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CARACTERIZAÇ~ DO IMPACTO AMBIENTAL DA MINA DE CANDIOTA 

SOBRE AS AGUAS SUPERFICIAIS DA REGIXO 

HAID! D. FIEDLER (1) 

JAIME A. SOLARI (2) 

R E S U H O 

Foi realizado wa estudo do impacto ambiental da lavra do 
carvão na Mina de Candiota, RS, sobre as áquaa superficiais 
da reqião. O estudo envolveu a caracterizalão das drenagens 
da mina bem como doa principais cursos aquaticos atingidos 
pela mineração. Amostras coletadas "in situ" foram submeti
das a análises ~CM e f!sico-qu!micas. Os resultados in
dicaram que as aguas superficiais próximas à mina exibem 
valores de pH e de concentração de metais dissolvidos fora 
dos padrões permitidos pelo CONAMA*. A evidência experimen
tal mostrou que isto tem relação com a descarga das drena
gens ácidas da·mineração nestes cursos aquáticos. Tendo em 
consideração o awaento de "produção de carvão planejado para 
Candiota, conclue-se que, a menos que se tomem medidas de 
prevenção da geração de drenagens ácidas na mina, o trata
mento do efluente da Mina de Candiota será imperativo. 

ABSTRACT 

A study was made of the environmental impact of coal mininq 
at Candiota Mine,RS,Brazil, on surface watera in the reqion. 
The work involved the characterization of the mine dr~ 
as well as the main aquatic streams affected by the mininq 
acti vi ties . samples collected "in si tu • were subjected to 
chemical and physico-chemical analysis. The resulta indica
ted that the surface waters close to the mine showed aoid 
pH values and metal concentrations outside the standard& 
allowed by CONAMA and this was related to the discharge of 
the Candiota Mine acid drainaqe into these streaas . Bearing 
in mind the increase in coal production planned for this 
nüne, it was concluded that unless preventiv' -aaures are 
taken to avoid the generation of acid mine drainaqe, treat
ment of the mine effluent would have to be carried out. 
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(*) Conaelho Nacional do Meio ~ienta (National Counael for the ~avlronaental). 

\ 



'\ 484 

I N T R O O O Ç l O 

O complexo carboelétrico de Candiota está situado a 80 km de 

Baqé,RS, e compõe-se da Mina de Candiota , pertencente a Companhia 

R1oqrandense de Mineração, e da . Usina Termoelétrica Presidente Me
diei (UTPM) , de propriedade da Companhia Estadual de Energia Elé

trica (CEEE), Na Mina de Candiota se l~vra carvão a céu aberto para 

consumo da UTPM na geração de eletricidade. 

A jazida de carvão de Candiota estl situada nos munic!pios de 

Bagé, Pinheiro Machado e Herval , no extremo Sudoeste do Rio Grande 

do Sul. Tem Ullla forma alongada no sentido do eixo N-S , medindo a
proxlaadU~ente 65 por 25 km (155.000 ha). Ocorrem 7-13 camadas de 

carvão dentro do pacote carbonoso que se apresentam· desde afloran

tes até - subsuperficie e em profundidades de mais de 300 m. Cor

rêa da Silva 1 Toiqo (1) classificaram o carvão de Candiota no li

mite da classe •clanzbraunkohle/Flammkohle " segundo aa normas DIN e 

como carvão betuminoso alto volátil tipo c seCJUlldo a classificação 
da ASTM. Em termos de reserva.s, a jazida de Candiota é a maior re

serva de carvão do Brasil, com quase 12 bilhões de toneladas de 

carvão dos quais 8,3 bi~ões são reservas medidas, indicadas e in

feridas ( 2 l . 

