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RESUM O 
A eomprecnsão do eenário ambiental é pré-requisito para earadcrizar c recuperar áreas degradadas. A recuperação ambiental 
de áreas degradadas pe la mineração de carvão, cm execução na região sul de Santa Catarina é orientado por decisões tomadas 
em conj unto por instituições que integra m o Grupo Técnico de Assessoramento- GTA (FATMA, MPF, DNPM, CPRM , SJE
CESC SATC c empresas envolvidas). Utili za-se as ferramentas de Geoprocessamento como Cartografia, Sensoriamento Re
moto c Sistemas de Informações Geográficas para monitorar a cobertura do so lo. Para tanto, imagens orbitais (satélites) ou aé
reas são adquiridas a cada dois anos. Com este material são digitalizadas feições geográficas da cobertura do so lo como argila, 
vegetação (remanescente, introduzida c cspontünea) urbanização em amb iente SIG sendo realizadas visitas "in loco" por uma 
equipe multidisciplinar que conferem as in terpretações c avaliam o cenário ambiental encontrado. Este processo de va lidação 
abrange 6.200 ha (hectares) c mantém um banco de dados geográfico que am1azcna dados sobre a evolução das áreas impacta
das pelo earvào que estão cm processo de recuperação ou que si mplesmente es tão abandonadas. 

PALAV RAS-C HAVE: Áreas Degradadas; Monitoramcnto Ambiental; Geoproccssamcnto. 

ABSTRACT 
Thc undcrstanding of thc cnvironmcntal sccnario is a condition to idcnti fy and to reclaim impacted arcas. Coa i mining degra
ded arcas in southcrn ofSanta Catarina statc (Brazil) is bascd on a decision supported by thc Technical Advisory Group - GTA, 
composcd by public and privatc instituti ons likc FATMA. MPF, DNPM , C PRM, SIECESC, SATC and the mining companics, 
through Gcoproccssing tools tire Cartography, Rcmotc Scnsing and Geograph ic lnfo rmation Systcms to monitor the soil covcr. 
Thus, orbita l imagcs (satcllitcs) or acrial photos are acquired cvcry two ycars. This material enablcs thc technical staffto scan 
land covcr gcographical fcaturcs such as c lay. urbaniza tion, vcgctation (remai ning, introduccd and spontaneous) in aG IS cnvi
ronmcnt. Thc arcas are chcckcd in ficld by a multidisciplinary tcam which evaluates lhe officc interpretation and thc cnviron
menta l sccnario. Thi s proecss of va lidation covcrs 6,200 ha and gcncrates a geographic data base that stores dates on thc bcha
vior of thc arcas impactcd by coa lmining which are bcing rccovered or havc becn simply abandoned. 

KEY WORDS: Dcgradcd Arcas; Environmcntal Monitoring; Gcoproccssing. 
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L INTRODUÇÃO 

A cxtração de carvão mineral no sul do estado de Santa Cutarina tem o início de seu histórico no século XIX. 
Nesses mais de um século de existência, atravessou por muitas regras e ideologias . Começou suas ati vidades co
locando o benefício económico em primeiro plano c o meio ambiente cm segundo. Este período estendeu-se até a 
década de oitenta, o que originou grandes áreas degradadas c a poluição dos recursos hídricos. 

Com os movimentos ambientais aprofundados no começo dos anos noventa , as mudanças no modelo de explo
ração eram inevitáveis. Esta caminhada rumo à sobrevivência neste novo ccnúrio desencadeou uma série de pro
jetos que visam recuperar os passivos ambientais, minerar limitando os potenciais focos de degradação e aumen
tar a vida útil do carvão . 

Entre os trabalhos desenvolvidos, o Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catari
na- PRABASC é o que tem uma maior envergadura, pois compreende a totalidade das áreas degradadas c subsi
dia o GTA, grupo formado pela FATMA. CPRM, MPF, DNPM , SIECESC c pela SATC. 

