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RES UM O 
A CPRM -Serviço Geo lógi co do Brasil , juntamente com as empresas carboníferas de Santa Catarina, desenvolve o Programa 
de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Sul de Santa Catarina, resultante de uma ação conjunta do setor, visando 
ao cumprimento de sentença da Justiça Federal que condenou solidariamente a União, o Estado de Santa Catarina e as empresas 
mincradoras a promoverem a recuperação ambiental da referida bacia. A estrutura desse programa compreende linhas de drena
gem superlkial, organi smos vivos, geologia c hidrogcologia, engenharia de reab ilitação, biologia e revegctação e aspectos so
ciocconômicos. Atualmente as atividades desenvolvi das pela CPRM se rel ac ionam ao cadastramcnto de bocas de minas aban
donadas. as quais somam até agora 7óX, c das quais 14X geram drenagem ácida. O programa de monitoramento de drenagem 
ác ida de mina, realizado semestralmente cm 22 bocas de minas, mede a vazão e coleta amostras para análises físico-químicas. 
Com relação ao monitoramento dos recursos hídricos superficiais, rea lizaram-se I R campanhas com periodicidade semestral 
durante as quais se monitoram 140 pontos distribuídos estrategicamente nas três bacias hidrográficas (Araranguá, Urussanga c 
Tubarão). Com relação ao monitoramcnto dos recursos hídricos subterrâneos, o novo projeto, iniciado em 2007, monitora atu
almcnte li poços c prevê a perfuração de mais ó poços de monitoramento/ano até 2012. O projeto de validação de áreas degra
dadas pela mineração cobriu estudos de vúrios distritos mineiros. No final de 200S, a C PRM viabilizou junto ao Ministé
rio do Meio Ambiente recursos da ordem de R$1 XO.OOO,OO/ano até 20 14 para a execução do Programa de Monitoramento dos 
Recursos Hídricos. Prevê-se no orçamento da C PRM para 2009 recursos de aproximadamente R$4.900.000,00 para a elabora
ção dos PRADs das án.:as órfàos as quais se encontram sob a responsab ilidade da União. 

PALAVRAS-CHAVE : Bacia Carbonífera; Recursos Hídricos; Recuperação Ambiental. 

ABSTRACT 
The CP RM - Brazi lian Gcologic Scrv icc and thc coai mining industries of Santa Catarina Statc - Brazil - are developing lhe 
Southern Santa Catarina Statc Coai Basin Environrncntal Rccovcring Program. lt is a join action in order to sati sfy a Federal 
Justice condcmnation which has chargcd thc Brazilian Governmcnt , Santa Catarina State and lhe coa i mining industries tore
covcr thc arca cn vi ronmcnt. Thís program includes surütce draínagc, living organisms, gcology and hydrogeo logy, recovcr en
ginccring, biology, rcvcgclation and socíocconomic aspcc ts. At thc momcnt, thc C PR M activitics are related to the bank (mine 
open mouth) rcgistration in thc inactivc mines. Thcrc are 7óX miníng banks registered until now and 148 ofthem generate acid 
drainagc. A mining acid drainagc monitoring is carricd out cvcry six month in 22 mine banks. lt mcasurcs thc drainage ftow 
and co llects watcr samplcs for physico-chcmical analysis. Rcgarding to thc surfàce water sourcc monitoring, since long time 
ago 140 po ints of 22 mine banks havc bccn chcckcd cvcry six months. Thosc 140 points are strategically distributed in three 
hydrographic basi ns (Araranguá, Urussanga and Tubarão). Regarding to thc groundwater monitoring, a ncw programa whieh 
startcd in 2007 chccks li wc lls and intcnds to drill s ix monitoring wclls per ycar until 2012. The Mining Degraded Arca Vali
dation Projcct has alrcady studicd severa i mining di stricts. At the cnd of 2008, C PRM got from thc Ministry of Environment 
a grant of R$1 XO.OOO,OO per ycar unti I 20 14 to bc spcnt in th c Water Source Monitoring Program dcvelopment. ln the CPRM 
budgct for 2009 thcrc are about R$ 4.900.000,00 for thc Dcgraded Arcas Recovcring Plans - PRADs elaboration which in
clude thc remaining arcas that are undcr thc Govcrnmcnt rcsponsability. 

