia foram amostradas 40 espécies, distribuídas em 15 

famílias. Asteraceae e Poaceae estão representadas com 10 espécies cada, sendo 

as famílias mais numerosas e compondo 50% do total de espécies. Poaceae 

apresentou ainda o maior índice de valor de importância (51,22 %). Entre as 

espécies, Melinis minutiflora, apresentou o maior IVI, fazendo-se presente em 73,3% 

das parcelas (IPAT/UNESC, 2007a). 

 
 
3.4.1.6 Monitoramento da fauna 
 

O monitoramento da fauna da Malha II Leste iniciou-se em julho de 2004, com 

quatro campanhas, e na Malha II Oeste foram realizadas duas campanhas, com 

início em maio de 2006. O objetivo do monitoramento foi a identificação das 

espécies frequentadoras da área. Dois grupos faunísticos foram definidos como 

bioindicadores: avifauna e ictiofauna, sendo a mastofauna monitorada quando 

apareciam evidências de sua presença (IPAT/UNESC, 2007).  

Para a avifauna, a metodologia adotada foi a de caminhamento (transecto), 

sendo amostradas duas áreas distintas: remanescentes florestais e áreas 

remodeladas em fase de recuperação, e identificados todos os indivíduos 

visualizados ou que vocalizavam. Foram realizados cálculos dos índices de 

diversidade e teste de significância (IPAT/UNESC, 2004). 

Para o monitoramento da mastofauna o método adotado foi o de identificação 

aleatória, anotando-se e registrando-se todas as evidências diretas ou indiretas 

(rastros, restos de alimentação, fezes, entre outros) da presença deste grupo. O 

monitoramento foi realizado em três áreas distintas: remanescentes florestais e 

áreas remodeladas em fase de recuperação e ambientes aquáticos. 

 A ictiofauna foi amostrada em seis pontos, utilizando-se para a captura dos 

indivíduos armadilhas tipo covo para as lagoas e rede tipo puçá para o ponto 
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localizado no Rio Fiorita. Durante os trabalhos de campo, as armadilhas eram 

revisadas a cada duas horas. 

O quadro 3.3 apresenta a relação das campanhas de monitoramento da fauna 

das Malhas II Leste e Oeste, o período de realização e o relatório de monitoramento 

em que os dados de cada campanha estão disponíveis. 

 

Quadro 3.3: Período de realização das campanhas de monitoramento da fauna e 
relatório correspondente. 

Malha II Leste 
Campanha  Período  Relatório  

1ª 26, 27 e 29/07/2004 2º  
2ª 14 e 31/01 e 09 e 19/02/2005 4º  
3ª  23, 24, 28 e 29/06/2005 6º 
4ª  20 e 27/04/2006 8º 
5ª  10, 10 e 14/08 2006 9º  

Malha II Oeste  
Campanha  Período  Relatório  

1ª 4 e 5/05/2006 5º  
2ª 14 e 21/08/2006 6º 

Elaborado por: Ana Carolina Vicenzi Franco. 

 

Ao final das quatro campanhas na Malha II Leste foram identificadas 33 

espécies de 15 famílias da avifauna. A Figura 3.27 apresenta os índices de 

diversidade calculados para cada transecto nas cinco campanhas de monitoramento 

da fauna. Em verde são apresentados transectos realizados em áreas em 

reabilitação. Em preto, transectos em áreas de remanescentes florestais. A 

comparação da evolução do índice de diversidade revela um decréscimo na 

diversidade de aves para as áreas em reabilitação, enquanto nas áreas de 

remanescentes florestais o índice teve pouca variação. O relatório atribui o resultado 

negativo para a avifauna em áreas em reabilitação às próprias atividades (obras) do 

projeto de recuperação, aos constantes incêndios observados na área, a questões 

climáticas, como temperaturas muito baixas ou muito elevadas, bem como questões 

relacionadas às migrações sazonais e diminuição na oferta de alimentos 

(IPAT/UNESC, 2007).  

Para o Campo Malha II Oeste, o 5º Relatório de Monitoramento – relativo à 1ª 

campanha, indica a identificação de 40 espécies de aves distribuídas em 23 famílias. 
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A análise do monitoramento também considerou os hábitos alimentares da avifauna, 

identificando-se então que 24% das espécies são insetívoras, 28% granívoras, 24% 

onívoras, 8% frugívoras e 5% detritívoras (IPAT/UNESC, 2006c). Já na 2ª campanha 

o número de espécies decresceu, sendo identificadas 27 espécies distribuídas em 

15 famílias. Neste ponto o 6º Relatório apresenta uma contradição em relação ao 5º 

Relatório, pois se lê que “nos levantamentos realizados foram identificadas 27 

espécies”, indicando que esse número refira-se ao conjunto das espécies 

observadas nos dois monitoramentos (IPAT/UNESC, 2007a). 