Em 1961 se iniciou a lavra mecanizada na denominada Malha I .,a

ra o abastecimento da Usina Termoelétrica Candiota I. Atualmente se 

l avra a Malha II (vide Fig. ll. o método de lavra empregado na mina 
é o .•contour mining", ou seja, a mineração é desdobrada em frentes 

de aproximadamente 30m, seguindo as curvas de ·n!vel da camada de 

carvão . Atualmente se lavram duas camadas de carvão {camada Candic

ta superior e inferior) de ao redor de 5 m de espessura média total, 

separadas por úma camada de argilito de O ,8-1 , 5 m. A profundidade 

das caaadas de carvão varia entre 8-14 m e a relação estéril/miné
rio é de 1,3 m'/t. Atualmente não é praticada a separação e preser

vação da camada de terra vegetal antes da lavra . O carvão r.o.m.não 

é submetido a qualquer processo de beneficiamento. Apenas é brita-

do a - 1.1/4" partindo de um tamanho máximo de 1 me após é trans-

portado em caminhões " fora-de-estrada'' à UTPM. A produção anual da 

Mina alcançou 719.762 t em 1986 {3). 

Na UTPM o carvão é pulverizado em atmosfera inerte e queimado 

por técnica indireta para geração de vapor. Os residuos da combus-
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tão são as cinzas pesadas (co1etadas na caldeira) , as cinzas leves 
abatidas nos pre::ipitadore's eletrostáticos e os gases de combustão, 

lançados à atmosfera via uma chaminé trifluxo de 150 m de altura.Os 
gases de combustão contêm material particulado (cinza volante) e 

dióxido de enxofre (SOz). A cinza não comercializada, 89%, retorna 

à Mina de Candiota via caminhão, sendo estocada junto aos rejeites 
da lavra. 

A UTPM opera desde 1974 com duas unidades de 63 MW (fase A). A 
deno~inada Fase B consiste de duas unidades de 160 MW e deverá es

tar em plena operação até o fim de 1988, elevando a potência total 

da usina a 4 46 MW. A expansão da UTPM considera. a construção de 

Candiota III a 6 km da atual usina, o que significa mais seis uni
dades de 3)5/350 MW. Na Tabela I · se mostram as previsões da CEEE de 

consumo de carvão, produção de cinzas e emissões atmosféricas para 
as Fases A e B da UTPM . Para ter uma noção do impacto da imp_lanta

ção de Candiota III, pode-se considerar que a implantação de somen
te uma das seis máquinas previstas consumirá uma quantidade de car

vão equivalente a Fase a. 

TABELA I - Consumo de carvão, produção de cinzas e emissões 

atmosféricas na UTPM segundo a CEEE à potência 

nominal da usina (81 

Consumo de Carvão* 

Consumo de Carvão (base seca) 

Produ~ão de Cinzas 

Produção de Cinza Leve (85%) 

Emissão de Cinza Volance 

Enxofre no Carvão 

Emissão de S02 ** * 

FASE A 

812.790 

682.744 

358.440 

304.674 

3.046,74(E**-99%) 

12.186,96(Eoo96%) 

9.148 

17.382 

(t/ano) 

FASE B 

1.87!>.800 

1.576.512 

872.688 

703.518 

7.035 ,18(Eoo99%) 

28.140 ,72 (E-96%) 

21.125 

40.138 

*Análise da CEEE do carvao consumido na UTPM: 16% umidade, S2,5% cin
zas, 1,34% enxofre. 

** E • Eficiência. 
*** Calcula-se que 95% do enxofre do carvao ê convertido em SO<t • 

t conhecido que a mineração de carvão pode vir a se constituir 

numa ameaça considerável ao meio ambiente se os efluentes e resi-

duos desta não são adequadamente tratados. No Bras~l. o exemplo da 
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mineração de carvão em Santa Catarina está bem documentado (4}quan
to a lamentável destruição e poluiçã~ das regiões adjacentes às mi
nas de carvão catarinenses. No Rio Grande do Sul, a CPRM realizou 
um .estudo de caracterização da quali.dade dos mananciais subterrâ
neos na região de Candiota (5) e comprovou que e xiste contaminação 
de iguas superficiais e subterrâneas localizadas'em torno da mine
ração de carvão. outros autores (6) ( 7 ) têm demonstrado que o pH das 
cinzas volantes emitidas pela UTPM é menor do que pH 4 ,o, o que é 
relevante devido ao grande estoque de éinzas na mina e provavelmen
te deve ter influência sobre o efluente final da Mina. 

