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 A mineração é uma atividade de grande importância no desenvolvimento social, porém é 

uma das grandes responsáveis pelos impactos ambientais que muitas vezes são irreversíveis. 

Degradar uma área ou mesmo remover a cobertura do solo pode levar a perda de suas 

propriedades e gerar degradações ou perturbações, dependendo da intensidade do dano. Dessa 

forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência da transposição de serapilheira e do banco 

de sementes do solo, do enleiramento de galharias e dos poleiros artificiais na recuperação de 

áreas degradadas por exploração mineral no município de Otacílio Costa, SC.  

 O estudo foi realizado em duas áreas degradadas pela extração mineral, denominadas de 

áreas Westarp e Lauro, ambas pertencentes à empresa Klabin S.A. A área Westarp possui 300 m² 

e Lauro 200 m², sendo que as duas áreas foram degradadas pela retirada das camadas férteis do 

solo e pela movimentação de maquinários e caminhões em virtude da mineração.  

 Em cada área foram alocadas, em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, três técnicas 

diferentes de nucleação: transposição de serapilheira e banco de sementes do solo (TSS), 

enleiramento de galharia (GA) e poleiros artificiais (PO). Para a TSS foram coletadas amostras de 

serapilheira e banco de sementes do solo a uma profundidade de 5 cm, com auxílio de um 

gabarito com dimensão de 1m x 1m em um fragmento florestal próximo. As amostras foram 

recolhidas e acondicionadas em sacos plásticos, etiquetadas e imediatamente transportadas e 

depositadas em parcelas de 1m x 1m distribuídas em diferentes pontos (na área Westarp foram 

alocadas 15 transposições e na área Lauro 7). Para a GA foram coletados resíduos de Pinus spp. 

dos plantios próximos formando 17 pilhas (10 na área Westarp e 7 na área Lauro), sendo que 

cada pilha possui 1m x 1m e aproximadamente 0,50 m de altura. Para o PO foram instaladas 12 

parcelas de 1m x 1m com varas de Pinus spp. medindo aproximadamente 2,5 m em ambas as 

áreas (cinco poleiros na área Lauro e sete poleiros na área Westarp). Foi realizado levantamento 

florístico de todas as técnicas em julho de 2017, após 2 anos e meio de implantação.  

 Nas técnicas nucleadoras das duas áreas foram identificados 2444 indivíduos regenerantes 

pertencentes a 11 famílias distintas. As famílias de maior riqueza em relação ao número de 

indivíduos para as duas áreas foram Poaceae (808 na Westarp e 358 na Lauro), Asteraceae (536 

na Westarp e 112 na Lauro) e Fabaceae (351 na Westarp e 94 na Lauro) (Tabela 1). 
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Tab.1 Levantamento de número de indivíduos por família encontradas em cada técnica 

avaliadas nas Áreas Westarp e Lauro. 

Westarp Lauro 

Família 
TSS 

(Ni) 

Galharia 

(Ni) 

Poleiro 

(Ni) 
Família TSS 

(Ni) 

Galharia 

(Ni) 

Poleiro 

(Ni) 

Asteraceae 209 244 83 Asteraceae 26 45 41 

Cyperaceae 6 9 0 Cyperaceae 0 5 0 

Fabaceae 351 0 0 Fabaceae 3 72 19 

Juncaceae 0 7 0 Iridaceae 0 0 8 

Malvaceae 0 2 0 Juncaceae 0 0 12 

Plantaginaceae 0 2 0 Plantaginaceae 0 32 9 

Poaceae 37 440 331 Poaceae 72 177 109 

Rubiaceae 33 21 0 Rubiaceae 13 0 0 

 Violaceae 2 13 0 Solanaceae 7 4 0 

Ni: número de indivíduos  

 

O predomínio das famílias Poaceae e Asteraceae indicam o potencial dessas espécies em 

colonizar áreas abertas e antropizadas. Essas famílias são comumente encontradas nos estágios 

iniciais da regeneração florestal em grandes clareiras antrópicas, pastos abandonados e áreas 

degradadas por mineração. 

As espécies mais representativas em termos de densidade absoluta, em ambas as áreas, 

foram Mimosa scabrella Benth.  (Fabaceae), Baccharis uncinella DC. (Asteraceae) e Panicum 

sp1 (Poaceae). A espécie Mimosa scabrella se destaca por ser característica de uma área em 

estágio inicial de sucessão, apresentando altas taxas de incremento, interações com bactérias 

fixadoras de nitrogênio do solo e com micorrizas, além de insetos, cochonilhas, formigas e 

abelhas, contribuindo também com a elevada produção de biomassa foliar. Espécies arbóreas 

pioneiras são comumente encontradas em maiores densidades no banco de sementes do solo, 

devido as suas características de grande produção de sementes e eficiente dispersão e dormência 

das sementes. 

 Já o gênero Baccharis apresenta, em geral, espécies de caráter rustico e pioneiro que 

preferem áreas abertas até florestas alteradas, em que existe maior incidência de luz, sugerindo 

assim o avanço da sucessão das áreas em processo inicial de restauração. 

 O capim Panicum sp1. apresenta uma grande variedade de habitats ocupados, sendo 

considerada planta daninha devido a sua alta capacidade competitiva com outras culturas ou com 

o ambiente nativo, apesar de sua grande importância para a pecuária. Em diferentes ambientes de 

cultivo ou nativo, as gramíneas competem por espaço, luz e nutrientes, sendo que existem vários 

fatores que influenciam no sucesso da dispersão, como sua taxa intrínseca de crescimento e fácil 

adaptação aos diferentes climas e habitats. 

Mesmo que as espécies encontradas caracterizam a colonização do estágio inicial de 

sucessão, conclui-se que a variedade de técnicas de recuperação implantadas nas áreas, aumentou 

as chances do processo de recuperação ser atingido mais rapidamente.  


