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O processo de

min c r~u,:ão

de carvão a céu abe rto. reali zado c m grande escala c m épocas passadas, é predatório,

po is toda a vegcta'<ão é retirada para a extra'<ão do carvão. A pai sagem result ante desta ati vidade é form ada por
pilhas de esté re is. qu ase sempre ctmi cas, com escassa col11:rtura vegetal que a li se in stala, dese mpenh and o papel
fundam ental na fi xação dos estéreis da mine ração. No entorno, ocorre m fragmentos da vegetação llorestal
ori g inal desc aract erizad a 11ori sticamcnte pela ação antrô pica. O presente estudo obj eti va levantar dados sobre a
vegetaç::io de um fragme nto de Flo resta O mbní lila Den sa. qu e servirá de base para a reabilitação de ecoss istemas
tk gradad os na região carbonífera. O fragment o estud ado constitui -se de vegetação secundária cm es tádi o médio
de rcge ne ra\·Jo natural. após te r sofrid o parcialniL' nte corte raso visando ao planti o de eucalipto. Para o es tudo
ll orístico c fitossociohíg ico, opto u-se pelo método de parcelas, sendo traçadas 25 parce las contíguas de
l O X 20 m, totali za ndo 0,5 ha. Fo ram amostrados todos os indivíduos arbóreos com DAP =::: 5 c m e calculados os
pa râ metros litossociol úg icos ( freqliência. densidade, domin ânci a e índice de valor de import ânci a [IV 11).
Aspec tos da vegcta\·ão llo restal amos trad a. sobre cat egorias succssionai s, síndromes de polini zação c de
di spersão, foram abordados . Foram e ncontradas 77 espéc ies pertencentes a 35 famíli as botâni cas. Myrtaceac
apresen to u o maior núme ro de espécies ( 10). seg ui da por Euphorbi aceae com 6 espécies. Eucalvptu s salig na S m.
(es péci e int roduzida na área ) é a que te m o maior valor de importância (li ,26 ) principalment e pelos seu s caul es
aprese ntarem diâmetros elevado s, e mbora seus val ores de freqüên cia sejam baixos e m re lação as dez primeiras
espécies. Em de nsidade re lati va ocupa o quarto lugar. A seg unda espécie mais importante é Piptadenia

gonoacantlw ( Mart.) Mac br. (pau -j acaré ) co m V I == 7,3], seguida por .lacaranda puherula C ham. (caroha) co m
VI == ü.JO. Com re lação its cat ego rias s uccss ion ais obteve-se 15 espécies (20 ,8] %) como pi one iras, 19 (26, ]9 'f(l)
co mo

se cund ~íria s

ini c iais, 29 (40,28 ';!,) co mo secundárias tardias c 9 ( 12,50 %) co mo climác icas. Das 77

espécies e ncontradas 7 1 (93.4 'í! ,) tl' m os animai s co mo agen tes po lini zadores e 60 (78 ,9 %) co mo di spersores de
se us propágul os . As inlimnaçõcs obtid as a pari i r dcsle levant amento se rão de extrema import ância para a
indicação de es pécies de difere nt es grupos eco i<Ígicos para reabilitação de ecossiste mas deg radados na região.

Palavras-chave: Reabi Iitaç:'ío Ecoss istemas Degrad ados, mi nc ração, carvão.
Arca Tcm;ítica: Rccupn ação de Áreas Degradadas
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INTRODUÇÃ O
A min eração do carvão trou xe d pido desenvolvimentu
Santa Cata rina. mas na primeira metade do séc ulo XX, sua

p~tr a

us municípius da regi ão carbonífera de

cxp l o t~u;:io

não se preoc upo u com a prese n ·aç:io c

reabilitação nas áreas de la vra, ne m com as utili zadas para a deposição de re jc itos . lloj e, os c uidad os são
mai ores, pois as bac ias hidrográfi cas de maior ex pressão da reg ião estão, parcial o u completamente
co ntaminadas. o que compromete o dese n vo lvimento econi\mico (C ITADI N I-ZANETTE.

~00~).

Por suas características min era lóg icas c tecnológicas. o carvão calarinense é de baixa qual idade.
principa lmente, cm relação aos altos perce ntuais de cinzas c enxofre c co m bai xos teores de mat eriai s vo láte is
quan do comparado a outros carvões produzidos no mundo (REDIVO,
característi cas, à vaga legi slação ambiental e

~~

200~).

