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O mapeamento das bocas de minas abandonadas faz parte do Projeto de Monitoramento da Qualidade das Águas
da Bacia Carbonífera de Santa Catarina. A Área Piloto desse projeto desenvolveu-se no entorno do Morro
Cechinel, perímetro urbano da cidade Criciúma/SC, compreendendo em extensão 1.137 ha. Do total de 172
aberturas de minas abandonadas cadastradas, 18 estão alimentando as bacias dos rios Araranguá e Urussanga
com drenagem ácida de mina (DAM)e outras 34 apresentam afluência de água de superfície (drenagem natural,
aqüífero e água pluvial) para o seu interior, formando um sistema com recarga de água não contaminada e
descarga de drenagem ácida de mina. Na amostragem inicial de monitoramento foram medidos volumes de
1.334 m3/h e os resultados das análises químicas mostram que há uma contribuição significativa na
contaminação dos recursos hídricos. Na maioria dos casos, há facilidade de acesso às bocas de minas, o que
implica, além dos problemas ambientais, riscos de acidentes pessoais, principalmente, nos poços ou suspiros de
ventilação abertos. As frentes de urbanização do município de Criciúma, avançam sobre as áreas mineradas
antigas à revelia de estudos técnicos, contituindo-se em áreas com risco ocupacional. A partir da geração dos
modelos estrutural e digital do terreno, identificaram-se as principais áreas de recarga de água superficial, pluvial
e de descarga de DAM. Através desses modelos, forma-se a base metodológica para as ações tamponamento e
ocupação de solo urbano em áreas com ocorrência de bocas de minas abandonadas. O trabalho de levantamento
das bocas de minas contou com o apoio financeiro do DNPM-Departamento Nacional da Produção Mineral
(processo no 915.314/02) e do CNPq-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(processo n° 521.239/0 1-0).

Palavras-chave: bocas de minas abandonadas.
Área temática: Recuperação de Áreas Degradadas
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INTRODUÇÃO
Denominam-se bocas de minas abandonadas todas as aberturas de minas de carvão utilizadas para
acesso e ventilação dos trabalhos mineiros ou decorrentes desses trabalhos desenvolvidos em subsuperficie aqui
incluídas: galerias de encosta, poços de ventilação e serviço, planos inclinados e caimentos de mina. O Projeto
de Levantamento das Bocas de Minas Abandonadas foi desenvolvido nas etapas de escritório, campo e relatório
final entre os meses de maio de 2002 e março de 2003, sendo o objeto deste trabalho uma ãrea de mineração de
carvão, situada no entorno do Morro Cechinel, na cidade de Criciúma, região Sul do Estado de Santa Catarina.
Como produto deste trabalho, apresenta-se a base metodológica para as ações de fechamento e
monitoramento das bocas de minas abandonadas. Sua realização insere-se num amplo diagnóstico qualitativo e
quantitativo dos impactos ambientais causados pela mineração de carvão e é o resultado de um trabalho conjunto
de diversas instituições públicas: DNPM - Departamento Nacional da Produção Mineral, CPRM - Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais, CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
PMC - Prefeitura Municipal de Criciúma e UNESC - Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina,
coordenadas pelo SIECESC- Sindicato das Indústrias da Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina.

JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS
As bocas de minas abandonadas, estimadas em cerca de J.000 na Bacia Carbonifera Catarinense,
constituem áreas que apresentam riscos que envolvem meio ambiente, segurança, saúde. São fontes, em muitos
casos, de surgência de água ácida, contribuindo como fontes de poluição dos recursos hídricos. O trabalho de
mapeamento desenvolveu-se com o foco direcionado para o fechamento das bocas de minas abandonadas, sendo
orientado pelos seguintes objetivos: a) ambiental: identificar todas as aberturas de mina, caracterizando, através
de indicadores de poluição hídrica (pH, condutividade), o potencial poluidor daquelas que apresentam drenagens
ácidas de mina (DAM) e drenam águas de superfície; b) geologia: definir um modelo estrutural para estabelecer
o fluxo da água de percolação no subsolo e, assiin, suportar o fechamento total ou parcial das bocas de minas; c)
segurança, meio ambiente e saúde: classificar as aberturas segundo critérios de riscos, a fun de definir as
prioridades para os trabalhos de recuperação.

