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RESUMO 

UMA 

O estado de Santa Catarina possui a segunda maior reserva de carvão mineral do País (3 ,4 bilhões de toneladas) e produz 
aproximadamente 2,4 milhões de toneladas/ano, destinadas à produção de energia elétrica. A produção de carvão em 
larga escala no estado data da década de 40 com a criação da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). Um dos principais 
impactos ambientais relacionados à atividade de mineração em Santa Catarina decorre da disposição de resíduos sólidos 
produzidos durante as etapas de lavra e beneficiamento do carvão. Estes resíduos contêm elevada quantidade de minerais 
sulfetados (principalmente pirita - FeS2) que quando expostos ao ar e a água geram drenagens ácidas. A acidez das 
águas prejudica sua utilização para o abastecimento doméstico, atividades agropccuárias e de recreação. O Centro de 
Tecnologia Mineral - CETEM, em associação com o Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa 
Catarina - SIECESC, vem desde 2000 desenvolvendo um projeto de recuperação ambiental das áreas nlineradas para 
carvão do sul do Estado de Santa Catarina. O Projeto envolve a implantação de um sistema integrado de gestão que 
incorpora diagnóstico ambiental e planejamento de ações de recuperação. O presente trabalho descreve a estratégia de 
gestão adotada neste Projeto e alguns dos resultados alcançados até o momento. 

PALAVRAS- CHAVE: gestão ; áreas degradadas; recuperação ambiental 

L INTRODUÇÃO 

O início das atividades de produção de carvão mineral no sudeste do Estado de Santa Catarina deu-se nos primeiros 
anos do século XX e intensificou-se sobretudo a partir da década de 40 com a criação da CSN - Companhia Siderúrgica 
Nacional. As empresas de mineração que hoje operam na região produzem aproximadamente 5,6 milhões de toneladas/ 
ano de ROM (run o.fmine). Esta produção, a maior do País, destina- se sobretudo à geração de energia elétrica. 

O carvão é produzido a partir de lavras a céu aberto e subterrâneas e também em instalações de reprocessamento de 
antigos rejeitas que encontram-se depositados em diversas propriedades da região. Nas instalações de beneficiamento 
o minério lavrado e os rejeitas são concentrados em jigues, espirais e mesas sendo obtidos cerca de 400 kg de produto 
comercializável para cada tonelada de run l?(mine processado e 100 kg por tonelada de rejeitas rebeneficiados. 

O principal impacto ambiental relacionado à atividade de mineração de carvão na região é causado pela geração das 
chamadas drenagens ácidas de mina que acidificam e contaminam as águas superficiais e subterrâneas limitando ou 
impedindo sua utilização para o abastecimento doméstico, atividades agropecuárias, agrícolas e piscicultura. 

No final da década de 90 o Miilistério Público Federal propôs ação civil pública contra mineradoras do sul do Estado de 
Santa Catarina c a Uníão Federal, exigindo que estas projetem e executem obras para a recuperação ambiental da região 
onde atuam. Em 2000 a Justiça Federal julgou procedente tal pedido, incluindo também solidariamente o Estado de Santa 
Catarina entre os envolvidos na ação. Naquele ano, o Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa 
Catarina - SIECESC solicitou ao CETEM - Centro de Tecnologia Mineral, apoio técníco para elaboração de um projeto 
de recuperação ambiental das úreas mineradas por seus afiliados. 

Como resultado da primeira etapa destes trabalhos foi concluído ainda em 2000 o Projeto Conceitual para Recuperação 
Ambiental da Bacia Carbonífera Sul Catarinensc, que propõe as bases de um programa integrado para solução dos 
problemas ambientais da região associados à nlineração de carvão (CETEM, 2001). Em seqüência, durante o ano de 
200 l, a equipe do CETEM produziu documentação téc1lica apresentando recomendações para o aprimoramento das 
práticas ambientais das dez empresas filiadas ao SIECESC. Entre estas recomendações foram propostas medidas para a 
minímização da geração de drenagens ácidas e a gestão de resíduos. 