Devido, cm pane. a essas

sua restrita aplicação at é o início d os anos SO. a cx plotação do

carvão min e ral em Santa Catarina ocas io nou desastre ambiental (JICA ; SDM; FATM A, 1998).
A necess idade de reabilitação dos ecoss iste mas degradados pl'ia ex tração do carvão a céu a lx· n o para
integ rá -los ao processo produtivo. te m susci lado est ud os cm

vcgL·ta~·:to

dessas áreas c seus arrL·dores. com a

finalidad e de obter subsídios para a adequação ao se u uso futuro.
Os ambi entes mais express ivos da Floresta OmbrMila Densa no sul do Brasil encontram-se en tre,
aproximad ament e, 30m e 1000 m de altitude. compreendendo as l'omta<;Õcs submontana c montana. qu l·
apresentam grand e variedade de formas de vida, entre elas os epílitos c as lia nas ( LEITE: KLEIN. 1990).

A reg ião carbonífera de Santa Catarina in se re-se nestL' tipo de i'Drma.,-ão c cxcctuand o-SL' k·vanlame ntos
para elaboração de Estudo de Impacto A mbi e nta l (ElA) c Rclatúrio de Impacto Ambi en tal ( R l'v1 i\) para
cumpriment o da legis la.,-ão ambi ental , apenas um estudo mai s detalhado fo i desen volvido cm floresta s
prese rvadas na reg ião, por Citadini -Zanettc ( 1995).
Para compreender o impacto da min era.,-ão nos ecossistL·mas de uma rc_l!ião. é necessário qu e e stes
seJam con heci do s, sendo de fundamental importância o conhecimen to das rela.,-õcs c intcrdcpcndcncias das
espécies da bi ota e suas relações com o utros recursos naturais di sponíveis na região. Baseando-se no grau de
d epend t!ncia e na vulnerabilidade des tes rec ursos, os planos de ex plotação min era l c de reabi lita<;:io podL'r:Ío ser
aplicados.
Com a reali zação do present e trabalho buscam-se subs ídios ;, rca hilita<;ão de ecoss istemas deg radados
pela mine ração de carvão a céu aberto no sul do Es tado de Santa Catarin a.

MATERIAL E MÉTODOS
A Região Carbonífera Catarinem;c
Na reg ião carbonífera catarinense, as te mperaturas médias anuais osci Iam entre I (J c 18 °C , se ndo a
média de julho entre 12 e 14

oc

c a média de janeiro entre 22 c 24 °C. O m0s mai s fri o é julho co m

possi bilidades de gradi entes térmi cos di á rios inferiores a lO

oc

e ocorr0ncias de no ites fria s co m te mperaturas

aba ixo de O °C , possibilitando a ocorrência de geadas. Segundo a classi fi cação climática de Kiippcn predo mina
na reg ião o c lima mesoté rmi co úmid o com ve rão quente

(Cf~t ).

Caracte ri za-se pelo in i'L' rn o po ucu intenso.

e nqu anto o ve rão é quente com médias acima de 22 "C. A umid ade re lati va anual está entre SO c 85'1t . sendo a
preci pitação média na região carboní fera catarincnsc de 1.400 a I .ôOO mm/ano (SANTA C;\T;\RIN A. 199 1).
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O s solm ori_l!i na is da região pcrtcm:em ii unidade de mapeamc:nto Tre viso, dc:ri vados de rochas
paicoZlí icas da Formação Rio Bonito c compostas de arenitos finos a grosseiros, siltitos, folhelhos carbonosos c
ní\'e is de carvão (SANTA CATARINA. 1997).
O processo de lavra a céu abe rto descaracteri za os solos, anteriormente existentes, restando no kx:al
uma mi stura dos hori zontes do solo com a rocha matriz e o utros materiais inertes ex istentes sobre a camada de
carvão , sendo mistura esta chamada de estéreis da mineração.
Uma das primeiras obse rva\·õcs que se con stata viajando pe la região carbonífera é a dramátic;.t alteração
da pai sagcm natural. A mineração c outros cmpreendimcntos cxtrativistas pnxlu ziram irreparáveis perdas na
hiodi vc rsidadc (DE LU Ci\ : GASTALDON , 1999).
Alllalmcntc. as áreas rcmanescent cs da Flores ta Omlmífi la Densa estão rcpresentadas por vegetação
secundária cm diferent es estúdios succssionais de desenvolvimento (inicial, médio e avançado de regeneraç ão
natural). Na reg ião. ext ensas úrcas são utili zadas para plantio homogêneo com a utilização de Eucalyptus spp.,
es pécies cx1íticas c consagradas como contaminantes biológicos no Brasil (ZILLER. 200 I).