 

Figura 3.27: Índice de diversidade dos cinco transectos em cinco campanhas 
realizadas. 

 
Fonte: IPAT/UNESC, 2007. 

 

Para a mastofauna, o monitoramento da Malha II Leste identificou, ao final de 

cinco campanhas, cinco espécies - capivara (Hidrochaeris hidrochaeris), preá (Cavia 

aperea), lebre (Lepus europaeus), gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) e 

mão-pelada (Procyon cancrivorus), distribuídas em três famílias (IPAT/UNESC, 

2007). Na Malha II Oeste foi identificada a ocorrência de quatro espécies – gambá-

de-orelha-branca (Didelphis albiventris), capivara (Hidrochaeris hidrochaeris), 
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cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e mão-pelada (Procyon cancrivorus), 

distribuídas em três famílias (IPAT/UNESC, 2007a). 

O monitoramento da ictiofauna (Figura 3.28) teve por objetivo analisar a 

recolonização dos corpos hídricos. O 9º Relatório de Monitoramento da Malha II 

Leste descreve que, ao final de cinco campanhas, foram coletadas cinco espécies 

distribuídas em quatro famílias, sendo, entretanto, apresentadas apenas quatro 

espécies: na Lagoa D identificou-se a ocorrência de traíra (Hoplias mallabaricus), e 

no Rio Fiorita uma espécie de lambari (Astyanax sp.)  e duas espécies de cará 

(Geophagus brasiliensis) e (Ciclasoma facetun). O baixo número de espécies é 

explicado em função da baixa qualidade da água (IPAT/UNESC, 2007). Na Malha II 

Oeste foram encontradas as mesmas espécies da Malha II Leste (IPAT/UNESC, 

2006c; IPAT/UNESC, 2007a). 

Os relatórios de monitoramento apresentam, em relação as datas das 

campanhas, informações conflituosas. De acordo com o 2º Relatório (IPAT/UNESC, 

2004), a 1ª Campanha de monitoramento da fauna aconteceu nos dias 26, 27 e 29 

de julho de 2004. Entretanto, no 9º relatório (IPAT/UNESC, 2007), a primeira 

campanha é relatada como tendo acontecido em agosto do mesmo ano, o mesmo 

acontecendo para a terceira campanha. O 2º Relatório de Monitoramento da Malha II 

Leste encontra-se incompleto, faltando uma parte do monitoramento de fauna e o 

monitoramento geológico geotécnico. 
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Figura 3.28: Campo Malha II: Pontos de coleta da ictiofauna. 

 
Elaboração: Ana Carolina Vicenzi Franco. 
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3.5 ADEQUABILIDADE AO PRAD-PADRÃO: PRAD CAMPO MALHA II LESTE E 

OESTE 
 

O PRAD-padrão elaborado pelo MPF como sugestão de procedimento para 

elaboração dos projetos apresenta um conjunto de variáveis a serem adotadas na 

fase do diagnóstico com o objetivo de auxiliar a tomada de decisão sobre aspectos 

técnicos dos projetos e das obras de recuperação. Embora não obrigatório, é um 

documento oficial do processo da ACP do carvão e pode servir como subsídio para a 

elaboração dos PRADs na RCC. Assim, procede-se a comparação entre o PRAD 

elaborado pelo IPAT para os Campos Malha II e o PRAD-padrão, bem como uma 

análise crítica do último documento à luz do referencial teórico adotado neste 

trabalho. 

A comparação entre os PRADs teve o objetivo de verificar e comparar o 

conjunto de variáveis adotadas em cada um dos documentos. O documento 

elaborado pelo MPF está dividido em duas partes: a primeira refere-se às 

informações cadastrais sobre a empresa mineradora, a empresa responsável pela 

elaboração do PRAD, localização do empreendimento, legislação aplicável, entre 

outros. A segunda parte diz respeito ao conteúdo mínimo sugerido, descrito por 

etapas e detalhado quanto aos elementos constitutivos. Assim, em relação ao 

Diagnóstico Ambiental são relacionados: 

   

Clima  – indicação da rede de estações e postos meteorológicos da 
região (quando disponível). Descr ição dos parâmetros 
cl imatológicos: direção e velocidade dos ventos; temperatura: 
umidade do ar; pluviometria e regime das chuvas; evapotranspiração. 
Classificação climática e balanço hídrico. 