Tendo em vista os pl anos de expansão da CEEE na região de Can
diota, que significarão um grande incremento na produção de carvão 
pela Mina de Candiota, adquire relevância uma caracterização do im
pacto a.biental da lavra de carvão na região. O objetivo deste tra
balho foi caracterizar em forma sistemática o impacto ambiental da 
Mina de Candiota sobre a qualidade das iquas superficiais na área. 
Para isto .foram analisadas as drenagens da mina bem como as áquas 

superficiais com o intuito de estabelecer uma relação entre ambas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Amostragem. A coleta das águas superficiais e drenagens da mi

na foi realizada segundo normas do SSMA/RS que levam em considera
ção o tipo e número de análises bem como o volume a ser amostrado. 
As amostras foram colocadas elll' recipientes apropriados, armazenadas 
a baixa temperatura durante o retorno ã Porto Alegre e logo a -40C 
em câmara fria até sua análise. Medidas de preservação da atividade 
de elementos especificas nas re spectivas amostras foram tOlDadas du
rante à cole ta. A periodicidade da cole ta das amostras foi de 7 ve
zes dentro de um periodo de 11 meses. 

08 pontos de coleta de águas de drenagem da mina foram os se
quintes: 

- CZl e CZ2, que correspondem a iguas aparentemente estáticas 
e móveis situadas em torno dos estoques de cinzas na mina; 

- DRl, DR2 e DR3, águas móveis que correspondem a drenagens da 
mina que são lançadas ao arroio Carvoeira; 

- SNl e SN2, águas aparentemente estáticas que eetio localiza
das numa região em que prodominam os siltitos; 
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- CC, águas aparentemente estáticas localizadas na frente de 
lavra na época. 

Os pontos ~e coleta das águas superficiais (vide Fig. 1): 

- NC, corresponde a águas de nascente do arroio Poacá, esco
lhido para servir como parâmetro de referência a outros pon
tos de coleta que sofrem o impacto da mineração de carvão, 

- l ·e 2, correspondem a águas que percolam uma área já lavrada 
da Mina !Malha I), atualmente abandonada sem ter havido re
cuperação da área1 

- 3, corresponde ao arroio Carvoeira, recipiente de todas as 
drenagens superfic~is da Mina de Candiota; 

- 4 e 5, Passo do Tigre e Sanga Quebra-Jugo respectivamente , 
correspondem a águas superficiais da região que não recebem 
direta influência de efluentes da mineração, 

- 6, arroio Poacá após a Mina de Canóiota. Neste ponto o Poacã 
recebe os fluxos de águas superficiais que recebe• drenagens 
da lavra do carvão (Carvoeira) e dos arroios Passo do Tigre 
e Quebra-Jugo que não sofrem diretamente este efeito. 

Amostras de sedimentos de águas superficiais foram coletadas 
nos lugares em que se detectou alta concentração de elementos metá
licos nas amostras l~quidas. Os lugares escolhidos foram~ pontos 
1, 2, 3 e ~. A coleta (1 kg) foi realizada com uma draga, seguindo 
normas do SSMA/RS. Estas amostra.& foram remetidas a Porto Alegre em 
sacos plâstt'cos a baixa temperatura. No laboratório for- homoge-
neizadas, quarteadas e secadas a 60oc. As amostras isentai de umi
dade foram maceradas em gral de porcelana até < 150 um. 

Métodos; As análises realizadas nas amostras de ág~ superfi
ciais e de drenagens foram de dois tipos, f!sico-qu!micas e quími

cas~ As análises físico-químicas incluem determinação do pH •in lo
co" e no laboratório, alcalinidade, acidez, condutividade, cloretos, 
fenóis, sulfetos, sulfatos e res!duo total. Estas análises foram 
realizadas no laboratório do SSMA/RS segundo metodologia padrão em
pregada pela CETESB e pela American Public Health Associat:ion C9l , 
(10). 