Metodologia
O fragmcnto florestal cstudado (28" 34' 20" S e 49" 23' 42" W, altitude de 216m), com cerca de 7 ha,
aprcscnta fi s ionomia característica dc vegetação sccundúria em estádio médio de regeneração natural após ter
sofrido. parcialmente, cortc raso para plantio dc Eucalrptus saligna Sm. , prútica comum na região.
Para amostragem da vegetação. definiu-se como, arbustivo-arbóreas as plantas com caule lenhoso e com
auto-sustentação. inclui ndo-sc os arbustos. as úrvores, as palmeiras e os fetos m·borescentes.
Para o estudo fitossociológico. o método empregado fi>i o de parcelas de acordo com Mueller-Dombois;
Elle n berg ( 197 4 ), por oferecer dados da comunidadc florcstal que, pot encialme nte, servirão para a rcahi litação
ambiental dos ecossis!L'mas, atualmentc, degradados pela mineração de carvão. Para esta finalidade foram
traçadas, no fragmcnto florestal , 25 parcelas contíguas de lO X 20m, totali zando 0,5 ha, sendo amostrados todos
o indivíduos arbustivo-arbóreos com DAP ;:: 5 cm.
O mate rial vcgetal coletado para identificação das espécies encontra-se depositado no Herbário Pe. Dr.
Raulino Re itz (CRI) da UNESC.
No enquadramento sistcmútico dos diversos grupos de plantas empregou-se o sistema de Cronquist
(I 988) para Magnoliophyta e Lellingcr (I 987) para Pteridophyta.
Foram abordados aspec tos da vcgctação florestal rcferent e ii inclusão das espécies arbustivo-arbóreas,
amostradas no fragmcnto florestal , nas categorias sucessionais (grupos ecolôgicos). Con sideraram-se quatro
grupos ecológicos: pioneiras. secundárias iniciais, secundárias tardias e climácicas (FERRETII et ai. , 1995).
Estudaram-sc os aspectos rclacionados com as síndromes de polinização e de di spe rsão, através de
obse rvaçücs das espéci es no campo c por pesquisa bibliográfica dos seguintes autores: Reit z (1964-1989) , Rei s
(1989-2002), Lorcn zi. (1992: 1998). Carvalho (1994) , Citadini-Zm1ette (1995), Negrellc (1995) , Li sboa (2001),
Backes: lrgang (2002).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No levantamcnto florístico realizado no fragmento florestal , dentro da área de 0,5 ha foram encontradas
77 espécies. distribuídas cm 35 famílias. M)Ttaccae aprese ntou o maior número de espécies (10), seguida por
Euphorbiaccae com 6 c Rubiaceac com 5 cspécics (Tabe la I) .

665

Ressalta-se a importância sociolôgica de Myrtaeeae cm diversas l(mnaçl1es florestais (KLEIN, 198-1-:
MO RI et aL, 1983 ), com predomínio no número de espécies amostradas na região sul do Brasil (S !L V A, 1985:
JARENKOW; BAPTISTA, 1987; JARENKOW, 1994: NEGRELLE, 1995; CITADINI-ZANETTE, 1995;
LISBOA, 2001).

Tabela 1 - Rclaçiío das espécies com DAP 2> 5 C/11 a11wstradas em 11111 fragmento de Floresta Omhrtiji!a Densa.
Siderópolis, Santa Carari11a, de acordo com sua categoria sucessional (Succss). onde: Pio= pioneira.
Sin =secundária inicial, Sta =secundária tardia, C! i= climax; síndrome de polini;açiío (Poli) onde:
Anc = ancmófila, Zof = ;oófila c sindrome de dispcrsiio ( Disp) onde: Auto = autocárica. Zoe = ;oouírim.
AnC/no = ancmocórica.