KEY WORDS: Coai Basin: Watcr Rcsourccs: Environmcnt Rccovcring 
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L INTRODUÇÃO 

Em 1993, o Ministério Público Federal propôs Ação Civil Pública em desfavor das empresas carbonífe
ras, seus diretorcs e sócios majoritários, o Estado de Santa Catarina e a União Federal, visando à recuperação dos 
danos ambientais causados pela exploração de carvão mineral na região sul de Santa Catarina. A Figura O I ilustra 
a área da bacia carbonífera de Santa Catarina. 
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Figura 01 -Bacias hidrográficas do sul de SC com delimitação da bacia carbonífera Fonte: Brasil 2008. 

Em 5 de janeiro de 200 I , uma sentença condenou solidariamente os réus a apresentarem projetos de recupe
ração ambiental da região que compõe a Bacia Carbonífera do Sul do Estado, contemplando as áreas de depósi
tos de rejeito, áreas mineradas a céu aberto e minas abandonadas bem como o desassoreamento, fixação de barran
cas, descontaminação e retificação dos cursos d'água, além de outras obras que visam a amenizar os danos som
dos principalmente peLa população dos municipios-sede da extração e do beneficiamento de carvão. 

Para atender à sentença, as empresas carboníferas de Santa Catarina desenvolvem, desde maio de 2000, o Pro
jeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonifera do Sul de Santa Catarina, eLaborado pelo Centro de Tecno
logia Mineral - CETEM!MCT, em parceria com o Canada Centre for Mineral and Energy Tecnology- CANMET, 
e com apoio do Núcleo de Meio Ambiente do Sindicato da Indústria de Extração de Carvão de Santa Catarina -
SIECESC. A estrutura do projeto, que não encontra paralelo na América Latina, abrange linhas de drenagem su-
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pcrticial, organismos vivos, mapeamento, geologia c hidrogcologia, engenharia de reabilitação, biologia c revegc
tação e aspectos socioeconômicos. 

O trabalho técnico é coordenado pelo Núcleo de Meio Ambiente da Associação Beneficente da Indústria Car
bonífera de Santa Catarina - SATC, com cfetivo apoio da CPRM - Serviço Geológico do Brasil desde 2004, 
quando se criou o Núcleo de Meio Ambiente da C PRM em Cric iúma. Desde então, a CPRM desenvolve di
ferentes ações na área correspondente à bacia carbonífera de Santa Catarina, as quais tem efetivamente contri
buído para a recuperação ambiental da referida área. 

2. AÇÕES REALIZADAS 

2.1 Mapeamento Geológico Estrutural c Hidrogeológico 

Para o adeq uado planejamento da lavra de carvão bem como para a elaboração de Projetas de Recuperação de 
Áreas Degradadas necessita-se conhecer bem os aspectos geológicos e estruturais do maciço rochoso. Este 
conhecimento levará aos procedimentos que poderão evitar atividadcs em todos os locais que apresentam ris
cos ou, cm casos extremos, inviabilizar as operações de lavra. Na elaboração de um projeto de mina, os condicio
nantes geológicos e estruturais subsidiam a definição do loca l de acesso à camada, como poços, planos inclinados 
ou galerias de encosta. 

Desta forma, as diferentes formações geológicas foram individualizadas cm mapa, adotando-se técnicas de 
mapeamento tàciológico e análise de scqüências. No caso da Formação Rio Bonito, o Membro Sidcrópolis, que 
contém as camadas de carvão, bem como dois importantes intervalos estratigráficos que atuam como aqüífe
ros. foi indi viduali zado cm mapa cm trcs scqücncias distintas . 

Com relação aos aspectos estruturais. detalharam-se as principa is falhas geológicas presentes na região car
bonífera através dos mapas de avanço de lavra cm subsolo. Estudos de subsolo realizados na Mina Santa Augus
ta junto à Falha Criciúma, no município de Criciúma (Krcbs, 2004), evidenciaram a existência de quatro falhas 
secundárias as quai s constituem pequenos blocos cm forma de cunha que afundam para sudeste. Esta conforma
ção demonstra que este conjunto de falhas conhecido como Falha Criciúma, com orientação N45° -60° E, cons
titui uma estrutura tipo hcmiflor negativa . Estruturas tipo hcmiflor negati va caracterizam áreas com esforços di s
tensionais. Do ponto de vista da mineração. o conhecimento deste fato poderá auxiliar na prevenção de eventuais 
problemas relacionados a inti h ração de água para o interior das ga lerias. Estudos de detalhe, realizados pelo referi
do autor na Mina do Trevo, cm Sidcrópolis, evidenciaram que neste local as fàlhas deste sistema N30°-45 11W pos
suem carátcr comprcssional , indicando tratar-se de falhas inversas. Os referidos estudos indicaram também que 
os problemas de caimento de teto ou soerguimcnto da lapa da camada de carvão Barro Branco que ocorreram na 
referida mina estavam intimamente relacionados a tàlhas N3011-45 11W. Várias outras minas cm diferentes locais 
da bacia carbonífera também apresentaram problemas de caimento de tcto relacionado à presença de falhas inver
sas (compressionais). 