·' ..... ~ 

Em 2002 o CETEM prossegue em suas ações junto às empresas carboníferas do sul catarinense, dedicando-se à 
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implantação de sistemas integrados de gestão ambiental e ao projeto de unidades piloto para o teste de tecnologias de 
abatimento e controle de drenagens ácidas de mina. ' 

O presente trabalho apresenta e discute de forma resumida, a experiência de gestão e execução.;9<> projeto do CE'TEM 
realizado com o SIECESC no Estado de Santa Catarina. 

2. A ÁREA DO PROJETO 

O Projeto desenvolve-se na área denominada Bacia Carbonífera de Santa Catarina localizada a sudeste do Estado, e que 
estende-se desde as proximidades da cidade de Morro dos Conventos e Arroio do Silva, ao sul , à cabeceira do rio Hipólito, 
ao norte. A oeste, atinge a cidade de Nova Veneza, e a leste, a de Lauro Müller e Bmsque do Sul. Possui um comprimento 
de cerca de 95 km, uma largura média de 20 km, e é delimitada pelas coordenadas 28°11 ' a 29°03' de latitude sul e 49°10' 
a 49°37'de longitude oeste. São abrangidas terras sob a jurisdição de nove municípios pertencentes à Associação dos 
Munícipios da Região de Laguna- AMUREL, da Região Carbonífera - AMREC e do Extremo Sul Catarinense - AMESC 
onde vivem cerca de 250 mil pessoas predominantemente em cidades. Apenas 30% da população é mral. 

A região tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano com pequena queda dos índices pluviométricos durante o inverno, 
temperatura anual média de 12 a 20°C, umidade relativa anual de 80 a 85% e precipitação média anual de 1400mm 
(SDUMA 1997). 
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Figura 1- Mapa de localização da região do Projeto no Estado de Santa Catarina 
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A mineração do carvão exerce papel importante na economia do sul do Estado de Santa Catarina. Sua participação atingiu 
30% do PIB da região na década de 70 e 28,7 a 33 ,3% na década de 80. Nos anos 90, mesmo com o declínío da produção, 
contribuiu com 20,4 a 25,6% para este índice (CETEM, 2001). Nos munícípios onde a economia apresenta menor 
diversificação, como Lauro Müller e Siderópolis, contribuiu nos anos 90 com 73% a 85% da produção industrial. O 
carvão produzido na região destina-se quase exclusivamente à Usina Tennelétrica Jorge Lacerda localizada no munícípio 
de Capivari de Baixo que é operada pela Tractebel Energia S.A, empresa pertencente ao gmpo Suez Lyonnaise des Eaux 
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com sede e administração central instalada na Bélgica. Contribuem também para economia da região a indústria cerâmica 
e a agricultura irrigada do arroz. 

O sudeste do Estado de Santa Catarina é drenado pelas bacias hidrográficas dos rios Araranguá, Urussanga e Tubarão. 
As duas primeiras, pertencentes à Região Hidrográfica do Extremo Sul e a última à Região Hidrográfica do Litoral Sul 
Catarinense. Em estudo recente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Estado identificou a 
Região Hidrográfica do Extremo Sul Catarinense, onde localizam-se várias empresas mineradoras de carvão, como área 
de grande risco de ocorrência de conflitos pelo uso da água. Nesta Região, a demanda representada pelas atividades de 
irrigação, industrial e doméstica supera as vazões disponíveis em períodos de estiagem. 

Agrava o cenário de escassez de água a contaminação dos recursos lúdricos. No que diz respeito à mineração de carvão, 
esta contaminação deve-se sobretudo à ocorrência das denominadas drenagens ácidas de mina, que podem ser apontadas 
como o principal aspecto ambiental visível da atividade. 

As drenagens ácidas de mina decorrem, entre outros fatores, das práticas inadequadas de disposição de resíduos sólidos 
(estéreis e rejeitos) produzidos durante as etapas de lavra e beneficiamento, das características mineralógicas destes 
resíduos e das condições climáticas e de intemperismo às quais eles estão submetidos. Na região do Projeto as áreas 
de disposição localizam-se tanto em instalações ativas quanto inativas e contêm resíduos ricos em minerais sulfetados 
(principalmente pirita - FeS) com teores variáveis de enxofre da ordem de 5% que expostos ao ar e a água propiciam 
a fom1ação de drenagens ácidas, reduzindo o pH das águas superficiais e subterrâneas e contaminando-as com metais 
dissolvidos (Borma e Soares, 2002 ; Souza, 2001) . 