FAMÍLIA/Nome científico
ANNONACEAE
Duguetia lanccolata St. HiL
Rollinia rugulosa Sehleeht.
Rollinia sericca (R.E.Fries)
Xv/opia brasiliensis Spreng.
APOCYNACEAE
Aspidospcnna parvifolium A. DC.
ARALIACEAE
Schefjlcra morototoni (AuhL) Maq., Steyerm. & Prod
ARECACEAE
Bactris serosa Mart.
EutC!pe cdu/is Mart.
Syagrus roman;offiana (Cham.) Glassm
ASTERACEAE
Eupatorium inul(/(jóli um H. B. K.
Piptocarpha tomcntosa Baker
Vernonia discolor (Spreng.) Lces.
BIGNONIACEAE
.lacaranda cf. puberula Cham.
BURSERACEAE
Protiwn klcinii Cuatrec.
CAESALPINIACEAE
SCillla
mu!tijuga
(L.C.Richard.)
H.S.lrwin
R.C.Barneby
CECROP!ACEAE
Cecropia gla::.ioui Sneth.
Coussapoa microcarpa (Schott.) Rizz.
CHRYSOBALANACEAE
1/irtclla hcbeclada Moric. ex A. DC.
CLETHRACEAE
Clethra scabra Pers.
CLUSIACEAE
Clusia parl'ijlora (Sald.) Eng!.
CUNONIACEAE
Lamanonia remata YeiL
CYATHEACEAE
Cmthea dclgadii Stern.
ERYTIIROXYLACEAE
Errthroxylum dcciduwn St. HiL
EU PHOR B !ACEAE
Alchomca triplinerl'ia (Spreng.) MueiL Arg.
Hieronyma alc/wmeoides Pr. Aliem
Pera g/abrata (Schott) Bai II.
Sapium glandu/atum (VeiL) Pax
Sebastiania cf. argutidcns Pax & K. HofTm.

No me popular

Sucess

Síndromes
Disp
I' o Ii

Pindahuna
Cortiça
Cortiça
Pindaíha

Sta
Sta
Sta
Sta

Zof
Zof
Zof
Zof

Zoe
Zoe
Zoe
Zoe

Peroba

Sta

Zof

Anemo

Pau-mandioca

Sta

Zof

Zoe

Tucum
Palmiteiro
Jerivá

Sta
C li
Sta

Zof
Zof
Zof

Zoe
Zoe
Zoe

c~unhará

Pau-toucinho
Vassourão-preto

Pio
Pio
Pio

Zof
Zof
Zof

Anemo
Anemo
Anemo

Caroba

Sin

Zof

Anemo

Almésca

C li

Zof

Zoe

Pau-de-cigarra

Pio

Zof

Anemo

Emhaúba
Mata-pau

Pio
Sta

Zof
Ane

Zoe
Zoe

Cinzeiro

Sta

Zof

Zoe

Caujuja

Pio

Zof

Anemo

Criúva

Sta

Zof

Zoe

Guaperê

Pio

Zof

Anemo

Samambaia

C li

---

---

Coeão

Pio

Zof

Zoe

Tanheiro
l-icurana
Coração-de-hugre
Leiteiro
Tajuvinha

Sin
Sin
Sta
Pio
Pio

Zof
Zof
Ane
Zof
Ane

Zoe
Zoe
Zoe
Auto
Auto

&
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.....

Cruzeiro

S in

S índromcs
Poli
Di sr
Anc
Zoe

Farinha-seca
Cki -dc:-hugrc

Sin
Sin

ZDf
Zof

Zoe
Zoe

Cane la-burra
Canela
Cane la-amare la
Cano:: la-dc-e<>rV<J
Canela

Sta
Sta
Sta
C li
Cli

Zof
ZDf
Zof
Zof
Zof

Zoe
Zoe
Zoe
Zoe
Zoe

Talwn1111 O\'tl/11 SI. I Iii.

Ba~uaçu

SI a

Zol

Zoe

!\1 EI .AS'I'0!\1 i\TACI·:i\ E
Mico11ia l'almcu llochnc
J'i/Joucliilla .lcfi,lll'iltnu (C ham.) CO:,!Il.

Pixiricão
Quaresmei ra

Pio
S in

Zof
Zof

Z<lC
ÂII l:lllO

Canjcrana
Cedro
Guad-maeidc

Sta
Sta
C li

Zof
Zol
Zof

Zoe
Zoe
Zoe

:\harcma lallg.ldorffii ( lknlh.) Barn<:hy & J.W.Grimc·s
lnga 11111rgi11ala Willd.
l11ga w .1.1i/is (Vcll.) Mar!.