LOCALIZAÇÃO
A ãrea do projeto está situada na região sul do estado de Santa Catarina, abrangendo, em sua maior
parte, o perimetro urbano da cidade Criciúma, como mostram as figuras OI e 02.

Figura 01 - Localização da área do projeto na Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá.
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A superficie levantada de 1. 11 7 ha tem seus limites determinados pela linha de afloramento da camada
de carvão Barro Branco no entorno do Morro Cechinel. Ao norte, o limite ultrapassa as divisas dos municípios
de Criciúma, Siderópolis, Cocai do Sul e Morro da Fumaça. Os limites assim definidos compreendem um
perímetro de 34.654 metros.
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Figura 02.- Localização do da área do projeto na região de Criciúma/SC (escala 1/ 125.000).
AS BOCAS DE MINAS ABANDONADAS NO CONTEXTO DA MINERAÇÃO DE CARVÃO
A área do projeto insere-se na geologia como um segmento da borda leste da Bacia do Paraná, tendo
como limite E a cobertura cenozóica sedimentar da bacia costeira c divergindo para N-NW, seus limites
adentram aos domínios do embasamento granitico, representado, nessa porção, pelos granitóides da Suíte
Intrusiva Pedras Grandes.
O principal aspecto fisiográfico está representado pelo divisor de águas entre as Bacias Hidrográficas
dos Rios Araranguá e Urussanga que acompanha a crista do Morro Cechinel.
A seqüência litológica aflorante e de interesse para a geologia local inicia ao nível de topo da Formação
Rio Bonito (Membro Siderópolis) com arenitos fmos a médios, quartzosos, consistentes, alternando horizontes
com laminações e leitos maciços, intercalados com as camadas de carvão Barro Branco, lrapuá, Ponte Alta e
Bonito Inferior. O contato com a unidade superior é transicional e marcado pela passagem dos arenitos inferiores
para siltitos cinza a amarelos (quando alterados) da Formação Palermo. As estruturas de origem tectônica foram
as responsáveis pela compartimentação da bacia carbonifera.

Os paleovales formados por blocos abatidos

serviram como locais preferenciais de acumulação e diagênese das diversas camadas de carvão. Eventos ligados
a diversas reativaçôes das falhas regionais, determinaram a fom1ação de um mosaico de sub blocos abatidos e
soerguidos que delimitaram áreas para extração das camadas de carvão a céu aberto e subterrânea.
Nesse contexto, a ocorrência de uma falha direta de direção N 40° E, denominada Falha Criciúma, foi
determinante do posicionamento da camada de carvão Barro Branco próxima à superficie, expondo mais de 30

km de afloramentos que correspondem aos limites da Área Piloto nas vertentes E e W do Morro Cecbinel, e do
comportamento da lapa da camada de carvão, que em última análise governa o fluxo de água no interior das
minas.
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O carvão na região de Criciúma foi descoberto em 1883 e desde então sua explotação passou por várias
fases de desenvolvimento: da metodologia manual de extração passou à mecanização das minas em meados da
década de setenta. Em 1942, havia 117 minas de carvão na Bacia Carbonífera Catarinense (Belolli: 2002, 149),
93 na região de Criciúma. A maior parte das minas existentes era explorada pelos donos da terra onde aflorava a
camada de carvão, desenvolvendo-se a lavra até o limite suportável da ventilação. Muitas dessas galerias antigas
foram encontradas na Área Piloto. Em 1951, havia 26 minas de carvão no entorno do Morro Cechinel em
Criciúma, 14 das quais já abandonadas naquela época (Putzer: 1952, Mapa II). As minas subterrâneas na área do
projeto desenvolveram-se até 1992 quando tiveram esgotadas as reservas mineráveis de carvão. De acordo com
a documentação oficial existente no acervo do DNPM - Departamento Nacional da Produção Mineral essas
minas são: Antônio de Luca, São Simão e São Pedro. Outras minas subterrâneas mais antigas como as minas
Brasil, Lote 6, Ouro Negro, Progresso, Prá, Bainha, Wenceslau Brás não possuem seus perímetros de lavra
conhecidos por não haver documentação cartográfica, mas sua existência foi comprovada durante os trabalhos de
mapeamento.