Com rel ação aos aspectos hidrogcológicos, o entendimento do condicionamento estrutural de uma determina
da região é fundamental para a determinação de estruturas aqüíferas. Sabe-se que a maior ou menor capacidade 
de armazenamento e transmissão de água está dirctamcntc relacionada à existência de sistemas de juntas, fraturas 
ou falhas nas rochas. A caracterização c a identificação precisa desses parâmetros é atividade importante na mini
mização dos problemas de infiltração c, por conseqüência, da geração de drenagem ácida no interior da mina. 

Através do estudo hidrogeológico foi também possível plancjar a rede de mon itoramento do aqüífcro profun
do cm toda área correspondente à bacia carbonífera bem como estimar a profundidade dos poços de monitoramen
to. Em 2007. concluiu-se o mapeamento geológico, estrutural c hidrogcológico de toda a área correspondente à ba
cia carbonífera de Santa Catarina. Atualmcntc os referidos mapas se encontram em fase final de ed itoração. 

2.2 Cadastramento de Bocas de Minas Abandonadas 

O Serviço Geológico do Brasil- CPRM,juntamcnte com o SIECESC, tem forte atuação no cadastramento de 
todas as minas de carvão abandonadas no estado de Santa Catarina. Cadastraram-se, até o presente momen
to . 76X bocas de minas, de um total estimado de I 000 bocas. Em diversos casos estas bocas de mina drenam água 
ácida, constituindo importantes fontes de poluição dos recursos hídricos, as quai s devem ser alvo de caracteriza
ção e de proposição de medidas para seu controle c para a recuperação da qualidade das águas . A Figura 02 ilus
tra uma boca de mina abandonada. 
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Figura 02- Boca de mina abandonada com drenagem ácida, localizada no distrito de Morro da Palha. 
Fonte CPRM - Cric.iúma. 

A região carbonífera de Santa Catarina tem suas jazidas explotadas desde meados do século LXX, o que se 
deu inicialmente de forma artesanal. Atualmentc a lavra é mecanizada ou semi-mecanizada. Hoje, ao contrário 
do passado, as minas de carvão cujas reservas estão exauridas passam por um processo técnico-legal completo de 
encerramento das suas atividades, no qual se elenca, dentre outros, a recomposição ambiental das áreas impacta
das, fechamento das galerias de encosta, o fechamento dos poços e planos inclinados e a destinação pós-tratamen
to das águas ácidas porventura geradas. Grande parte destas minas possui mais de 50 ou 80 anos c suas geome
trias são desconhecidas. lnicialmentc o mapeamento se restringia somente às aberturas executadas na fase de mi
neração propriamente dita, galerias de encosta, poços, planos inclinados. Posteriormente concluiu-se que qualquer 
outro acesso flsico à mina subterrânea tinba também muita importância tendo cm vista sua participação efctiva na 
poluição hídrica. Rachaduras no terreno provocadas por subsidências e furos de sonda para pesquisa c para 
passagem de cabos elétricos também passaram a ser cadastrados a partir de então. O cadastramento das bocas 
de minas tem como objctivo o levantamento total de dados sobre a mina abandonada no que se refere aos seguin
tes aspectos: localização. dados geométricos, geomecânicos, ambientais e segurança. Após a plotagem das bocas 
cadastradas em fotos georreferenciadas, elaboram- se projetos individuais de fechamento e protcção de cada boca 
de mina, de forma a evitar o acesso de pessoas não autorizadas, a entrada de águas superficiais e a saida de água 
ácida c sua consequente contaminação dos cursos d'água próximos. Nos projetos de fechamento das bocas de mi
nas, prcveem-se mapas geológico-estruturais como forma de se mostrar claramente os diversos blocos estruturais e 
suas atitudes. Esta ferramenta é de extrema importância, pois a inclinação dos blocos detem1inará o sentido do flu
xo das águas infiltradas no subsolo. No Projeto de Fechamento de Bocas de Minas Abandonádas, também se pre
vê o tratamento da DAM - Drenagem Ácida de Mina. 