As análises qu!micas incluíram determinação da concentração 
dos elementos Cd, Cu, Pb, Fe, Mn, Ni, Zn, Cr, Coe Hg, por espec
trofotometria de absorção atômica nos laboratórios de Qu!aica da 
PUC/RS e da SSMA/RS. Hg foi analisado pela técnica de v~rização a 
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frio. Fe (II) , Cr (VI I e Ti foram analisado• por métodos fotocolori
mét.ricoa no SSMA/RS. Com exceção do fiG, os elementos analisados por 
absorção atômica foram determinados de duas formas, como elementos 
dieeolvidos e como elemento• totais. ~sim, segundo as norma.e da 
CETESB (9) , metaie diesolvidoe é a concentração dos elementos na 
solução filtrada a 0 1 45 ~me metais totais é a concentração dos e
lementos determinada na amoatra total eem prévia filtragem, isto é, 
incluindo metais que podem eer solubilizados desde os sólidos sus
penso• que possam estar presentes na amostra . 

Aa análises de sedimentos foram realizada• no laboratório do 
Centro de Ecologia da UFRGS e na SSMA/RS. A técnica experimental 
visa a determinação dos metais extra!veis do sedimento a um valor 
de acidez da ordem de pH 1,5. OS metaie dissolvidos foram determi-
nados por abaorção atõznica e utilizando forno de qr~fite no caso 
do cr, Ni, Pb e Cd. Uma deeorição maie detalhada daa técnicas ana
U:ticas empregadas neste trabalho foi apreaentada por Fiedler (ll) 

- outra pub11cação. 

RESULTAOOS E OISCUSS.XO 

Aguas de drenagem da Mina. de Candiota. Na Tabela II se apre-
senta um resumo dos resultados das análises realizadas nos diversos 
pontos de amoatrage111 na lllina. Na tabela se indicam os valores m.!ni-
1110 e alximo encontrados para cada ponto. Os resultados obtidos em 
cada coleta podem ser encontrados na ref . (11). De modo geral, os 
resultado• ·foram consistente• de coleta para coleta . Baseados nes
tes reaultados, podem se deduzir as segu.intes observações: 

- o pH dae águas da mina é geralmente ácido, com exceção das 
lquas localizadas na região de siltitos (ponto SN) . O ponto 
que mostrou maior variabilidade quanto ao pH foi a drenagem 
DRl (pH 2,9-6,1). Eete ponto recebe contribuiçõee de águas 
percoladae pelos rejeitos, pelas zonas de operação da lavra 
e da drenagem OR2. As precipitações também tiveram influên
cia sobre a variabilidade das características desta drenagem. 

Mesmo em pH 6,1 a concentração de Fe dissolvido foi elevada 
neste ponto (93 ppm), o que pode ser devido a presença de 
Pe(II) ou de pequenos colóides de hidróxido férrico: 

- a concentração de elementos dissolvidos e totais au.enta pa-
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ra drenagens de pH mais baixo . Este efeito tem relação pro
vavelmente com a solubilização a pH ácido de certos metais 
desde a -matéria mineral do carvão e das cinzas estocadas na 
mina: 

- os resultados das análises de certas drenagens foram influ
enciados pela presença de precipitações no momento da coleta. 
No caso da frente de lavra (ponto CC), as precipitações au
mentam o pH e diluem a concentração de metais dissolvidospor 
tratar-se de águas imobilizadas. Já no caso de águas móveis, 
por exemplo a drenagem DR2, na ausência de precipitações a 
mobilidade da drem,gem diminue, os sólidos suspensos dimi
nuem e a concentração de elementos dissolvidos aumenta: 

- as águas localizadas perto dos estoques de cinza (CZ) exibem 
pH ácido ( <3,0) e elevada concentração de elementos metáli
cos . O tempo de permanência das águas perto do estoque das 
cinzas tem influência sobre os resultados das análises. Para 
tempos maiores se encontraram valores mais elevados nas con
centrações dos elementos metálicos. 

Para o efeito de caracterização do potencial poluidor das dre
nagens superficiais da Mina de Candiota, e na ausência de um eflu
ente final devidamente canalizado, pode-se considerar que o efluen
te final teria caractertsticas semelhantes as drenagens DRl, DR2 e 
DR3, as quais constituem aproximadamente 40\ do volume do efluente 
total .da mina. Todas as drenagens superficiais da Mina de Candiota 
escoam até o arroio Carvoeira atingindo finalmente o arroio Poaci. 