O PRABASC tem linhas de atuação que vi sam acompanhar o processo de recuperação das áreas degradadas e 
dos recursos hídricos, para tanto, indicadores ambientais ou gcoindicadorcs hídricos, biológicos c da cobertura do 
solo foram definidos para subsidiar análi ses dos cenários ambientais da região carbonífera periodicamente. 

O monitoramento da cobe11ura do so lo utiliza-se de métodos baseados cm Gcoproccsamcnto 1 ou Gcotecnolo
gias para levantamentos dos limites de úreas ocupadas pela cxtração de carvão c classificação das mesmas cm pe
ríodos bianuais. Entre as ferramenta empregadas pode-se citar a digitali zação cartográfica, o Sistema de Informa
ção Gcográfico2 o Scnsoriamcnto Remoto\ o GPS- Global Positioning Systcm~ c interpretação de imagens. 

Posteriormente, os dados das unidades de cobertura do solo são armazenados cm um banco de dados estrutu
rado e gerenciado por um sistema de informações geográfico que permite gerar informações representadas cm ma
pas ou em tabelas . Este banco de dados, contendo os diferentes monitoramcntos ambientais c feições geográficas 
(úreas mineradas em subsolo, minas ativas, concessões) inerentes a ati v idade de carvão, torna-se uma poderosa fer
ramenta para auxiliar a gestão ten·itorial ou ambiental da região (Gomes; Campos ct aL 200X). 

Nos últimos anos, as geotecnologias adquiriram carútcr fundamental para pesquisas c monitoramento ambien
tai s, uma vez que possibilitam, com eficiência, a obtenção c tratamento de elevada quantidade de dados c infornw
çõcs sobre os recursos naturais . Assim, essas tecnologias geram inúmeras possibilidades de desenvolvimento de 
sistemas de gestão e de monitoramento territorial , capazes de fornecer subsídios às demanda de sustcntabilidade 
soc ioambiental (Batistella c Moran, 200X) . 

2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

As úreas ocupadas pe la mineração de carvão atendida pelo monitoramcnto da cobertura do solo estão inseri
das na bacia carbonífera da região sul catarinense. Esta bacia abrange uma parte leste da bacia hidrográfica do Rio 
Araranguá, uma parte oeste da bacia hidrogrúfica da bacia do Rio Urus sanga c uma parte oeste da bacia hidrográ
fica do Rio Tubarão. 

Situam-se envolvidas pelas coordenadas geodésicas -2X" 13' 25" c -2X" 4X'35" c -49" 30' 20" e -49" 16' li". 
E abrange os municípios de Forquilhinha, Nova Veneza, Criciúma, Içara, Urussanga, Cocai do SuL Morro da Fu
maça, Siderópolis, Trcviso, Lauro Muller e Orlcans, o quai s integram a recém criada Região Metropolitana Car
bonífera. 

Devido a grande dimensão c distribuição espacial di spersas das áreas degradadas, criou-se distritos que agru
pam essas áreas confonnc a prox imidade, o posicionamento geográfico c as características das mesmas, de forma 
a facilitar a emissão de relatórios descritivos considerando a loca lização espacial. 

1 Para Câmara & Medeiros ( 199X) , o termo (icoprtKcssamcnto denota uma dis.:iplina do conhecimento que utili za kcnicas matcmúticas c com
putacionais para o tratamento de informaçôcs gcogrúficas . 

' Pode-se. definir S IG como um sistema consti tuído por um conjunto tk programas. o qua l integra dados. equipamentos c pessoas com o obje
tivo de colctar. armazenar, recuperar, manipular. visualizar c analisar dad,)s csp:.u .. ·ialmcntc referenciados a um sistema d ~ conrdcnadas conhe

cido (Fitz, 200X). 

' Scnsoriamento Remoto é a utili zação de sensores pa ra a aquisição de inllmnaçôes sohrc ob jctos ou fcntimcnos sem qUt: haja contato direto 
entre eles (Novo, 2002). 