Pau-l!amhá
ln ~:.\- feijão

zor

!'iJ'''"Iclliu gontwcunlhu (Mar!.) Maehr.

Pau -jacaré

Sin
Sin
Sta
Pio

Zof
Zof
Zof

Zoe
Zoe
Zoe
!\ UIO
;\ncmo

Cine ho
Gamclcira
Fig.uci ra

Sta
Sta
Sla

Zof
Zof
Zof

Zoe
Zoe
Zoe

Capororoea

S in

;\ne

Zoe

Guahin1hcira
Guahiroll<.'ira
Guami rim

Sta
Sta
Sta
Sta
Sta
Si n

Zol
Zof
Zol
Zof
Zof
Zol

Zoe
Z(lc
Zoe
Zoe
Zoe
Zoe

C li
Sta

Zof
Zol

Zoe
Zoe

Maria-mole

Si n

Zof

-;,,,

('asca-dc-lalu

SI a

Zof

;,,,

I' ar i pan 1h~1

Sin

Zof

; ,,,

Ciuamiri111

z,)r

C a 1'0 -d< 1-mato

C li
Sia
Su
Sin
C li

Cut ia- ;unarL· Ia
Mantiea-dL·-ea(kla

Si a
Sin

Ztlf
Zol

:\UI< '
:\UI\1

C lial -ehal

S in

Zol

Z<>C

Sueôs

l :i\MÍIJJ\!Nolllc cicnllji"m
r,·,mrcllitlium mhri1 ·c,ium Pnc·pp. & Endl.

FI .!\COURTI;\C I:,.'\ 1:
Uwwra J>un ·iflorll ( !\. Gray) lknlh.
C11scuri11 sl'/1 ·,·.\fris Sw.

L\URM'I :;\E
E11tlliclicrill f 'Wiindll!ll (Sprc'll:,!.) !Ybehr.
NcC11111dra 11/I'JIIi>mnacca ( Sw.) Gri s<:h.
Nec/antlm "l'f)(ISillji,fill Ncc's & Mar!. ex N<:cs
Oco1ca pu/)('m/a Nú'S
01'olca .1iil·t·.1 fris Vali.

\1 i\GN<) LIA CE!\ I:

MI~LL\CEAE

Ca/Jmlm nmjcmna (Vdl.) Mar!.
Ci'tlrcla ji .1sil is Vc li.
Trichili11 il'['idn!a Mart.
M1~10Si\C'Ei\E

ln ~á - macaco

"dOR!\CLI\1:
Sornem holl{'iul!dii (Baill.) Bur:,!cr. Lanj. & l3ocr
Fints lu.lcllll!llilitlllil (Miq.) Miq.
1-'ints illsiJ>ida Willd.

M\' RSINJ\CEAE
t\hrsi111' corian ·a (Sw.) R. Br.

\:1YRTACEAE
lWIIf>OIIIIIIII'sia gua1·imhu (DC'.l Kiacrsk.
Cwllf'OIIItlllesiu rci1 : iana Lc':,!L
Go111idcsiu Sf"'c/llhilis (DC'.) lkr~
Gomid, •s i<t I ijltu•nsis ( Ki an,k.) L c·~ r.
Mul'ia glal>m (lkr:,!) Lc:,! r.
Ahrcia .fétllar llC.

ln~ahaü

Guami ri m-araçá
Ciuami ri m-dc- f( >I hafina
Camhuí
;\raçazci rn

MITciariafloril>untla (WL'Sicx Willd .) Bcr:,!
!'sitlilllll ('{1//li'ntll//11/ s~thin c

NYC'Ti\CI INACI:i\E
GlluJ>ira Of'J>osi/11 (Vc ll. ) Réilz

OLACACEAE
1/ci.lll'riu si/1·i11nii Se hwacke

PIPERACEAE
PiJ>I'I' gwuliclwudi,llll/111 1\:unlh

IWBIACEAE
;\/ihenia cono,for (Ckutt.) Sehunt.
:\111aioua i1111 'tmnli11 Man.
81111ir.111 1111.\lmlis (SI. I Iii.) llook.L
l'osotflll'l'iu lillifi,fi,, (Rudgl') Roem. & Sehu l! .
l'srclwtria .llllcrcl/11 Miill. ;\r~ .