Nas dezenas de instalações de mineração inativas da região, drenagens ácidas ocorrem também como resultado da 
percolação das águas através das paredes das minas a céu aberto e das paredes, te to e piso das minas subterrâneas, que são 
constituídos de rochas ricas em minerais sulfetados. Nas minas ativas, por outro lado, a necessidade de desaguamento leva 
muitas vezes à descarga de efluentes acidificados no meio-ambiente. Em ambos os casos a conseqüência é a contaminação 
das águas superficiais e subterrâneas. 

Em adição a isto contribuem ainda significativamente para a degradação dos recursos lúdricos regionais a poluição 
causada pelo efluente das instalações de produção de carne suína, pelos agrotóxicos utilizados na agricultura do arroz, e 
pelo lançamento de esgotos domésticos e industriais sem tratamento no cursos d 'água superficiais. 

3. A ABORDAGEM ADOTADA 

Os trabalhos do CETEM na região tem tido como foco a recuperação da qualidade dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos principalmente através do aprimoramento das práticas de disposição de resíduos , da gestão das águas e do 
tratamento dos efluentes líquidos das empresas de mineração em operação. Esta estratégia tem como objetivo estancar 
em uma primeira etapa o processo de poluição hoje em curso para em seguida tratar do passivo ambiental legado pelas 
práticas de mineração inadequadas do passado. Segundo esta mesma estratégia o planejamento das atividades de tem 
ocorrido em dois níveis : o regional. que tem sobretudo o papel de propor as diretrizes de ações de recuperação ambiental 
para toda a Bacia Carbonífera e o local que apresenta e detalha soluções específicas para os problemas ambientais de cada 
micro região envolvida e cada instalação de mineração ativa e inativa. As ações regionais e locais produzem informações 
técnicas que são intercambiáveis entre os dois níveis . Uma representação esquemática desta abordagem é apresentada na 
Figura 2. 

3.1. Os Elementos do Projeto Conceituai de Recuperação 

Durante o ano de 2000 o Grupo de Recuperação Ambiental de Área Mineradas do CETEM trabalhou na formulação 
do projeto conceituai para recuperação ambiental da Região no que diz respeito aos danos causados pela mineração 
de carvão. O documento produzido, de caráter sobretudo regional , traz a compilação de trabalhos desenvolvidos na 
região, facilitando o acesso a infonnações anterionnente não disponíveis ou dispersas. Indica também a necessidade de 
estabelecer uma base cartográfica como instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos trabalhos de recuperação 
ambiental. Como etapa inicial este trabalho, delimita preliminannente a região a ser estudada e realiza aí uma avaliação 
de usos do solo com o emprego de interpretação de imagens de satélite (Nascimento e Soares, 2001). Apresenta ainda 
protocolos de amostragem e análise de fonna a un.ifonnizar procedimentos e facilitar o estabelecimento de uma base 
de dados consistente acerca do grau de contaminação das águas superficiais e subterrâneas ao longo do tempo. A 
apresentação destes protocolos integra-se ao diagnóstico realizado sobre as práticas ambientais das 29 instalações 
operadas pelas dez empres'as de mineração em atividade na região. Como resultado deste diagnóstico foram apresentadas 
sugestões preliminares para a melhoria da gestão de águas e resíduos sólidos em cada empreendimento e recomendada a 
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implantação de sistemas de gestão ambiental. 

ProJeto: 
Loco is 

Projeto 
ConceituGI 

(2000) 

.. •.· ·.· · 

.;;., 
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Básico 
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l>etalhado 

Básico 

Conceituai 
',I_.... 
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Figura 2- Representação esquemática da abordagem proposta para o planejamento das atividades de recuperação 
ambiental da Bacia Carbonífera Sul Catarinense. 