• GPS é a abreviatura de Global Posit ioning System. O mesmo consiste de tuna rede tk 24 saté lites .:m 6 planos de úhita sobre a terra a uma al
titude de 20.200 Km. Com o objct ivo de determinar ex ata sohrc a supcrl1 ci c terrestre . ( Fontana. 200~ p . .\ I) . 
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Figura I -Mapa de localização da região carbonífera. 

No escopo do monitoramento da cobertura do solo são considerados dois níveis de informações espaciais (ca
madas ou "fayers'): O primeiro nível refere-se à identificação e limitação de áreas que sofreram interferência da 
atividadc carbonífera (áreas degradadas), que abrange a mineração a céu aberto, depósitos de rejeitos e áreas mi
neradas a céu aberto que foram posteriormente utilizadas pata deposição de rejeitos. O segundo nível consiste na 
identificação e limitação de áreas que retratam as alterações das glcbas mapeadas pela primeira camada, que são 
representadas pelas classes Remanescentes Florestais, Vegetação Introduzida, Vegetação Espontânea, Argila, Áre
as Residenciais, Áreas Industriais, Lagoas Ácidas Internas c Lagoas Ácidas Externas (Brasil, 2008). 

Para obtenção dos níveis de informações descritos acima, usa-se imagens ortorretificadas, ou simplesmen
te georrefcrcnciadas, como ortofotos ou imagens orbitais de alta resolução. Novas imagens são adquiridas a cada 
dois anos para responder as demandas das próximas campanhas. Dependendo dos produtos cartográficos utiliza
do pode ser necessários ajustes de posicionamento antes de iniciar a atividade de interpretação das imagens e ve
torização das feições geográficas. 

Com as imagens ortorrctificadas c registradas em um sistema de coordenadas, inicia-se a extração das feições 
geográficas que representam as classes temáticas da cobertura do solo. As classificações das imagens que cobrem 
as áreas degradadas são feitas a partir de interpretações c digitali7,ações manuais em tela. Não são usados algorit
mos de classificação automática ou supervisionada, pois estes métodos não são recomendados para estudos em 
grandes escalas. 
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Figura 2- Organização das atividadcs de monitoramento da cobertura do solo. 

Digitalizadas as feições geográficas de interesse o próximo estagio consiste em verificar a classificação feita 
em escritório com a realidade em campo. Para tanto, uma equipe formada por técnicos de diferentes áreas visitam 
as áreas degradadas e corrigem eventuais erros de interpretação. 

Além da verificação da classificação das imagens o trabalho de campo é fundamental para a validação das áre
as degradadas, pois permite a identificação das principais condições ambientais. Este trabalho consiste em reco
nhecer a área através de análises ambientais pontuais, registros fotográficos c entrevistas com os responsáveis téc
nicos das empresas de mineração e em alguns casos com moradores situados nas proximidades. 

Para a caracterização da vegetação em campo a área é percorrida por meio de caminhadas c são anotadas ca
racterísticas qualitativas referentes a comunidade vegetal. Entre estas características, são contempladas informa
ções sobre as espécies e as características ecológicas presentes. A partir destas informações a cobertura vegetal é 
incluída em classes de cobertura do solo definidas como introduzida, espontânea e remanescente. Além destas in
formações, são realizadas observações básicas do substrato a fim de caracterizá-lo quanto a capacidade de propor
cionar o desenvolvimento da vegetação bem como a ocorrência de atividadcs de recuperação ambiental da área. 

Posteriormente esses dados auxiliam qualitativamente na Formulação de relatórios e são armazenados num 
banco de dados geográficos gerenciado por um sistema de informação geográfica que possibilita analisar a evolu
ção multitemporal das classes definidas no monitoramento de cobertura do solo. 

3.1. Classes do Monitoramcnto da Cobertura do solo 

Este item apresenta o escopo e a importância das unidades de mapeamento, quais são as razões, limitações e 
informações esperadas a partir dos dados coletados no monitoramento da cobertura do solo. 