Fum< 1-do-diah< 1
l~ aga -d c- lllaGte< 1

R t :Ti\C ' I :A I:
E.ll'llhcâ.iu gtwliliflom Mar!.
Llllillw.nlulll rh o ifi>lilllll l.a111.
S.\ I' Ii\ I);\ C' 1·:i\ 1.:
:\llo{'ln-lu.\ cdu/is (St. I Iii.) Radlk.
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Zof
Zof
Zof
Zol

/li\

;, )~
; \(1\ ' IJ)<I

;,,,
/.!

)1._

Ca mboat ~í

Sta

SíndnHncs
Poli
Di sp
Zof
Zoe

Cancma

Pio

ZPf

Zoe

A<i<l it a-cavalo

Si n

Zof

Au to

Grandiú va

Pio

Zof

Zoe

Urtiga-ma nsa

Pio

Zof

Zoe

NolliL' popular

FAMÍLIA /No111C cientifico
Matar!HI guiancnsis Auhl.
SOLANACEAE
Solwunn pscudoquina St. IIi I.
TILI ACEAE
Luehca dil •aricata Mart.
ULMACEAE
Trema micrantlw (L.) Blume
LJI{TICACEAE
Bochmeria cau da w Sw.
VERBENAC EAE
At'g itJhrla .1el/owiana Cham.
Cwhare.n-!111nmyrianth um C ham.
Vite.r megapotamica (Sprcng .) Molde nkc

Ga iolciro
Tucanci ra
Trauma

S uccss

Zof
Si n
Sin
Zof
_ L._Sin _ '--- Zo_f_

-

O enquadramento das espéc ies cm categorias succssio nai s, representa uma

tcnt ~ll iva

Zoe
Zoe
Zoe

de c lassi li caç:io

com hasc c m um conj unt o de inl(mnaçiies ainda incipiente. M ui tos est udo s específicos da auto-ecologia das
populaçiies deverão ai nd a ser dese nvolvidos para garantir () entcnu iment o ua d inãmica de floresta s tropicais.
Uma

determi nad a

espéci e

em

comunidaues

diferentes

pode

apresentar

co mportamentos

distintos.

principalmente, no que se refere a sua estratégia ue estabel ecimento com funçiíes diferenciadas na dinãmica de
cada comunidade (C ITAD INI-ZANETTE, 1995).
Tabard li ( 1994) sa lie nt a que uma determi nada espéc1e em comunidades di krentcs pode aprese ntar
comportamentos dis tintos, principa lment e, no qu e se re fer e a sua est ratégia de e stabelecimento com funç \ies
diferenciadas na dinãmica de cada comunid ade. Portanto, a c lass ifi cação das espécies cm g rupos ecolúgicos dou
funcionais deve basear-se cm obscrvaçiics de caráter local (C ITA DINI-ZANETTE, 1CJ95) .
Ana li sando-se o frag mento fl ores ta l obteve-se: 15 espL'c ies (20,8 r;,.) pioneiras, 19 (26...1- '/! )

sccund~íria s

iniciais, 29 (40,3 '/(,)secundárias tardias e 9 ( 12,5 %) climácicas (Tabela I).
A importãncia da fauna para a manuten ção e preservação de fl orestas secundárias, como f(mte de
propágulos que auxiliarão no processo de reabilitação de áreas recém-mineradas, é de monst rad a na tabela 2
sendo corroborada por Citadini-Zanctte ( 1995) c Zoucas (2002).

Tabela 2- Nú mero de espécies (Nc ) c de indiFfduus/ ha (Ni) na sfndro111l' de polini;a ~·iio c de di.1pcrsiio d<'
fragm ento de Flo resta Om brójila Den sa. Sidcrtípolis, Santa Catarina.

Dispersão

Polinizaçao
Ne (%)
Ni (%)

Ancmofíl ica
5 (6,6)
68 (4.3)

11111

Zmfílica
7 1 (93,4)
1504 (95,7)