 

Nenhum dos itens acima mencionados é abordado nos Diagnósticos. 

Entretanto, o conhecimento de alguns destes parâmetros poderia ser útil no 

entendimento da evolução da recuperação da área, realizada durante o 

monitoramento. O regime de chuvas pode explicar padrões temporais de 

concentração e diluição de poluentes, pode ser útil no planejamento das obras de 

recomposição topográfica, visando evitar o desenvolvimento de processos erosivos 
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antes do estabelecimento da vegetação. Da mesma forma, direção e velocidade dos 

ventos (a sub-bacia encontra-se voltada para sul), umidade do ar, pluviometria e 

regime de chuvas e evapotranspiração podem ajudar na tomada de decisão sobre 

aspectos da revegetação. 

 

Geologia, Geotecnia e Geomorfologia  - determinação lito-
estratigráfica e estrutural; elaboração de mapas, perfis geológicos e 
geomorfológicos, em escala adequada; perfis topográficos; 
determinação dos parâmetros geotécnicos, estabilidade de maciços; 
grau de alteração das rochas e declividade dos terrenos. 
Identificação e localização geográfica de monumentos naturais 
relevantes. 

 

Em relação ao tópico Geologia, Geotecnia e Geomorfologia, o PRAD apresenta 

quase todas as informações sugeridas. A lito-estratigrafia, mapas e perfis geológicos 

estão presentes no PRAD. O Mapa Geológico apresentado junto ao Diagnóstico 

ambiental (Prancha 04/08) foi realizado a partir de dados do DNPM-CPRM (1984, 

apud IPAT/UNESC, 2002) em escala 1:40.000. Além das litologias e falhas 

geológicas, o mapa representa o rio Fiorita, estradas, zona urbana e o perímetro da 

área minerada. Entretanto, o mapa não traz a delimitação da sub-bacia do Rio 

Fiorita, apresentando-se como um recorte dentro desta. Este fato sugere que, 

embora a bacia hidrográfica seja apontada na literatura como unidade ideal de 

análise ambiental (CUNHA, 2000; SILVA et al., 2007), esta não tenha sido 

considerada como tal no projeto analisado neste trabalho. Não foi apresentado mapa 

geomorfológico da área. 

Quanto aos aspectos geotécnicos, foi elaborado um mapeamento geotécnico, 

por fotointerpretação e trabalhos de campo, resultando no mapa de Zonas 

Homólogas da Malha II. Este documento serviu como subsídio para a definição dos 

critérios relativos à aplicação de cobertura seca e construção do solo, tais como 

espessura da camada de argila e tipos e quantidades de aditivos a serem aplicados 

(calcário, NPK e adubos orgânicos). 

 

Solos - elaboração de mapa e perfil pedológicos, determinando e 
classificando os solos, análise da estabilidade dos solos 
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(erodibilidade, estanqueidade, processos erosivos e de 
sedimentação); declividades; aptidão agrícola, uso e ocupação do 
solo.  

 

Os Diagnósticos dos Campos Malha II Leste e Oeste realizaram uma 

caracterização físico-química e biológica dos solos em desenvolvimento sobre as 

pilhas de estéreis, e apresentaram a classificação dos solos naturais de provável 

ocorrência na área dos Campos Malha II antes da mineração, sem, contudo, 

localizá-los. Os outros parâmetros não são abordados. 

 

Recursos hídricos superficiais  - elaboração de mapa hidrográfico; 
caracterização do sistema hidrográfico; informação sobre vazões 
médias, máximas e mínimas de longo período (quando disponível); 
regime hidrológico; velocidade do escoamento; competência para o 
transporte de sedimentos; identificação de postos/estações 
pluviométricas e fluviométricas; usos da água. 

 

Em relação ao presente tópico, o Mapa de Qualidade das Águas (Prancha 

03/08) representa a rede hidrográfica da sub-bacia na área circunscrita ao entorno 

da Malha II, sendo, portanto, incompleto do ponto de vista da bacia hidrográfica. 

Estão ausentes ainda no mapa as curvas de nível e os limites da bacia, de forma 

que o entendimento das informações apresentadas fica dificultado pela falta de 

contextualização ambiental. Entende-se que a falta de uma base cartográfica de 

detalhe dificulta a produção de material cartográfico de qualidade. Entretanto, as 

plantas apresentadas poderiam trazer mapas de localização para facilitar a leitura e 

entendimento dos processos do meio físico e biótico atuantes sobre a área em 

questão52. Como caracterização do sistema hidrográfico entende-se a 

caracterização morfométrica e geomorfológica do mesmo. Estes aspectos, bem 

como os outros sugeridos no PRAD-padrão, não foram abordados no diagnóstico 

efetuado. Na Malha II Oeste foram realizadas medidas de vazão em dois pontos do 

rio Fiorita (FS16 e FS18). 