2.3 Validação de Áreas Degradadas 

A área monitorada pela validação, segundo Brasil, 2008, situa-se na região sul do Estado de Santa Catarina e 
abrange a Bacia Carbonífera. Devido à grande dimensão da bacia carbonífera, ela se dividiu em distritos geográ
ficos com base na distribuição espacial das áreas impactadas, visando a facilitar a comunicação c o planejamento. 
Há 18 distritos, os quais se encontram na Tabela O l. 

330 



XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Tabela O I: Nomenclatura dos distritos da bacia carbonífera de SC, Ponte: Brasil, 2008. 

DISTRITOS 
00 - MORRO DA PALHA 

O I - RIO HIPÓLITO 

02- LAURO MÜLLER 

03 - BARRO BRANCO 

04 - SANTANA 

05 FORQUILHA 

06 - RIO CARY ÃO 

07 - TREVTSO 

08- RIO DESERTO 

09- S!DERÓPOLIS 

10- CRICfÚMANORTE 

11 - CRlClÚMA SUL 

12- UNI IA BATISTA 

13 - MlNA4 

14-SANGÀO 

15- VERDINHO 

16 - IÇARA 

17 -ESTIVA DOS PREGOS 

A validação das áreas degradadas pela mineração de carvão é uma das etapas do monitoramento da cobertura 
do solo. Após a aquisição das imagens e concluídos os trabalhos de sua ortorretificação, digitalizam-se as feições 
geográficas de interesse para então dar inicio ao processo de validação propriamente dito. Para tanto, uma equipe 
formada por técnicos de diferentes áreas visitam as áreas degradadas e corrigem eventuais erros de interpretação. 

A validação tem o objetivo de analisar, qualitativa e quantitativamente as áreas impactadas em superfície pela· 
atividade carbonífera bem como sua transformação, denominada cobertura do solo, através de trabalhos feitos em 
campo em campanhas bianuais. As categorias de áreas impactadas utilizadas são: céu aberto, depósito de rejeito 
e céu aberto com posterior deposição de rejeito. As categorias de cobertura do solo util izadas são: argila, revege
tação introduzida, revegetação espontânea e remanescentes florestais, áreas urbanizadas industriais, áreas urbani
zadas residenciais, lagoas ácidas internas e lagoas ácidas externas. A Figura 03 mostra uma área minerada a 
céu aberto no município de Siderópolis. 

f igura 03. Corte resultante de lavra a céu aberto. À direita, pilha de estéril de cobertura. Ao rundo, pequena lagoa ácida. 
Á esquerda, talude natural. Município de SiderópoliS', SC. 
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2.4 Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais 

Até o momento, realizaram-se 16 campanhas de monitoramcnto dos recursos hídricos superficiais. O moni
toramento das águas dos rios impactados pela mineração de carvão se realiza de forma sistemática através de aná
lises fisico- químicas de água e de medidas de vazão cm 140 estações de monitoramento. Essas estações de mo
nitoramento se localizam à montante c à jusante das áreas impactadas pela mineração de carvão c apresentam a 
seguinte distribuição: 69 pontos na bacia do rio Araranguá, 37 pontos na bacia do Urussanga e 34 pontos na bacia 
do Tubarão. O monitoramento inclui, ainda, o controle da precipitação, feito a partir de estações meteorológicas 
situadas em Lauro Muller, Treviso, Urussanga e Forquilhinba. Analisa-se a qualidade dos rios através da utiliza
ção de indicadores físico-químicos de poluição por drenagem ácida (pii, acidez, condutividade, Fe, AI e Mn, 
sulfato e oxigênio dissolvido).Obtém-se a quantificação das cargas de poluição através das medidas de vazão 
c da concentração da acidez e dos metais. 

2.5 Cadastramento de pontos de água e monitoramento dos recursos hidricos subterrâneos 

De 2005 a 2007, a CPRM executou o cadastramento de pontos de água na área das três bacias hidrográficas 
(Araranguá, Urussanga e Tubarão) que drenam a região carbonífera de Santa Catarina. Este trabalho subsidiou a 
elaboração dos mapas hidrogeológicos das referidas áreas e auxiliou a respectiva administração municipal no pla
nejamento e utilização dos recursos hídricos. Os mapas hidrogeológicos elaborados serviram de base para a defi
nição da rede de monitoramento do aqUífero freático e do aqUífero profundo em toda a área correspondente à ba
cia carbonifera de santa Catarina. 