A constatação de que grande quantidade de informações deverá ser gerada durante o processo de recuperação ambiental 
da região levou o Projeto Conceituai a propor uma metodologia de georeferenciamento para gestão destas informações. 
A metodologia baseia-se na classificação da área da Bacia Carbonífera segundo sub - regiões denominadas distritos e 
gmpos colocando em um mesmo gmpo as instalações de mineração vizinhas e localizadas em uma mesma microbacia 
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hidrográfica (CETEM, 2001). A metodologia, além de facilitar a realização de diagnósticos an1bientais, estimula também . 
a busca de soluções técnicas e econômicas compartilhadas para os problemas ambientais comuns a mais de uma empresa. ! 
Um sistema de indicadores associado à classificação mencionada foi proposto para o monitoramento dos resultados das ~ 
ações de recuperação nas diferentes sub - regiões no que diz respeito a melhoria da qualidade do meio ambiente,. 

O aspecto dos recursos financeiros necessários aos trabalhos de recuperação ambiental de áreas mineradas foi abordado 
no Projeto Conceituai com a apresentação de experiências internacionais sobre mecanismos de financiamento com ênfase 
nos modelos adotados nas províncias de Ontário e Quebec no Canadá. 
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3.2. Um Modelo de Gestão Participativa 

O trabalho de recuperação ambiental de áreas mineradas tem caráter essencialmente multidisciplinar e interinstitucional 
envolvendo dimensões técnicas, sócio-ambientais e económicas além de legais e políticas que exigem o trabalho 
coordenado de especialistas nas diversas áreas do conhecimento entre os quais engenheiros de minas, civis, químicos, 
metalúrgicos, geólogos, lúdrogeólogos, hidrólogos, biólogos, agrônomos, economistas, cientistas sociais, advogados 
etc. 

Por outro lado a diversidade das partes interessadas exige a participação de várias organizações entre as quais os órgãos 
responsáveis pelo licenciamento e fiscalização da atividade de mineração nos níveis municipal, estadual e federal, 
associações de municípios, representantes das empresas 1nineradoras, das orgmúzações não govemamentais da região, 
lideranças commútárias, comitês de bacias, universidades e centros de pesquisa (Figura 3). 

A grande variedade de profissionais e partes interessadas envolvidos e as múltiplas soluções apontadas para os problemas 
de recuperação ambiental exige superar o desafio da solução de conflitos e proporciona a oportunidade para o experimento 
de modelos participativos de gestão. 

A resposta do CETEM c SIECESC a este desafio foi a proposta de um Comitê Gestor para a Recuperação Ambiental da 
Bacia Carbonifera Sul Catarincnse. Este Comitê foi instituído por Decreto da Presidência da República em 14/12/2000, 
passando a exercer o papel de fónun para as discussões e coordenador dos trabalhos de recuperação ambiental da região. 
São atribuições deste comitê gestor: 

• Coordenar as ações de recuperação do passivo ambiental localizado na região da Bacia Carbonifera; 
• Promover a Gestão Ambiental , hannonizando a atividade carbonifera atual e futura com o meio ambiente; 
• Estimular a participação pública e privada nos esforços de recuperação ambiental; 
• Aumentar a eficiência de recuperação melhorando c integrando a comunicação entre as partes envolvidas: 
• Maximizar a eficiência da utilização dos fundos de recursos existentes (orçamentos, impostos etc.) e explorar novas 
fontes; 
• Coordenar os esforços de pesquisa científica e tecnológica e outras ações para a recuperação ambiental. 

A estrutura do Conútê prevê a existência de um Núcleo Executivo e quatro núcleos temáticos: os núcleos de certificação 
ambiental, inovações tecnológicas, recuperação ambiental e fonnação e treinamento de recursos humanos. 
Ainda em outubro de 2000 foi realizada a primeira reunião plenária com partes interessadas de fom1a a apontar 
preliminannentc os seis programas que deverão abrigar os projetos de recuperação ambiental de caráter local: 

Os Programas propostos são: 
A. Drenagem superficial c orgmúsmos vivos 
B. Mapemnento 
C. Geologia e hidrogeologia 
D. Engenharia de reabilitação 
E. Biologia e revegetação 
F. Elementos económicos e sociais 

A estrutura dos Programas é flexível admitindo a proposta de novos projetos e até mesmo novos Programas que reflitam 
a ampliação do conhecimento dos problemas e proposta de soluções para recuperação ambiental da região ao longo do 
tempo. 