PRlMElRO NÍVEL DE TNFORMAÇÀO ESPACIAL: 
O primeiro nivel de informação refere-se justamente aos limites das áreas degradadas, onde há a obrigatorie

dade de recuperação ambiental. Sendo assim, foram delimitadas as áreas de mineração a céu aberto, depósitos 
de rejcitos e a combinação entre estas, ou seja, antigas áreas de mineração a céu aberto, posteriormente utili
zadas como depósitos de rej eitos. 

A diferenciação em três classes deveu-se ao entendimento de que cada uma delas, combinadas com outros fato
res, possui um diferente potencial de geração de impacto ambiental. Além disso, tal diferenciação detalhou a quanti
ficação de áreas degradadas e está auxiliando no inventário dos envolvidos sobre a recuperação de cada área. 

SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO ESPACIAL: 
• Revegetacão: Esta unidade de mapeamento conta com todas as propriedades descritas nas classes de vege

tação espontânea, vegetação introduzida e vegetação remanescente. A unidade revegetação foi levantada 
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somente na primeira campanha de monitoramcnto c após consenso entre os técnicos envolvidos desmem
brou-se nas três classes já apontadas. 

• Vcgctacão espontânea: Comunidade vegetal que teve desenvolvimento de forma espontânea sem o plantio 
de espécies visando à recomposição florestal. Nesta classe podem ser incluídas tanto espécies nativas quan
to espécies exóticas pertencentes a comunidades vegetais herbáceas, arbustivas ou arbóreas, sendo que as 
comunidades herbáceas c arbustivas são predominantes. Esta classe pode ser reconhecida pela fisionomia 
desigual da vegetação considerando características básicas do substrato como a existência de rejeitas e de 
estéreis ou se foi realizada alguma atividadc de reconstrução do solo a partir da adição de argila. Esta clas
se de cobertura indica que não l(.)fam realizadas ativídades de recomposição florestal e que o a comunidade 
vegetal estabeleceu-se sobre úrcas onde o substrato não foi reconstruído ou foi parcialmente recuperado, no 
entanto sem a. introdução de vegetação. 

• Vegetação introduzida: Comunidade vegetal que foi estabelecida visando obter a recomposição florestal da 
área sendo identificada por meio de características fisionômicas da vegetação como o plantio homogéneo 
e/ou sistematizado. Nesta classe de cobertura podem ter sido realizadas atividades visando à reconstrução 
do solo a partir da remoção e/ou estabilização dos materiais contaminantes, no entanto em alguns casos o 
plantio de espécies vegetais é realizado sobre o substrato alterado sem a realização de atividades de recons
trução do solo. Embora esta classe de cobertura não possa ser considerada típica de áreas em processo de 
recuperação ambiental pode ser considerada indicativa do processo. 

• Vegetação remanescente: Pertencem a esta classe de cobertura, pequenos fragmentos de vegetação nativa 
que não foram totalmente suprimidos ou que estão em processo avançado de regeneração natural. Junta
mente com a vegetação o solo é analisado, pois para ser incluída nesta classe a área precisa apresentar solo 
com características semelhantes às naturais, como a presença de serrapilhcira, a cor e a textura. Esta clas
se de cobertura geralmente é representada por pequenos remanescentes florestais alterados e intensamente 
fragmentados pertencentes a estádios iniciais de regeneração natural, no entanto estes remanescentes fun
cionam como núcleos de dispersão de propágulos c podem ser utilizados por animais como abrigo poten
cializando o processo de recuperação ambiental de áreas adjacentes . 

• Argila: Indica que a án.:a pode estar cm processo de recuperação ambiental, pois a argila compõe parte da 
reconstrução do solo para introdução de novas espécies vegetais. Outra possibilidade de utilização da ar
gila é de impermeabilização do solo, pois este material possui características de atenuação da infiltração c 
percolação das águas meteorológicas nas pilhas de estéreis ou rejeitas, diminuindo assim a lixiviação e ge
ração de drenagem acida de mina. Ela também é usada cm taludes dos depósitos de rejeito c cm bacias de 
decantação para impermeabilização da base c das laterais, para impedimento de processos erosivos acen
tuados ou infi h rações. 