METODOLOGIA
Os trabalhos consistiram do levantamento de todas as informações disponíveis sobre a mineração de
carvão realizada na área do projeto, envolvendo as seguintes etapas:

J•) georeferenciamento dos mapas e plantas das minas existentes na região de Criciúma com a
identificação das galerias avançadas à linha de afloramento e poços de ventilação; identificação de indícios da
existência de depósitos de rejeitas de mina (ponta de pedra) posicionados ao nível da camada de carvão Barro
Branco, através da interpretação de fotografias aéreas, vôo da Aeroimagem/DNPM de fevereiro de 2002, fotos
na escala 1120.000, faixa 06, fotos 7 a I O e faixa 7, fotos I Oa 12;
2") na fase de mapeamento, os indícios da presença de bocas de minas observadas nas fotos aéreas
foram levantadas em campo, anotando-se: a localização com o auxílio de aparelho GPS Garmin modelo 45,
utilizando-se a base de coordenadas das ortofotocartas do DNPM, vôo da Aeroimagem/DNPM de fevereiro de
2002 (escala 1/5.000); as dimensões e orientação magnéticas; a descrição geomecânica relacionada com o grau
de decomposição das rochas encaixantes, caimentos, infiltrações de água (corrente, por saturação); a
identificação e caracterização dos pontos de surgência de água de mina e de adução de água de superficie
(chuva, aqüíferos e drenagem) com indicadores de poluição (pH e condutividade). Todas as bocas de minas
foram fotografadas com o auxílio de uma câmara digital. As altitudes da lapa foram obtidas por interpolação
entre as curvas de nível da ortofotocarta, admitindo-se uma imprecisão da ordem de +/- 2,5 metros.

O

posicionamento das bocas de minas feito com o uso do GPS e das orotofotocartas pode apresentar diferenças nas
coordenadas de até I O metros, haja vista a cobertura da vegetação existente sobre muitas bocas de minas que
interfere na transmissão do sinal dos satélites.

Os dados do levantamento compõem um banco de dados

formatado em MSAccess e mapas que fazem parte do acervo de documentação técnica do Núcleo de Meio
Ambiente do SIECESC - Sindicato das Indústrias da Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina e do
DNPM - Departamento Nacional da Produção Mineral.
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RESULTADOS OBTIDOS
Monitoramento
As bocas de minas abandonadas contribuem para a geração de drenagem ácida, originando-se a partir
das reações de oxidação e hidratação da pirita existente na camada de carvão e encaixantes com a água de
superfície e dos aqüíferos. Do total das 172 aberturas de mina abandonadas cadastradas na Área Piloto (Morro
Cechinel, perímetro urbano de Criciúma), 18 estão alimentando as bacias dos rios Sangão e Urussanga com
drenagem ácida e outras 34 (galerias, plano inclinado, poços de ventilação e caimentos) apresentam afluência de
água de superfície (drenagem natural, aqüífero e água pluvial) para o seu interior, formando um sistema
semelhante ao ciclo hidrogeológico com recarga de água não contaminada e descarga de água ácida. Com o
desenvol~imento

urbano da cidade, há o aterramcnto das bocas de mina e a canalização de suas drenagens

efluentes, portando acredita-se que o número de drenagens ácidas que tem como origem as bocas de minas
abandonadas seja maior do que aquele levantado na Área Piloto. Uma avaliação preliminar das vazões e
contaminação da água de drenagem de mina em 13 pontos apresentou os resultados resumidos na tabela 01.
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Tabela 01 - Monitoramento dos efluentes de 13 bocas de minas abandonadas
(Morro Cecbincl, Criciúma/SC). Amostragem feita em 19/02/03.
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Cadastramento das Bocas de Minas Abandonadas
A Área Piloto do Projeto compreende os bairros Naspolioi, São Simão, Mina do Toco, Vera Cruz,
Cruzeiro do Sul, Santo Antônio, Operária Nova e Mina Brasil, abrangendo, principalmente, o municipio de
Criciúma e uma pequena parte dos municípios de Siderópolis, Cocai do Sul e Morro da Fumaça. O número de
bocas de minas cadastrado até 10/09/03 foi I 72, como é mostrado na tabela 02.