                                            
52 No 2º capítulo dos Diagnósticos – Descrição da Área – há um mapa de localização. Entretanto, no 

arquivo disponibilizado pela CSN o mapa citado encontra-se ausente. 
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Recursos Hídricos subterrâneos:  levantamento hidrogeológico 
com identificação, caracterização e dimensionamento dos aqüíferos, 
das áreas de recarga, das linhas de fluxo e dos poços. Proposta de 
implantação de piezômetros. 

 

Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, os capítulos 3 dos dois 

Diagnósticos – Aspectos Geológicos e Geotécnicos – caracterizam a hidrogeologia 

da área, sem, no entanto, abordar os aspectos de dimensionamento dos aqüíferos, 

das áreas de recarga, das linhas de fluxo. Foram instalados mais dois piezômetros 

na área, durante o monitoramento, para avaliação da qualidade físico química da 

água subterrânea. 

 

Qualidade das águas superficiais e subterrâneas:  qualidade 
físico-química e biológica. 

 

Em relação à qualidade da água, foi realizada a caracterização físico-química e 

biológica. Foram avaliados diversos parâmetros. No entanto, não foram medidos 

teores de concentração de metais pesados, tais como cádmio, zinco, chumbo, 

mercúrio, entre outros. O Laboratório de Geologia da UDESC realizou entre 2008 e 

2010 uma avaliação geoquímica das águas superficiais e subterrâneas dos Campos 

Malha II, analisando 36 parâmetros, sendo eles: prata, alumínio, arsênio, boro, bário, 

berílio, bismuto, cálcio, cádmio, cério, cobalto, cromo, cobre, ferro, potássio, lítio, 

magnésio, manganês, molibdênio, sódio, níquel, fósforo, chumbo, enxofre, 

antimônio, selênio, silício, telúrio, titânio, tálio, urânio, vanádio, tungstênio, zinco, 

cloreto e sulfato. Os resultados da análise foram comparados, quando disponível, 

aos limites de concentração determinados pela Resolução CONAMA 357/05 para 

corpos de água doce superficiais classe 3, à Portaria do Ministério da Saúde 518/04 

e à United States Environmental Protection Agency - EPA.  

Os parâmetros alumínio, cádmio, cobalto, cobre, ferro, manganês, níquel, 

fósforo (uma amostra), chumbo, tálio e sulfato apresentaram concentrações acima 

daquelas estabelecidas por legislação. Arsênio, boro, bário, berílio, cálcio, cério, 
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cromo, potássio, lítio, magnésio, molibdênio, sódio, enxofre, selênio, silício, urânio, 

vanádio, tungstênio, zinco e cloreto foram detectados, mas por não serem 

contemplados na legislação não foram comparados a limites de concentração. 

Se durante o diagnóstico e monitoramento realizados pela CSN esses 

parâmetros tivessem sido avaliados, teria sido possível uma comparação para 

avaliar a evolução das concentrações dos mesmos após os trabalhos de 

recuperação.  

Em relação ao meio biótico: 

 

 Caracterização da área:  Ecossistema(s) terrestre e/ou aquático da 
área; Flora: estudo qualitativo e quantitativo; Fauna: estudo 
qualitativo e quantitativo; Interrelações fauna-flora (terrestre e 
aquática);  

 

O meio biótico foi extensamente abordado nos diagnósticos.  

 

Em relação ao meio sócio econômico ou antrópico:  

 

Dinâmica populacional; Uso e Ocupação do Solo; Atividades 
econômicas; estruturas produtivas e serviços; Organização social; 
Patrimônio natural, histórico, cultural e arqueológico. 

 

Informações sobre o meio sócio-econômico são ausentes nos Diagnósticos.  

 

 Em relação à fisionomia ecológica:  

Interação dos aspectos bióticos e abióticos da paisagem. 