Aguas superficiais ~ região adjacente ~ Mina de Candiota. Na 
Tabela III se apresenta um resumo das análises químicas realizadas 
nas águas superficiais adjacentes a zona de lavra de carvão. Para 
efeito de comparação mostra-se também o padrão de qualidade àmbien
tal (classe 2) estabelecido pelo CONAMA para manutenção da vida a
quática, abastecimento público e irrigação (12). Dados detalhados 
das diferentes coletas realizadas estão publicados na ref. (11). De 

modo geral, não houve variações significativas nos valores daa aná
lises das diferentes coletas. 

As seguintes observações podem ser feitas a partir dos resul
tados apresentados na Tabela III: 

- a nascente do arroio Poacá (NC) apresenta valores de pH neu
tro e concentrações de metais dissolvidos menores que oa va-
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Lores do padrão do CONAMA, com exceção do Mn e do Cd que são 
aproxiaadamente iguais. Este ponto foi escolhido coao parâ
metro de referência por não receber contaminação direta de 
efluentes provindos da irea de mineração de Candiota. Entre
tanto, cabe salientar que esta área está dentro do raio a
proximado de 10 km que é atingido pelo efluente gasoso da 
OTPM, e que medições de pH da chuva feitas na área de Candio
t.a deram pS 4,5 o qual certamente pode ter afetado a quaLi
dade desta nascente. Ainda, ao comparar com análises obtidas 
pela CPRM (5) de outras fontes de água na área, eventual
-nte não contaaJ.nadu, constata-se que este ponto pode já 

ter sofrido alguma contaminação por precipitação pluvibmé
trica, 

- nos pontos 1 e 2 que cor~spondem a águas que sofrea a in
fluência da percolação através da MaLha I, área de lavra de

sativada mas não recuperada, constata-se valores de pH em 
torno de 4,0 e concentrações de elementos metálicos superio
res a nascente. !'e, Hn e Cd estão em concentração fora do 
padrão do CONAMA no ponto l, bem c0111o o pH e a caocentração 
de sulfatos, 

- no arroio Carvoeira (ponto 3) , receptor das drenagens da Mi

na de Candiota , se detectou pH 3,4 e valo~• de concentração 
dos elementos maiores do que todos os outros pontos analisa-. . 
dos. Semelhante observação pode ser feita com respeito aos 
n!veis de acidez, condutividade, sulfatos e residuos filtri
veis.Fe,Mn,Zn,Ni e Co ocorrem em elevadas concentrações. A 
presença de precipi~ações não alterou significativU~ente as 
concentrações dos metais dissolvidos: 

- nos pontos 4 e 5, que não recebem, aparentemente, a influên
cia de águas de mineração de carvão , o pH apresentou valores 
próximos a neutralidade e isto faz com que os metais não se 
encontrem em concentrações elevadas. So~nte o Fe e o Mn se 
encontram fora dos padrões do CONAMA. Porém, cabe salientar 
que as análises realizadas nestes pontos foram re~ativaa a 

metais totais: 
- o ponto 6 representa o arroio Poacá após receber a influên

cia da zona de lavra de carvão e esta será a fonte de água 
que servirá as comunidades ao sul da Mina de Cand.iota. Aqui 

se produz a diluição do arroio Carvoeira com fluxo. que não 
recebem diretamente a influência da mineração de carvão. O 
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pH médio neste ponto foi ao redor de pH 4,0 e as concentra
ções dos metais dissolvidos Fe, Mn e N1 encontram-se também 
fora do padrão ambiental de qualidade estabelecido pelo 
CONAMA. Uma comparação destes resultados com as análises re
portadas pela CPRM (5) no ponto 6, indicou, em geral, valo
res similares. 