Através da realização de remúões periódicas representantes das instituições que compõem os núcleos temáticos e o núcleo 
executivo trocam infonnações, discutem projetos c definem estratégias para a busca dos recursos financeiros necessários 
ao Projeto de Recuperação. 

3.3. O Presente e as PersJ>ectivas Futuras 

No momento, e de acordo com a estratégia apresentada, as ações de recuperação ambiental na região carbonifera 
catarinense prosseguem a nível regional e local sünultm1eamente. 

Regionalmente, a equipe técnica do SlECESC desenvolve o trabalho de mapeamento detalhado e estmturação de banco 
de dados mnbientais georeferenciado. Foi realizado em janeiro de 2002 um levantamento aerofotogramétrico em área 
de aproximadamente 12Qekm2 equivalente à toda a Bacia Carbonifera com o objetivo de subsidiar este trabalho . O 
levantamento foi realizado com o apoio de recursos investidos pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e pela 
Secretaria de Minas e Metalurgia do Ministério das Minas e Energia. 
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Figura 3: Partes interessadas no Projeto para Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera Sul Catarinense 
(M=Municipal; E=Estadual; F=Federal). 

Ainda a nível regional foi estabelecida uma rede de monitoramento continuado dos rios de três bacias hidrográficas de 
forma a acompanhar sistematicamente as variações da qualidade das águas à medida em que são realizados os trabalhos 
de recuperação. A iniciativa deverá contribuir ainda para o aperfeiçoamento de um sistema de indicadores ambientais 
e vem sendo realizada em parceria entre a UNESC e a UNISUL com financiamento do CT Mineral- Fundo Setorial de 
Recursos Minerais e do Departamento Nacional da Produção Mineral. 

Um projeto para localização e diagnóstico de situação das minas abandonadas vem sendo executado pelo SIECESC e deverá 
pennitir a elaboração de projetos de contenção c tratamento de drenagens ácidas cm bocas de minas abandonadas. 

A nivel local o Grupo de Recuperação Ambiental de Áreas Mineradas do CETEM elaborou documentação técnica 
contendo recomendações detalhadas para o aprimoramento dos sistemas de gestão de águas e resíduos sólidos de dez 
instalações operadas pelas empresas carboníferas filiadas ao SIECESC, o que deverá subsidiar ações para redução dos 
impactos por elas causados. 

No momento, este mesmo grupo trabalha no projeto de três unidades piloto para demonstração de tecnologias de controle 
e abatimento de drenagens ácidas a serem instaladas na região. Além disto coordena, em associação com o Núcleo de 
Analise de Sistemas Ambientais da UFRJ, o processo de implantação de sistemas de gestão ambiental segundo nom1as da 
série ISO 14000 em duas das maiores empresas de extração de carvão da Bacia. 

4. CONCLUSÕES 

Pode-se afirmar que os trabalhos de recuperação ambiental da Bacia carbonífera do Estado de Santa Catarina apenas 
começaram. A dimensão da área, as questões sócio mnbientais envolvidas c a mobilização dos recursos materiais e 
humanos necessários indicam que os desafios a serún vencidos são grandes e é possível que muito ainda tenha de ser 
realizado antes que seja visível alguma melhoria na qualidade ambiental da região. 

A complexidade da tarefa deverá exigir a participação de diferentes especialistas, o envolvimento de várias instituíções 
a rúvel federal, estadual e municipal e naturalmente a participação das mineradoras e da comunidade. Neste sentido, 
é possível entender o Projeto como uma iniciativa em pem1anente construção em que o Comitê Gestor tem um papel 
fundamental na solução de conflitos, gestão de recursos e discussão de soluções. O papel do CETEM em associação com 
o SIECESC tem sido o de contribuir para a construção desta iniciativa 
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