 

A análise da interação dos aspectos bióticos e abióticos da paisagem é 

realizada ao longo dos diagnósticos, porém, não de uma forma integrada. Esta é 

abordada de forma separada nos capítulos referentes a cada elemento do 

geossistema. Considera-se que esta parte deveria constituir a síntese das 

informações levantadas nos tópicos acima. 
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 Em relação aos impactos ambientais : 

 

Análise (identificação, valoração e interpretação) dos impactos 
ambientais instalados e potenciais a curto, médio e longo prazos. O 
levantamento do passivo ambiental decorrente da atividade de 
mineração é fundamental para a proposição de recuperação da área. 
Caracterizar a(s) fonte(s) de poluição e o(s) contaminante(s); 
Identificar: Impactos benéficos e adversos, temporários, permanentes 
e cíclicos, imediatos, a médio e longo prazos, reversíveis e 
irreversíveis, locais, regionais e estratégicos. Identificar, determinar a 
magnitude e interpretação da importância de cada um deles; 
Descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental: 
impactos sobre o meio físico: enfatizar solo e recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos; impacto sobre o meio biótico; impacto 
sobre o meio sócio-econômico (com ênfase em saúde ocupacional). 
Métodos de identificação dos impactos, as técnicas de previsão da 
magnitude e os critérios adotados para a interpretação e análise de 
suas interações. 

 

Os impactos ambientais são abordados como fontes de poluição, dentro do 

capítulo Aspectos Geológico-Geotécnicos dos dois Diagnósticos. Foram realizados 

ensaios de solubilização dos rejeitos e estéreis para caracterizá-los conforme a 

ABNT/NBR 10004. No entanto, o PRAD-padrão relaciona uma série de variáveis a 

serem diagnosticadas, que aos olhos de um geógrafo sugere o mapeamento e 

quantificação das fontes de poluição no âmbito da bacia hidrográfica, incluindo 

fontes não relacionadas à mineração de carvão, e que possam ter influência sobre a 

evolução da qualidade ambiental pós-recuperação. Considera-se que neste tópico o 

Diagnóstico deveria ter abordado a questão dos metais tóxicos comentada no tópico 

sobre a qualidade das águas. Ainda considera-se que este tópico deveria ter-se 

constituído em um capítulo à parte, integrando dados do diagnóstico dos outros 

elementos do geossistema, tal como aparece sugerido na estrutura do PRAD-

padrão. 

 

 Em relação à proposição de medidas mitigadoras e compensatórias:  

 

Explicitar as medidas que visam minimizar os impactos adversos, 
identificados e quantificados no módulo anterior, caracterizando: 
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natureza (preventiva ou corretiva); fator ambiental a que se destina 
(físico, biótico ou antrópico); prazos de permanência de sua 
aplicação (curto, médio ou longo); responsabilidade por sua 
implementação (empreendedor, poder público ou outros); Estimativa 
de custos das medidas mitigadoras. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Este tópico é abordado de forma bastante rápida nas considerações finais do 

Diagnóstico da Malha Leste, limitando-se a recomendações como o encapsulamento 

dos rejeitos e cobertura dos estéreis. 

 

Em relação às ações de recuperação :  

  

Definição da aptidão e previsão de uso futuro da área, justificando a 
escolha (reabilitação social) da área; Definição das etapas e métodos 
da reabilitação, levando em consideração o uso da área e os 
seguintes tópicos: estabilidade de aterros e escavações; erosão e 
drenagem; solo; águas superficiais; águas subterrâneas; 
conformação topográfica e paisagística; revegetação. Os trabalhos 
de reabilitação/recuperação ambiental devem abranger as áreas de 
lavra, de deposição de estéril, de rejeitos, bacias de decantação, 
áreas de empréstimo, de tratamento de minério e de apoio. 

 

Quanto à definição da aptidão e previsão de uso futuro da área recuperada, 

estas são feitas nos dois PRADs analisados. Para contemplar este tópico, foi 

definido um Mapa de Zoneamento Ambiental (Prancha 24/25) reproduzida na Figura 

3.29. 

Pela proposta apresentada, apenas as margens do rio Fiorita seriam 

consideradas Áreas de Preservação Permanente. Observa-se também a ausência 

de classes de Zoneamento, embora sejam encontradas no texto recomendações de 

preservação de determinada áreas (“as terras localizadas no entorno da área de 

estudo e que se encontram em bom estado de conservação; no limite sul da área, as 

matas, banhados e açudes; as margens do Rio Fiorita”). Nenhum polígono é 

delimitado – além da APP do rio Fiorita. Nenhuma referência é feita às margens das 

lagoas, que também são corpos hídricos sendo portanto suas margens 

enquadráveis como APP.  A proposta de uso futuro da área prevê ainda restrições 

referentes a: 
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Figura 3.29: Mapa de Zoneamento Ambiental da Malha II. 

 
Fonte: IPAT/UNESC, 2002b. 