Para· relacionar a influência da drenagem da Mina de Candiota 
com o deterioro sofrido pelo arroio Poacá após sua passagem pela 
área adjacente à mina, na Tabela IV apresenta-se um resumo dos 
principais resultados encontrados neste trabalho. Ou seja, a anili-
se da drenagem da Mina de Çandiota, a análise do arroio Carvoeira 
recipiente desta drenagem, a análise do arroio Poacá na nascente e 
após receber a contribuição do Carvoeira e o padrão ambiental do 
CONAMA.· A tabela mostra que, embora a drenagem da mina seja diluí
da sucessivamente pelo Carvoeira e pelo Poaci, o alto teor de ele
mentos metálicos presente nela e seu pH ácido resultam na pol~ção 

do arroio Poacá. De fato, constato~-se em campo, com agricultores 
da região, que há restrições ao uso destas águas e outras próximas 
a mineração para irrigação. 

Análise ~ sedimentos de águas superficiais ~ região. Análise 
de sedimentos foi realizada nos pontos l e 2, que recebem águas de 
percolação da Malha I, no arroio carvoeira (ponto 3) e no Poacá a
pós passagem pela zona de lavra {ponto 6). A Tabela V mostra que 
os elementos metálicos presentes nas águas superficiais também se 
encontram nos sedimentos destes arroios, demonstrando assim o ele
vado nível de contaminação existente em torno da zona de lavra. 

As co~centrações mais elevadas foram encontradas nos sedimen
tos do arroio Carvoeira e no ponto 1. g importante salientar que a 
técnica analítica somente determina os metais extraíveis, isto é, 
superficiais e não pertencentes a rede cristalina do material. Os 

metais extraíveis provavelmente encontram-se sob a forma de preci
pitados que se formaram quando a concentração de metais dissolvidos 
excedeu o produto de solubilidade do cátion metálico nas condições 
prevalecentes de. p.H. E significativo que isto ocorra mesmo sob con
dições de pH ácido {pH < 4 ,O em todos os pontos de coleta dos sedi
mentos). Estes resultados são relevantes porque mostram que varia
ções bruscas de pH nestes cursos aquáticos, por efeito de chuva á
cida ou de lançamento de efluentes ácidos, produzirão a solubiliza-



• 

492 

ção destes sedimentos e portanto, WD incremento na concentração de 
metais dissolvidos nas águas superficiai8. 

TABELA V - Análise de sedimentos. nu áquas superficiais da 
Reqião de Candiota. 

Ketaia Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 6 t2JIII) 

Zo 1,70 0,80 3,39 0,50 ,. 407,0 255,0 2.52,0 172,0 

Mil 13,8 3,29 10,1 3,80 

.u 359,0 150,0 926,0 142,0 

Cu 1,20 0,30 2,49 0,10 

c.- 0,08 0,07 0,14 0,07 

li 1,08 0,32 3,04 0,47 

Pb 0,32 0,98 5,39 0,24 

Cd 0,02 0,01 0,05 0,01 

Co 0,38 0,08 1,23 0,23 

11& 0,0022 0,0029 0,0029 < 0,4.10-s 

----------- ---------- ----------- ----------- -----------
p8 ("in aitu") 3,8 3,8 3,1 3,6 

DISCUSSlO GERAL E CONCLUS~ES 

A evidência experimental apresentada mostra claramente que o 

efluente liquido da Mina de Candiota afeta irreversivelmente as 
propriedades do arroio Poacá, med!das pelo padrão de qualidade am
biental estabelecido pelo CONAMA. A drenaqem da mina de candiota 

está constitulda por iquas de mina e águas de percolação de rejei

tos e de estoques de cinzaa. A ~tcidez desta drenagem deve-se prova

velmente aa rsaçôes de oxidação de enxofre pirltico presente nos 
rejeitos e no carvão e a contribuição das cinzu estocadas na mina. 

O enxofre pir!tico no carvão de Candiota i da ordem de SOl do enxo

fre total, o qual varia entre 1,7-2,3l (11). As cinzas do carvão de 

Candiota foram estudadas por outros autores (6) <?l e embora não se 
conheça bem a causa de sua acidez esta foi bem estabelecida experi

mentalmente. Naturalmente, a acidez elevada produz a lixiviação de 

elementos metálicos desde a estrutura das cinzas, principalmente 
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devido a sua fina granulometria (o carvao é pulverizado a 

madamente 80\ < 74 um). 
apro:d.-

Para evitar a poluição do arroio ' Poacá hã uma série de medidas 

que podem ser consideradas• 

- recuperação da área minerada na Malha II com especial ênfase 

na adequada proteçio dos estoques de cinzas e doa rejeito& 

da lavra. Isto reduziria aa drenagens icidaa causadas pelas 

cinzas e pela oxidação de enxofre pir!tico: 
- recuperação da área minerada na Malha I para que a percola