No

BOCAS DE MINAS ABANDONADAS
Galeria aberta seca
Galeria aberta com drenagem ãcida de mina
Galeria fechada com drenagem ácida de mina
Galeria aberta com afluência de água de superficie
Plano inclinado
Galeria fechada com aterro ou caimento
Caimento de mina
Poço de ventilação fechado
Poço de ventilação aberto
Poço de mina fechado
Cadastrada a partir das plantas das minas e outras fontes de dados
~ TOT&L

25
11

6
20

1

~

56
7
5
7
I
32
172

Tabela 02 - Relação das bocas de minas abandonadas cadastradas na Área Piloto.

Modelamento Estrutural

AO partir da altitude da lapa da camada de carvão obtida da intersecção das bocas de minas mapeadas
com as curvas de nível das ortofotocartas, obteve-se os dados para o modelo estrutural, utilizando-se para isso o

software Surfer versão 8.0. O s vetores de fluxo da água de percolação no subsolo compreendem a menor
distância entre duas curvas de contorno estrutural consecutivas.

Além do condicionamento estrutural, as

informações concernentes às áreas com desmontes de pilares e ao avançamento da lavra entre as unidades
mineiras obtidas das plantas matriz, completaram o conjunto de dados que avalizam o entendimento da dinâmica
da água no interior das minas abandonadas. O modelo mostra o caimento da lapa tanto para o quadrante S-SE
quanto W-SW a partir de divisores subterrâneos de águas, condicionados pela geologia estrutural, como mostra a
figura 03.

Figura 03 - Bloco diagrama mostrando o modelo estrutural da lapa da camada Barro Branco, assim como os
vetores de fluxo da água no subsolo. Vista de E para W.

614

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Dinâmica da Água no Subsolo das Minas Abandonadas

A dinâmica das águas de subsolo foram interpretadas do modelo estrutural, assumindo-se como
verdadeiras as seguintes situações mostradas nas plantas matriz: a) as minas São Simão e São Pedro são
interligadas, assim como as minas Antônio de Luca "A" e "B"; b) a mina São Simão não está interligada com a
mina Antônio de Luca; c) limites das áreas com desmontes de pilares.
Os painéis com desmontes de pilares correspondem às áreas com maior recarga de água da superficie
para o interior das minas, o que foi comprovado pela maior vazão de DAM nas bocas de minas próximas a essas
áreas. Os principais pontos de surgência de água de mina na vertente E do Morro Cechinel têm origem nas bocas
de mina identificadas como SS09 e SS 16 que, no conjunto, atingem vazões de 562 m 3/h, fluindo para as sub
bacias dos rios Barbosa e Ronco d'Água, respectivamente. O ponto SS09 drena a água de zonas de desmontes
de pilares da mina São Simão. Como a galeria SS II está mais próxima dos desmontes é provável que esteja com
algum tipo de barragem formada por caimentos que reduz a saída da água, desviando-a para a SS09. O ponto
SS 16 drena a maior área de desmontes localizada nas minas São Simão e São Pedro. Uma outra parte da água de
mina é drenada pela SS87 que está localizada no Bairro São Simão, não sendo possível quantificar seu volume,
uma vez que está canalizada. A água de mina excedente dos pontos SSI6 e SS87 é drenada pela Mina Modelo
com uma vazão de 25 m3/h. Os principais pontos de surgência de água de mina na vertente W do Morro Cechinel
estão situados junto às galerias de encosta af1orantes da mina Antônio de Luca, SS40A, SS49B e SS51 que, no
conjunto, drenam 596 m3/h, fluindo para a sub bacia do rio Sangão. Embora os pontos SS40A e SS49B estejam
mais afastados das áreas com desmontes de pilares da mina Antônio de Luca em relação ao ponto SSSI, drenam
a maior parte da água de mina, o que é explicado pelo fato de a declividade da lapa se acentuar em direção aos
dois primeiros. As áreas com desmontes de pilares situam-se em áreas com ocorrência ou limitadas por falhas e
diques de diabúsio com direção preferencial NE, aumentando a permeabilidade do maciço sobre as áreas
desmontadas. A presença das estruturas geológicas com maior densidade na vertente W pode explicar o maior
volume de água de mina drenada nessa vertente em relação a E, já que as áreas com desmontes de pilares são,
aproximadamente, equivalentes.