 

1. Proibição de uso para produção agropecuária; 

2. Proibição de Reflorestamento (silvicultura - para extração de madeira e 

derivados); 

3. Proibição de caça e pesca no âmbito da área recuperada. 

Os outros tópicos sugeridos pelo MPF relacionados às ações de recuperação 

são extensamente abordados no PRAD. 

 

 Em relação ao programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos ambientais: 

 

Acompanhamento da evolução da possível minimização dos 
impactos ambientais. Indicação e justificativa: dos parâmetros 
selecionados para a avaliação dos impactos sobre cada um dos 
fatores ambientais considerados; da rede de amostragem, incluindo 
seu dimensionamento e distribuição espacial; dos métodos de coleta 
e análise de amostras; da periodicidade de amostragem para cada 
parâmetro, segundo os diversos fatores ambientais; dos métodos a 
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serem empregados no processamento das informações levantadas, 
visando retratar o quadro da evolução dos impactos ambientais 
causados pelo empreendimento. Considerar: ar; água; solo; fauna; 
flora; saúde pública e saúde ocupacional.  

 

Em relação ao monitoramento, o mesmo contempla a maioria dos aspectos 

sugeridos pelo MPF. No entanto, não aborda aspectos relacionados à qualidade do 

ar e saúde pública e ocupacional. 

 

3.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A sub-bacia hidrográfica do rio Fiorita foi, no último século e, principalmente 

nas últimas sete décadas, palco da exploração humana, resultando em um cenário 

de intensa degradação, marcada pela retirada do sistema de toneladas de rocha 

energética, expondo-as ao contato com o oxigênio e gerando drenagem ácida de 

mina. Por meio do ataque da DAM aos sulfetos metálicos presentes nas camadas de 

carvão, foram liberados para o ambiente elementos químicos que estavam há  

milhões de anos armazenados nas rochas sedimentares, provocando modificações 

nas quantidades dos ciclos biogeoquímicos, e resultando em degradação dos 

elementos do geossistema: fauna e flora, águas em sua fase líquida do ciclo, solos 

(ou o substrato que restou dos trabalhos de lavra), saúde humana, além da poluição 

atmosférica. Os trabalhos de mineração também alteraram radicalmente a topografia 

das áreas mineradas, impactando e alterando ainda a rede de drenagem. O rio 

Fiorita foi transferido de lugar, em alguns pontos em até aproximadamente 500 

metros distante da sua calha mapeada pelo IBGE em 197153. Além disso, o 

abandono das últimas cavas de mineração fez surgir lagoas ácidas, pela inundação 

dessas áreas pela água da chuva. Os indicadores de saúde da população humana 

também refletiram as condições ambientais da sub-bacia e da Região Carbonífera 

como um todo. 

Cabe ressaltar que os impactos da mineração não ficam circunscritos apenas à 

área minerada ou o seu entorno, mas, uma vez desencadeados no sistema, são 

                                            
53 Comparando-se base cartográfica do IBGE (Carta Criciúma SH-22-X-B-IV-1) com a rede de 

drenagem atualizada representada nos mapas anexos ao PRAD. 
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transferidos para os sistemas subseqüentes (os poluentes e sedimentos são 

transferidos pelos rios para outras bacias hidrográficas, alcançando por fim, o 

oceano; animais contaminados que sofrem predação em outras bacias e transferem 

os metais pesados através da cadeia alimentar, entre outros). 

O PRAD-padrão relaciona uma série de variáveis de diferentes “áreas 

temáticas” (clima, geologia, meio biótico, entre outros) a serem observadas e 

monitoradas durante o período de monitoramento da área em recuperação. 

Entretanto, da forma como é apresentado, esse conjunto de informações mais se 

assemelha a uma justaposição de dados do que a uma análise integrada da 

paisagem para fins de recuperação. 

A análise sistêmica é uma abordagem teórica amplamente utilizada em 

diversas áreas do conhecimento – da cibernética à ecologia, entretanto a única 

referência a uma aproximação com sua utilização pelo PRAD-padrão são duas 

ocorrências da palavra “interações” ao longo do texto. 

O Projeto de Recuperação de Área Degradada dos Campos Mina Malha II 

Leste e Oeste foram elaborados e executados no contexto da Ação Civil Pública do 

Carvão, movida pelo Ministério Público Estadual contras as partes responsáveis 

direta ou indiretamente pela degradação. O PRAD apresentado pela CSN constituiu-

se de três fases: Diagnóstico das áreas impactadas, o Projeto de recuperação 

propriamente dito e as obras de recuperação, e a fase de Monitoramento, realizada 

desde o início até cinco anos após o início das obras. Os trabalhos de recuperação 

desenvolvidos foram descritos no capítulo 3.4 e as variáveis ambientais adotadas no 

monitoramento indicam uma melhora nos parâmetros desde a fase do Diagnóstico. 