O monitoramento visa à localização de eventuais plumas de contaminação por drenagem ácida e à determi
nação da assinatura bidroquímica regional dos sistemas aqUíferos. Seu resultado permitirá o estabelecimento das 
ações de mitigação no caso de se identificarem plumas de contaminação por drenagem ácida e o subsídio ao uso 
futuro dos recursos hídricos subterrâneos. A Figura 3 ilustra uma amostragem de um poço de monitoramento do 
aqUífero profundo. 

Este Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos Subterrâneos é relativamente novo. Até o momento, 
implantaram-se l i poços de monitoramento estrategicamente locados, dos quais quatro na área da bacia do Ara
ranguá, três na bacia do Urussanga e quatro na bacia do Tubarão. Além dos poços de monitoramento, também se 
monitora semestralmente a drenagem ácida de mina em 22 bocas de mina, cm que se mede a vazão e se coletam 
amostras para análises ftsico-quimicas. 

Figura 03: Amostragem de um poço de monitoramento no município de Trcviso, SC. 
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2.6 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas- sob a responsabilidade da União 

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRA D) tem por objetivo a recuperação ambiental da Ba
cia Carbonifera do Sul do Estado de Santa Ca tarina cm cumprimento à Ação Civil Pública n° . 93.11000533-
4, nos termos da Portaria lntcrministcrial MME/MMA/AGU n". 112, de 29 de fevereiro de 2008. 

Identificaram-se todas as áreas para as quais a União deverá apresentar um PRAD e proceder posteriormen
te a sua recuperação, nos termos da determinação judicial, cm conformidade com as nonnas técnicas NBR 13030 
c com os itens O I c 21 (reabilitação de áreas pesquisadas, mineradas c impactadas) da Portaria DNPM n" 237, 
de 18 de outubro de 200 I. Neste trabalho de campo, identificaram-se áreas degradadas ocupadas por plantas de 
beneficiamento de carvão, depósitos de rejeito cm operação, rcbencficiamcnto de antigos depósitos de rejeito, ba
cias de decantação cm operação c edificações residenciais e/ou industriais. 

Na elaboração do PRAD, obedecem-se às orientações do roteiro para a elaboração do Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas, sugerida pelo Ministério Público Federal, no que se refere à caracterização do meio físico , 
meio biótico c sociocconômico. No decorrer dos trabalhos, pretende-se manter uma estreita relação com o Minis
tério Público Federal, visando ú constante ava liação do andamento dos trabalhos e à resposta a eventuais dúvidas 
que possam surgir quanto ao grau de dctalhamcnto das atividades a serem realizadas em algumas das áreas sob 
responsabilidade da União. 

Atualmcntc estudam-se detalhadamente as áreas posicionadas dentro ou no entorno da cidade de Cri
ciúma. cujo principal problema é a remoção c ou impermeabilização do rejeito piritoso. Nas áreas posiciona
das na encosta do Morro Ccchincl, onde hú vúrias bocas de minas abandonadas, algumas delas com geração de 
drenagem ácida, proceder- sc-á a um levantamento topográfico de detalhe ao longo da linha de afloramento da ca
mada de carvão Barro Branco, tomando-se a cota da lapa da referida camada cm todas as bocas de mina identi
ficadas. Este procedimento subsidiarú o estudo hidrogcológico necessário para a definição do fechamento ou não 
das referidas bocas de mina . 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CPRM - Serviço Geológico do Brasil , como parte integrante do Governo Federal , encontra-se cfctivamen
tc integrada na execução do Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina, do qual 
fazem parte o SIECESC- Sindicato da Indústria de Extração de Carvão de Santa Catarina, o DNPM - Departa
mento Nacional de Produção Mineral, FATMA- Fundação de Meio Ambiente, além do MMA c MCT. Cabe res
saltar que do ponto de vista de sua magnitude ele é o único projeto cm desenvolvimento no território nacional. 
Alcançaram-se resultados plenamente cfctivos que contribuem de forma decisiva para a recuperação ambiental de 
uma área considerada de importiincia socioeconômica estratégica para o País visto que abriga grandes reservas de 
carvão metalúrgico c energético, além de lluorita . 
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