Dinâmica das Águas de Superfície

Constatou-se no mapeamento que um número expressivo de galerias são inf1uentes em relação às águas
de superficie, ou seja, drenam água das linhas de drenagem, dos aqüíferos confinados e semi confinados, ou
ainda, a água da chuva.
Em muitos locais (SS18, SS19, SS20, SS24, SS26, SS38, SS47, SS55 e SS60) as águas de superficie
são contaminadas antes de adentrarem às bocas de minas, através da percolação em depósitos de lixo
clandestinos, depósitos de rejeitos ou através da descarga de esgotos domésticos. Ao adentrar às bocas de minas
são contaminadas pelo contato com a pi ri ta, tornam-se drenagens ácidas.
O condicionante da entrada de água de superficie é, na maioria das vezes, o posicionamento das galerias
de encosta em relação ao relevo, seccionando os talvegues que abrigam as linhas de drenagem naturais . Sendo
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assim, as galerias influentes são importantes áreas de recarga de água de superficie para o interior das minas,
superadas, apenas, pelas áreas com desmontes de pilares. Os poços de ventilação e plano inclinado são aberturas
drenantes da água da chuva, apresentando importância secundária em relação ao número de galerias de encosta
na mesma condição. O número de galerias influentes na vertente W é maior do que na E. A razão disso, está
relacionada com inversões localizadas no mergulho da lapa e, principalmente, com a presença de depósitos de
rejeitas que funcionam como barragens de acumulação de água.

CONCLUSÕES
A maioria das aberturas de minas abandonadas existentes no Morro Cechinel foram localizadas. Isso
não significa que não existam bocas de minas a serem descobertas, notadamente, nas áreas densamente povoadas
ou com cobertura de vegetação de maior porte.
Na maioria dos casos, há facilidade de acesso às bocas de minas, o que implica, além dos problemas
ambientais, riscos de acidentes com pessoas. Há 64 bocas de minas abertas, o que representa 37 % do total
cadastrado (172). Os poços ou suspiros de ventilação são as aberturas que oferecem maiores riscos de acidentes
pessoais.
Os trabalhos de recuperação das bocas de minas abandonadas que se seguirão ao levantamento e
modelagem da área em foco irão contemplar o tamponamento parcial ou total com aterros ou selagem de
concreto das bocas de minas e terão como resultados: a eliminação do risco de acidentes com pessoas, através do
fechamento das bocas de minas e poços de ventilação; a redução da entrada de ar para o interior das minas; a
preservação das drenagens naturais não contaminadas, através do seu desvio das bocas de minas drenantes,
disponibilização das fontes d'água às comunidades dos bairros Naspolini e São Simão e Mina do Toco e a
redução da vazão e do nível de contaminação das drenagens ácidas de mina, através do desvio das drenagens
superficiais.
Os resultados do monitoramento da drenagem proveniente da galeria SS 16, situada no Bairro São
Simão, mostram concentrações baixas de metais (AI, Fe e Mn) e acidez, para uma vazão (média aritmética) de
174,5 m3/h obtidas em duas campanhas de amostragem. Concentrações dessa magnitude e vazão possibilitam o
desenvolvimento de um projeto para tratamento desse efluente, disponibilizando-o para a comunidade local.
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