De uma forma geral, os PRADs dos Campos Malha II Leste e Oeste foram 

implementados com êxito. A maior parte do rejeito (aquela passível de remoção por 

máquinas) foi isolada, a topografia das pilhas cônicas foi remodelada e coberta, 

permitindo a implantação de uma cobertura vegetal mais rica e biodiversa, que por 

sua vez, atrai a fauna das áreas adjacentes. A qualidade da água na área 

apresentou melhora significativa em alguns pontos, contribuindo para o retorno da 

vida aquática.  

Entretanto, no documento Critérios para recuperação ou reabilitação de áreas 

degradadas pela mineração de carvão (MPF, 2003), para as áreas não 

caracterizadas como APP (margens de corpos hídricos) a orientação é para que a 



125 

 

 

 

revegetação seja realizada com espécies nativas ou não, que por sua vez, devem 

ser escolhidas com a condição de não comprometer a impermeabilização dos 

rejeitos e estéreis. Isso exclui o uso de espécies de sistema radicular profundo, uma 

vez que estas podem perfurar o lacre de argila de 20 cm ou 50 cm de profundidade. 

Apesar disso, o projeto de revegetação da Malha II considerou a regeneração da 

área pela introdução das “ilhas de diversidade”, com o uso de espécies nativas da 

Floresta Ombrófila Densa Submontana. Uma vez que o tema não foi abordado nos 

documentos técnicos, restou a dúvida acerca do que o IPAT considerou como 

solução para este caso: o clímax edáfico limitará o desenvolvimento radicular dessas 

plantas? 

Não se está fazendo aqui a defesa do uso de gramíneas nem mesmo de 

espécies exóticas. Ao contrário, considera-se que o uso futuro para conservação da 

natureza, permitindo a sucessão ecológica de se estabelecer naturalmente, só teria 

a contribuir para a retomada da qualidade ambiental na bacia hidrográfica em 

questão, assim como nas bacias subseqüentes (ao menos pela diminuição no input 

de poluentes para essas bacias). 

Quando comparados ao PRAD-padrão os PRADs dos Campos Malha II Leste e 

Oeste não contemplam alguns dos tópicos sugeridos. A ausência de informações 

sobre os aspectos climáticos, em uma região de alto índice pluviométrico e 

suscetível ao desencadeamento da DAM sugere não ter havido preocupação quanto 

as dificuldades que as condições atmosféricas podem impor à execução de obras 

em áreas abertas. Da mesma forma, a falta de dados e informações consistentes 

sobre os aspectos socioeconômicos chama a atenção para a relativa 

homogeneidade na composição das equipes técnicas, priorizando-se as 

engenharias, geociências e biológicas/agronômicas em detrimento das ciências 

sociais. Embora na área de estudo o uso futuro não contemple atividade industrial 

ou moradias, o ser humano faz parte da paisagem e fará uso dela, mesmo que 

contemplativo. Além disso, a área insere-se dentro de uma sub-bacia onde vivem 

pessoas, onde as atividades econômicas estão presentes (avicultura e silvicultura, à 

montante da Malha II) e onde está situada a sede do município. Dessa forma, a 

ausência de discussão sobre os aspectos antrópicos não pode e não deve ser 

compactuada pelo MPF e FATMA.  



126 

 

 

 

Em toda a documentação (Diagnósticos, Projetos e Relatórios de 

monitoramento) da Malha II as informações são apresentadas de forma segmentada, 

organizada em capítulos (por exemplo: Aspectos geológico-geotécnicos, Qualidade 

dos ecossistemas aquáticos, entre outros). O diagnóstico tal qual se apresenta é 

uma descrição dos fatos, e não faz uma prognose da recuperação. A análise de 

alguns parâmetros é feita em relação a outros, numa aproximação a uma 

abordagem sistêmica, sendo verificada inúmeras vezes em diversos capítulos, no 

entanto, não se verifica uma integração final dos resultados do diagnóstico ou do 

monitoramento. A ausência de representação da sub-bacia do rio Fiorita no material 

cartográfico apresentado evidencia o exposto acima. Pode-se concluir, pelas leituras 

realizadas, que a unidade de análise do projeto é o próprio Campo Malha II, ou o 

compartimento da sub-bacia onde este se insere. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A mineração de carvão se constitui em uma atividade humana de alto impacto 

sobre os geossistemas, uma vez que atua diretamente nos depósitos geológicos 

energéticos, retirando do subsolo grandes quantidades de energia armazenada 

sobre a forma de rocha. Junto a essas rochas encontram-se igualmente 

armazenados elementos químicos que foram depositados no período de formação 

dos depósitos de carvão, e que passam a estar novamente disponíveis na superfície 

terrestre. É, portanto, uma atividade que interfere nos ciclos biogeoquímicos 

terrestres. 