ção das ãqu.as através desta área não aumente a carga poluen

te do arroio Poaci 1 

- canalização das drenagens da Mina de Candiota de fonaa a 
produzir um único efluente liquido que possa se·r belll carac

terizado e no qual possam estudar-se os efeitos das medidas 

preventivas a serem tomadas, 
- ae as medidas anteriores não tiverem efeito sobre a qualida

de do arroio Poacá no ponto 6, será inevitável o tratamento 

do efluente da Mina de Candiota puívlo a sua descarga nos 

cursos aquáticos da região. Sobretudo, tendo em consideração 
o aumento de produção de carvão na mina previsto para os 

próXimos anos. 
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TABBLA 11 - Ca.poaição daa lquaa 4• drena9 .. 4& Mina 4e Candiota. 

~ ADi 
CC* DR1* Da1• 

Ti po de Drenaa- AI AM AM 

p8 ("in dtv" ) 3,2 - 4,5 2,9 - 6,1 2,5 - 3,1 

Coodutiviclacla 1430 2950 3900 
(IJmhos/ca) 

l eaiduo fi l trâvel 1503 3600 2100-~ 
(l050C) -.11 
Ma t ai• diaaolvidoa 

Cd (p~ <o,ooe-o,ou <0,004-D,OOI 0,00&-0,010 

Cu (ppta) <0,016-D,050 <o,ou-o,on 0,028-D,099 

Pb (p~) 0,063-D,OI6 · <o ,057-o ,012 o ,036-0,079 

Fe (pp.) 4,31-15,7 9,95-92,6 17S-2J7 

Ho (pp.) 0 ,900-8,55 6,67-12,3 2,H,ll 

Mi (ppa) o ,380-0,116 7 0,264-1 ,07 0,718-1,17 

Zn (ppa ) 0 , 601-2 ,45 0,350-1,53 1,53-1,72 

Cr (pp.) 0 , 014-D,OSO o ,009-o ,031 0,027-D,040 

Co (p~) 0,20-D,714 0,282-D,413 0,400-D,627 

Meteie t otah 

a1 (ppb) <0,06 0 , 232 <0 ,04-D,191 
--- -·-

* Veriaçõea aão inf1uenciedae palae pracipitaçõaa. 
AI • 'au• l.obilfaeda <••• a praaeaça da precipi tação p1vwioaitrica). 
AM • ! au•• Káveia • 

IIU .. 
AM AI 

2 ,6 - 3,5 7 , 1 - 7 , 7 

- -
- -

0,009 0,004 

<o,04-D,088 <o ,010 

0,052 < 0,050 

59 , l-104 2,51-7,69 

3,5-5,3 1,29- 2,41 

0,733-D,847 o ,054-D , 140 

0,147-1,25 O,l23-D,245 

o,on-o,o40 < 0,009 

0,382-D,S04 o ,094-D ,120 

- -

cz• 

Ali"'-
2,3 - 3,0 

-
-

< o ,ooa-o ,o23 
< 0,04-D,489 ~ 
< 0,103-D,l96 UI 

59,9-1621 

2,07-24,4 

0,833-1 , 77 

l,Sl-4,25 

o ,033-D ,192 

0,351-D,976 

-



TABELA III - Ras~ das aniliaes dás áquaa superficiais próximaa à mineração. 

~ 
Arroio Poac:ã 

Maac:eote Wa Malha I ~·Malha I 
(ponto- 1) (ponto .2) 

An ** 

pH (" in 1oeo") 6,0-7,7 4,0-4,4 4,4-4,5 

Condutividade 
16-23 87-125 ll0-192 

(IJIIIhoa/c:.) 

l.ea. fi 1 trãve 1 73-189 115-121 46-107 
(lSOOC) arg/1 

tlet. dissolv. 