Anemoc<Írica
li ( 14.5)
466 (28,4)_

Das 77 espécies encontradas 7 1 (93,4 'k ) te m os animais co mo

Autocúrica
5 (C>,6)
84J5, I)
a~entcs

-

Zooc<Í ri ca
(JQ (7 8, 9)
I 088 ( (l6 .'ll

po lini zadores L' 60 (78,CJ r/c- )

como dispersores de seus propágulos.
Zoucas (2002) relacionou 9 8 1 espécies

ve~eta is

citadas para o Sul de Santa Catarina c seu e ntorno co m

informaçiies sobre as síndrome de polini zação. Destas . 9 13 L'SjX:cics apresentaram z<x lfilia (')2. 7 'lt·) c 68
espéc ies ane moli Iia (7,3 r;, -). C itadini-Zan ettc ( 1995) analisando 118 L'S flL' c ies arh<i reas amostradas cm um
hectare de rloresta O mbrúli la Den sa e m Orleans. no sul do estado de Sant a C atarina. ohtcw IOC> (89 ,83 'íé·) com
dispersão zoocôr ica, indicando, cm ambos estudos , a relcvüncia da intcração t;nma-llora.
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t 11.2CJ) princilxtlntc· nt L' pL·Ios seu s caule-s aprcsc·lltarclit Lkunl'!ros ck·vados. em bora seus valores de J"reqtiC·ncia
sej~tm

bai.\os em rc·LH) o as dL'I. pr intciras eslll'cies. Lm dL'tt stdadc· relati va ucu pa <l quarto !ugar. ;\ segu11da

c·spéc iL· mais important e é l'if >lutlmiu gon nacanllw (:'vlart.) l'vlachride (pa u-jacaré \ com VI=

7,:n. sc>~ uida

por

.lucurwulu {'ui>cmlu Clt~"" · (cartJha) cum VI= ü.30. As dez es péc ies amostradas com maiores Ílldices de valorc·s

~IS

c' lll conta de que·

c·ondi<.;\iL'S do so lo, apôs distúrbios, são,

~e ralme lltc' .

de grand e pobreza mineral c :;un

,\ L'Su, llta tbs es péc iL'S para plant1os 1ni stos depende muito Jo ohjeti vo propostos. No CIS<l da

c'llk'ttLkndtl que çssas <ÍrL'a.s

S<Í

SL'

d c·s tinar~lo

it pt·L·scrva,::.lo amhic·ntal. Isto é. o solo reconstruíJo não supunad.

por c.\cmp lo. u uso tkssas ;íreas p:tra a planti o Jc cs pL' c ies madc irú veis c J"altam
C<l•tta nt in~t,· :'t<l

da

vc·gc LI\·~ul

Cllllljlatibilii.L' Ill

0\

sobre a possÍ\·d

por lllc' tai s pcsaJus qttL', cm algumas espécies, tran sloc·am-c,c para sua pane

in,iahilizando o usu dçsscs locais para a
ljlll'

c~t udo s

ag ropcc u~íria.

aérL~a .

CcrtamentL'. outros usm deverào ser dados a estas <ireas

pnlh Je tllaS gcTados peJa min L'ra,::ío e se u liSO J"uturll, principalmente, pcla J"ragilidad c· de

sc· u tllcio J"ísico c hiultÍgico.
01c'\lc' contnt<l, <l pla11tio lkVL' ser de tuado com o m<iximo de d ive rsidade de espécies nativas,
procu randP rccupnar t;m tP a ,·strutura ,·onl< l a di tümi ca da lloresta que ir:t

Tabela 3- l .n ·unlclllll'lllojilo.\ sociolúgico

1'111

Flores/a 0111fmífilu

~c

lúrmar.

Dm .111

Su/mwnlll/111 (l'.lliídio 111 à lio de

rcg cn<Tci(ÚO). Sidc'!'tÍf>olis. Sun/a Catarina, para indidrluos ! 'O/I/ D A P ?. 5. c/11 orde111 dccrc.\·c(' /1/ (' d e índice d e
\'([for de Úllf >Or/ÚIIcill (! VI!. o nde: 1-1\ rl'fll'l'.l'l'nla {/ .fi'cqiih/('i{/ ahsoluta. rH (/ .fi ·c qiil~ncia rclmi\'U, DA {/
clcn .lidadc a{J.wlulu. f)f< u clensidwf,• rdalit·a. DoA a do111inância ul!solulu. DoR u do111inância rclalit ·a.