• Pátio Operacional: O pútio operacional de uma empresa é identificado como a área de operação de cada em
presa, onde ocorre atividadcs como: módulo de depósito de rejeito, planta de beneficiamento, bacias de de
cantação, ETE's (Estações de Tratamento de Efluentes), escritórios em geral, mecânicas, borracharias, ofi
cinas e etc. Estas áreas são relevantes, pois elas pennancccrão por um longo período cm atividade, prova
velmente até as minas de carvão exaurir. Esta previsão alongada da vida útil do carvão cria um descompas
so com as ati v idades de recuperação, já que estas são eminentes, ou seja, para o curto prazo. 

• Lagoa Ácida Interna: São lagoas impactadas pela mineração de carvão que estão dentro dos limites das áre
as degradadas, seja por depósitos de rejeito ou mineração a céu aberto. Estas lagoas surgem a partir cavas 
de mineração ou cm bacias de decantação e suas principais características são formadas pelo próprio ma
terial estéril ou de rejeito. 

• Lagoa Ácida Externa: São lagoas que recebem a contribuição de drenagens acidas de mina de áreas degra
dadas próximas, não estando inseridas no limite das áreas diretamentc degradas pela mineração. Sua carac
terística principal é que são lagos, lagoas ou áreas alagadas de origem natural e que vem sofrendo influen
cia do escoamento superficial de drenagem acida. 

• Área Urbanizada: São áreas de cidades ou vilas ocupadas principalmente por complexos industriais, comer
ciais c por moradias incidentes nas áreas degradadas. Durante as atividadc de validação observou-se a ne
cessidade do desmembramento desta classe em Área Urbanizada Residencial c Área Urbanizada Industrial. 
Esta unidade também foi levantada somente na primeira campanha. 

• Área Residencial São as áreas urbanizadas c que possuem uma densidade de construções principalmente 
por moradias residenciais. Estas urbanizações estão inseridas cm áreas que possuem depósitos de rejeito ou 
que foi minerada a céu aberto no passado, a diferenciação desta classe é importante do ponto de vista am
biental, pois muitas destas áreas são zonas frúgeis c que propiciam as invasões c ocupações desordenadas 
por segmentos sociais de baixa renda. 

• Área Industrial São as áreas urbanizadas que possuem ati v idades industriais em áreas dentro dos limites de áreas 
degradadas c onde estão as construçôcs das atividadcs mineira nos seus respectivos pátios operacionais. 
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Outra classe (rejeito ou área minerada a céu aberto exposto) pode ser obtida através da execução de uma sub
tração (álgebra de mapas) entre os dois níveis de infonnação. A classe resultante é fonnada basicamente por rejei
tos e estéreis que estão expostos a uma condição oxidante de modo a originar drenagem ácida de mina (DAM) 

4. EVOLUÇÃO ESPAÇO TEMPORAL 

A análise espaço-temporal cortcentra-se em demonstrar a dinâmica das alterações das classes de cobertura do 
solo ao longo de intervalos temporais bianuais. Para tanto, utili7a-se dos mapeamentos das unidades do monitora
mento da cobertura do solo em um sistema de infonnação geográfico para traçar paralelos relativos ãs mudanças 
de cobertura das áreas monitoradas. 

A seguir são apresentadas figuras com exemplos de análises espaços-temporais visuais e uma tabela que quan
tifica e projeta a dinâmica das classes de cobertura do solo. 

Ortofoto -Ano 2005 Quickibird - Ano 2007 

Fígura 3- Análise espaço temporal visual da localidade de Santa Libera/Criciúma-SC, do distrito 14. 

O avanço da expansão urbana em direção as áreas degradas já é uma realidade comum em muitos municípios da 
região carbonífera, na localidade de Santa Libera, segundo conversa com moradores, residem aproximadamente 250 
famílias. Novas ocupações estão surgindo, sem qualquer tipo de advertência. O avanço deste quadro está se consti
tuindo num desafio para as administrações que tem como atribuição gerir o território e o meio socioambiental. 