Na Região Carbonífera Catarinense, esta atividade foi realizada ao longo de 

décadas sem observar critérios mínimos de cuidado ambiental. O resultado é um 

cenário de degradação intensa e extensa, resultando em uma Ação Civil Pública 

movida pelo Ministério Público Federal contra os responsáveis diretos e indiretos 

pela degradação. Para remediar os impactos e diminuir a condição degradada da 

paisagem, os condenados (mineradoras, seus diretores e União Federal) foram 

obrigados a apresentar projetos de recuperação de área degradada, que vem sendo 

executados desde o início da década de 2000. 

Certamente, a recuperação realizada na Região Carbonífera Catarinense é 

efetiva do ponto de vista psicológico, principalmente para as populações dos 
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municípios atingidos pela baixa qualidade ambiental. Além disso, o remodelamento 

dos terrenos pelo desmonte das pilhas cônicas contribui para a redução dos 

processos erosivos e criando um ambiente mais propício à pedogênese. 

A recuperação ambiental das bacias impactadas pela mineração de carvão é 

um problema de ordem extremamente complexa. Envolve o trabalho integrado de 

inúmeros atores, que devem atuar de forma estratégica e apresentar 

comprometimento com a melhoria da qualidade ambiental da região. 

Considera-se que o PRAD-padrão necessita de revisão do ponto de vista da 

abordagem teórica, e que a abordagem sistêmica é bastante adequada para a tarefa 

de compreender e explicar o funcionamento da paisagem, sendo importante a 

modelagem do sistema para a visualização de todos os elementos e interações 

presentes nas sub-bacias da região carbonífera, bem como das interações entre as 

sub-bacias, de forma a avaliar com maior precisão o impacto das atividades de 

recuperação. 

O presente trabalho teve por objetivo responder a três questionamentos: quais 

as modificações impostas pela mineração na paisagem da sub-bacia do rio Fiorita? 

Quais as propostas e métodos do projeto de recuperação implantado na área de 

estudo? O PRAD apresentado atendeu aos requisitos mínimos sugeridos pelo 

Ministério Público Federal no PRAD-padrão? 

O primeiro questionamento foi atendido parcialmente, já que se pretendia no 

início do trabalho, realizar a fotointerpretação da sub-bacia em diferentes momentos 

e representar estas transformações por meio de mapas. A escala inadequada 

(1:60.000) de um dos levantamentos aéreos, bem como a dificuldade em conseguir 

séries completas de fotografias que contemplassem a área da sub-bacia, se 

constituíram em dificuldades enfrentadas para o cumprimento desta etapa. Como 

alternativa, recorreu-se ao levantamento em bibliografia de relatos e fotografias que 

representassem as transformações introduzidas pela mineração na sub-bacia do rio 

Fiorita. 

Para conhecer as propostas e métodos do projeto de recuperação implantado 

na Malha II, foi realizada a leitura e análise dos documentos técnicos constituintes 

dos dois PRADs das áreas Leste e Oeste. Considera-se que esta etapa tenha sido 

concluída satisfatoriamente, a despeito das dificuldades técnicas no entendimento 
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de questões específicas que fogem às atribuições do geógrafo e que, portanto, 

demandaram uma carga de estudos para o seu entendimento. 

O terceiro objetivo se refere a verificar se os PRADs das Malhas Leste e Oeste 

seguiram a sugestão do MPF quanto aos conteúdos mínimos, ou se diferiram 

substancialmente do PRAD-padrão. Esta etapa foi realizada conforme o planejado, 

mostrando uma diferença na adoção de variáveis entre o MPF e o PRAD 

apresentado pela CSN. Este é apenas o estudo de um caso, que pode não 

representar o conjunto dos trabalhos em desenvolvimento na RCC. Seria importante 

a verificação da adequabilidade de todos os PRADs que vêm sendo apresentados 

na Região, uma vez que o conjunto de variáveis sugeridas pelo MPF, mesmo que 

não estejam sendo analisadas sistemicamente no âmbito dos PRADs, poderia 

constituir um banco de dados geográfico das três bacias (Urussanga, Araranguá e 

Tubarão), subsidiando a adoção de medidas realmente integradas para a melhoria 

da qualidade ambiental da região. 
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