N onze cic 'lllijico

I l:'m ·all'f>lus .wlignu

..,
-

FA

FR

( ''1, )

('!r)

-+-+.o

l'if >ladnziu g on rli /CIIIllfza

(J(),

o

3 Juumnlllu f>l!ht'l'/l{cl
-+ c,·, u/zcu clc'!gudii
5 l'sl'.-iwlriu Sllll'l'i'llu

-+O, O
7Ú, ()

Cuscclliu .1\'hc ·sfris

72,0

~ 0 .0

DA
(in(l./ ha)
I 1-+. O

'2 .73
3.72
-+.%

Cl6.0

180.0
198,0
170.0
100,0

2 . -+~

7 ;\/r ·lwmcu lrif •li ncn·iu
X 1/i cron \'11/U ulchomc·oidc·s

~0.0

-+ . 7 I
-+.47
-+ .%

-+~.0

2.9~

11

52,0
-+X.O

3.n

w. o

'2.')~

56.0

(>

Ci< ·f!zw scuhm

I() l :'ul<'l'f'<' <'dufi,

- -----··--

l~ c liH\a - :- c

L'L'<"~ I o, t,·ma

n.o
5ô,O

DR

Doi\

DuR

IV!

('lr )

( m >)

('ii )

('lr )

ú,03
3.49
9.52
10,48
8,99
5,29
-+ , I 3
2,96
3, 17
2.%

Ú, 159

3.ü34
I .086
0,850
0,525
I. 185
1, 128
I ,255
0,935
0,532

'25.<n
1-+, 77
4.4 1
3,4(J
2, 13
-+.8 2
4.58
5,10
3.80
2, 16

11,2 ú
7,33
ú.30
5.47
5,28
4,8ú
4.5ü
3,ú8
3,40
2.70

<luso de cs pc'ci L·s 11ati1·as em ccossislc'mas Lkgradados. poi s as .:spécícs que fa ze m pane do

local (L'o-n·o lu,·;·lo ) t.:· m mai s probabilidade de tL' r aí seus po lini zadores. di spcrsores de sementes c

pr,·tl:tdtH'c'S nat urai s. sc'tldt> itnportantcs para tjli L' populat,Jics imp lantad as ten ham sua rcprodut;ão c rege neração
n ; ttttr~tl

twrrn:t is .

D L'S\~ 1

J(m JJa. a dd ini ,·ào da.s cs p,'cics

n ~ tti v a s
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a SL'rem utili zadas num loca l depende de um

CONSIDERAÇÜES Fll'iAIS
A seleção cJas csp0c ics vi sancJo ú rcabilitaç:io cJc ccossislcmas dc):!radados lkvcr:t SL' r orientada para a
auto-sustentação. As espécies com ciclo de vida curto ou aquelas qu c-. pelas condi\·l->es ambientai s. liH·em
incapazes cJe reprocJu zir-se, cJeverão ser utilizadas somente se houvn prL·visãn de substitui~·ão ou se através da
sucessão ecológica secundária esse processo ocorrer naturalmente.
Para seleção cJessas esp0cics recomenda-se acJotar os se):! uint es c ritérios : plantar es pécies nati vas de
ocorrência na região; plantar o mai o r número possível cJe espécies para obter-se alta diversidade; utili zar no
plantio espéc ies que atraiam a fauna c se lecionar espécies adaptadas :ts concJiçõcs de solo.
A mineração de carvão a céu aberto pnxluz alteraçi">es químicas, físicas e hiol (>g icas ir-revL-rsívc is nos
ecossiste mas, devicJo ao caráter cJinâmico e complexo qut:> a prese ntam. As alteraçl->L'S causadas no ambi e nte não
podt:> m ser corrigicJas em curto prazo, mas plxlcm ser vi abilizacJas com a reeupera~· ão s imult~lnea

:1

la vra do

minério, priorizancJo a retirada da camacJa SU(Jt'rficial do solo e sua rápicJa reposição.
Para reabilitar um ecoss istema cJ eg radacJo, o plantio de algumas espécies, nativas ou exôticas. não é
sullcienle. É necessário traçar estratégias adequadas para s ua suslentabilidadc tornando-o, no vamellle, capaz de
manter seu equilíbrio.
Há necessidad e de intensificar pesquisas aplicac..las e sislematizacJas em reahi litação ambiental na região
carbonífera, lixando-se, por exemplo, e m: acJequação de espécres vegL' lais aos solos construídos aplÍs a
min e ração de carvão; controle de erosão; sucessão ecológica; estabilicJacJe dos depl'>sitos de estéreis e reje ilos da
min eração cJe carvão; cielagem de nutri entes; introdução de microrganis mos na reabilitação de ecossistemas
degracJacJos; uso de espécies vegetais nativas (arbóreas. arbustivas, herbáceas, lianosas, etc ... ) na reabilita ção de
ecossiste mas degradados ; propagação de árvores nativas para a reabilitação, entre outros.
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