Ortofoto- Ano 2002 Quickibird- Ano 2007 

Figura 4- Análise espaço temporal visual da localidade de Linha Batista/Criciúma-SC, do distrito 12. 

O segundo exemplo (Figura 4) demonstra uma simples identificação de urna lagoa ácida externa, após o processo 
de supressão da vegetação. Exemplos como estes demonstrados acima, podem ser elencados para todas as dez unida
des de mapeamento da cobertura do solo, como para qualquer área delimitada no sistema de informação geográfico. 

A tabela a seguir demonstra a evolução espaço temporal das unidades de cobertura a partir das quantificações 
das áreas digitalizadas c validadas no ano de 2005 e 2007. 

408 



XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Tahl'la I - An;'t li sc cspao,:o temporal tabulur Ju localidade de Linha Butista. 

Ano: 2005 (I" camp.) 2007(2" camp.) 

Unidade de Mapeamento h a 'Yo h a o/o 

Argila 0,19 LU o o 
Área Residencial o o () () 

Área Industrial () () o o 
Pút i o de Operaç~lo () o o o 
Rcvegetação o o o o 
Remanescente Florestal o o () o 
Vcgctaçiio Introduzida () o o o 
Vegctaçiio Espontânea o () 1,3~ 95.~3 

Lagoas Internas 0.()6 4, 16 0.06 4,16 

Rejeito ou Estéril Fxposto 1.19 ~2.64 o o 
Total da Área 01.•gradada lha! t,44 tOO t,44 tOO 

Como se pode observar na o valor total da úrca degradada pcnnancccu o mesmo cm ambas a campanhas, isto 
pode apontar que esta parcela não sofreu intcrvençôcs continuas visando o processo de recuperação, principalmen
te pela supressão da argila registrada na segunda campanha c a forte expansão da vegetação espontânea. 

5. DISCUSSÕES E PERSPECTIVAS 

A disposição, de somente duas campan has de monitoramcnto da cobertura do so lo. não foi ainda suficiente, 
para apontar tendências precisas da velocidade de execução dos projetos de recuperação das áreas degradadas da 
região carbonífera, mas. quantifica c qualifica as áreas ocupadas pela mineração de carvão através das classes de 
mapeamento apresentadas no monitoramento de cobertura do solo. 

A integração dos indicadores ambientais para entendimento de fenômenos naturais ou antrópicos se estabele
ce como um caminho que ainda carece do desenvolvimento de parúmetros qualitativos sincronizados com a rea
lidade de cada região. 1': muito comum estudos ambientais apresentarem somente dados ambientais cm sua forma 
quantitativa ou classificaçôcs não representati vas. 

Ferramentas disponíveis no arcabouço das Gcotccno logias são imprescindíveis para desenvolvimento desiste
mas de inf(mnaçüo ambiental. Estudos relacionados aos métodos de coleta e georrcfercnciamento dos dados permiti
ram reduzir custos c maximi;.ar os trabalhos. O primeiro ní ve l de integração dos dados, através da adoção de um úni
co sistema de coordenada geodésico c armazenamento cm um banco de dados geográfico, ou seja, uma integração es
pacial entre as vúrias tcmúticas são um primeiro passo para caracterização e mitigação de cenários ambientais. 

O monitoramento da cobertura do solo ao empregar recursos do sensoriamcnto remoto, dos sistemas de infonna
ções geográfica c ainda da interdisciplinaridade dos recursos humanos, juntamente com outros monitoramentos ambien
tais executados na região carbonífera, abre um grande espaço para o mundo acadêmico. Na abordagem do desenvolvi
mento de metodologias que prevêem um segundo nível de integração de geoindieadorcs, que consiste cm definir os in
tcr-relae ionamentos diretos c indiretos da dinúmica da relação entre a intcração das ações humanas e o meio ambiente. 
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