Fe (pp•) 0,300 5,27 4,62 

Hn (ppm) 0,147 0,388 0,902 

Cd (ppm) 0,002 0,003 < 0,001 

Pb (ppm) 0,026 0,026 0,008 

Cu (pptll) 0,004 0,010 0,003 

CrT (ppm) < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Ni (ppa) 0,011 0,021 0,024 

Zn (ppll) 0,020 0,116 0,053 

Co ( ppm) 0,009 0,016 0,019 

F.-.+ (pp•) 0,097-D,086 0,188 1,74 

cr'+ (ppll) < 0,01 < 0,01 0,004 

Metais totaia 

Ti (pplll) < 0,269 <0,769-1,49 < 0,269 _, -· lig (ppm) <o ,04.10 - <0,04.10 _, <0,04.10 _, 
0,189.10 0,232.10 

• Me tais totaie • 
*"' Sob iofluêoeia de prec:ipiteçÕea. 

Carvoeira Quebra Juao Puao Tiare 
Padrão Apoa Malha Apoa Malha 11 (ponto .S) (pooto 4) CCIIAKA II(pooto 6 (ponto 3) 

*"' ... **"' 

3,2-4,6 3,1-3,6 6,8 .5,6 6,0-9,0 

75-680 360-570 58 37 -
48-115 211-400 - " -

0,900 3,85-6,28 1 ,00* 1,.50* o,JOO(cliu.) 

0,.585 1,15-1,33 0,48* 0,162* 0,100 

< 0,001 0,002-D,004 < 0,005* < 0,002* 0,001 

0,020 0,024-D,OJO < 0,04* < 0,04* 0,030 

< 0,002 0 ,009-Q , l6 < 0,01* < 0,008* 0,020 

< 0,01 < 0,01 < 0,02* < 0,06* 0,500 

0,028 0,100-D,l53 < 0,03* < 0,015* 0,02.5 

0,040 0,151-D,237 0,03* 0,058* 0,18 

0,016 o,074-D,085 < 0,03* < 0 ,025* 0,200 

< 0,1-D,42 1,87-1,90 < 0 , 1* - -
< 0,01 0,008 < 0,01* - 0,05 

< o ,269 0,269-D,518 - < 0,269 -_, . _, <0,04.10 _, 
<0 ,07.10 - -] 

0,0002 <0,04. 10 o ,099 .lO 0,089.10 

"** Manutenção da vida aquãtlca , aupr*oto de abuteei•nto 
pÚblico e irrigação. 

,. 
"' 0\ 

... 



TABELA IV - Análiae caaparatlva de áquaa da Região de Candiota (mg/.1). 

Ela•ento Drenas•• da Arroio Arrolo Poacá** 
Diuo1vido Mina da Candiota Carvoeira* llaeceote ApÕe Mina 

Fe 10 - 237 3,9 - 6,3 0,3 0 ,9 

Zn o ,35 - 1, 72 0,14 - 0 ,24 0,02 0 ,04 

Co 0,28 - 0,63 0,07 - 0,09 0,009 0,016 

Ni 0 ,26- 1,17 0,10- 0,15 0,011 0,028 ... 2,80- 12,3 1,15- 1,33 O,lS 0 ,59 

Cd 0,004 - 0,01 o ,002 - o ,004 0,002 < 0,001 
C r 0,01 - 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0 ,01 

Cu 0,01- 0,10 0,009 - 0 ,016 0,004 < 0,002 

Pb 0 ,036 - 0,082 0,024 - 0 ,030 0,0·26 0,02 -----·------------------------ ---------- ---------- ---- ----------
pll 2,3 - 3,0 3,1 - 3,6 6,0 - 7,1 3,2 - 4 ,6 

* O arroio Carvoeira racaba todot oe af1uental a drenaceoa de Mina da Caodiota. 
** O arroio Carvoeira é afluente do arroio Poacá apôa a Mina de Candiota. 

Padrão 
CONAI'IA 

0,3 

0 ,18 

0,2 

0 ,025 

0,10 

0,001 

0,5 

0 ,02 

0,03 -----·-------
6,0 - 9,0 

,. 
tD 

" 
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