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O processo de contaminação de solos, águas superficiais c subterrâneas, devido à degradação ambiental em áreas 
que no passado foram mineradas a céu aberto para cxtração de carvão é, sem dúvida, um sério problema na 
região da Depressão Carbonífera Catarincnsc. A mitigação desses impactos depende da cfetividade das medidas 
de reabilitação implantadas nessas áreas, as quais, por sua vez, devem ser propostas com base cm um diagnóstico 
ambiental preciso, que possibilite o entendimento dos processos gcoquímicos atuantes c a caracterização 
estrutural do local pesquisado. Nas proximidades de Trcviso-SC, cm um antigo campo minerado - campo 
Morozini, foi possível reconhecer por meio de trabalhos de campo, análises cm laboratório e técnicas de 
gcoproccssamcnto, como se processa a geração c a migração de contaminantes. Nessa área são observadas pilhas 
de estéreis - produtos do dccapcamcnto da camada de carvão Barro Branco - constituídas por associações de 
rochas sedimentares - arenitos, folhclhos c siltitos -, além de rejcitos de beneficiamento do carvão. Essas 
litologias ocorrem sob a forma de matacõcs, blocos ou seixos e têm comumcnte cm sua composição 
mineralógica, sulfctos de ferro como pirita ou marcassita, que quando intcmperizados dão início ao processo 
conhecido como drenagem ácida . A evolução desse processo em campo pode ser observada pela formação de 
variados cristais de sulfatos de ferro hidratados, com cores cinza, amarela ou branca, dos quais destaca-se 
principalmente a mclantcrita, além de outros precipitados de ferro , como óxidos e hidróxidos, com cores ocrcs a 
alaranjado, incrustados nas rochas alteradas. A partir da interpolação dos dados químicos indicadores de 
drenagem ácida, dentre esses, acidez, sulfatos, ferro c manganês, bem como de dados potcnciométricos c de 
cotas da lapa da camada de carvão Barro Branco, foram gerados mapas de isovalorcs que possibilitaram 
reconhecer quai s as áreas mais comprometidas do local, como ocorre a migração dos contaminantes cm 
subsupcrfícic c como o regime tcctônico influencia na orientação dos fluxos das águas subterrâneas, quer seja 
pelos alinhamentos estruturais, quer seja pelo encaixe de diques de diabásio, os quais funcionam como barreiras 
naturais. A visualização dos parâmetros mencionados, cm mapas c blocos tridimensionais criados em ambiente 
di gital, tem importância significativa para a interpretação de parâmetros químicos c estruturais de áreas afetadas 
pela mineração, auxiliando sobremaneira na proposição de medidas de reabilitação das áreas. 
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Área Temática: Recuperação de Áreas Degradadas 
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INTRODUÇÃO 

A Bacia Carbonífera Catarincnse corresponde a uma área com cerca de 95 Km de comprimento c de 15 

km a 20 km de largura que abrange os municípios de Grão Pará, Orlcans, Lauro Muller, Urussanga, Sidcrópolis, 

Criciúma, Içara, Nova Veneza, Maracajá, Araranguá, Forquilhinha c Trcviso . A cxplotaçào de carvão nessa 

bacia vem ocorrendo desde o final do século XIX, entretanto, na reg ião de Sidcrópolis c Trcv iso , foi a partir da 

década de 1940 que os trabalhos de mineração se inici aram, visando inicialmente suprir com carvão metalúrgico 

a demanda originada no país pela instalação de grandes complexos siderúrgicos (DNPM-CPRM, 1984). 

Atualmentc a região de Sidcrópolis c Trcviso ainda apresenta uma intensa at ividadc mincradora c de 

beneficiamento de catvão c de rcjcitos. No entanto, a maior parcela da produção aluai não mais é dirccionada ao 

sctor siderúrgico c sim à geração de energia elétrica a partir da combustão do carvão mineral. 

Apesar de ter sido fundamental para o crescimento económico da regi ão sul catarincnsc, é preocupante 

o cenário ambiental deixado como herança pela atividadc de cxtração c beneficiamento de carvão, desde a 

década de 1940 até os dias atuais. 

Não é de hoje que existem preocupações com relação à atividadc cxtrativa de carvão c suas 

conseqüências. Dessa forma, diversos estudos vêm sendo dirccionados à busca de soluções para os principais 

efeitos negativos da atividadc, quai s sejam a degradação do solo c das águas. Trabalhos como o do IPH ( 1978), 

da ECP ( 1982) c da JICA (1998), são tidos como referência no que tange à identificação dos impactos negativos 

c à projcção de medidas para remediação dos mesmos. 

Desde a década de 1990 a Universidade do Ext remo Sul Catarincnsc- UNESC -, inicialmente por meio 

dos seus núcleos de estudos c, mais tarde, com o Instituto de Pesquisas Ambientais c Tecnológicas - IPA T -, tem 

dedicado especial atenção à questão da cxtração de catvão c seus impactos ambientai s, tendo participado 

ativamentc de projctos relacionados ao carvão. Dentre os referidos planos destaca -se, além dos estud os 

realizados cm conjunto com a Japan Intcmational Coopcration Agcncy- JICA -,trabalhos mais recentes como os 

trabalhos de MENEZES et a!., 2000; MENEZES c SANTO, 2001 ; IPAT/UNESC, 2002a, b, c c d, 

IPAT/UNESC, 2003a c b. 

O estudo aqui apresentado é fruto de um desses trabalhos c, tem, como objctivo mostrar como o 

conhecimento das características geológicas - aspectos pctrológicos, gcoquímicos c estruturais - são 

fundamentais para o bom entendimento de como se processa a geração, o avanço c a migração da drenagem 

ácida proveniente de uma área degradada pela cxplotação de carvão. 

DESENVOLVIMENTO 

Ao longo da Depressão Carbonífera Catarincnsc, especialmente nas proximidades das cidades de 

Treviso c Sidcrópolis é possível observar várias áreas que foram afctadas pela cxplotaç<lo de carvão (Fig. O I). 

Normalmente nesses locais são reconhecidas pilhas de estéreis - produto do processo de dccapcamcnto da 

camada de carvão Barro Branco c antigas cavas abandonadas, hoje inundadas. As pilhas, que exibem alturas cm 

média entre lO c 25 metros, são constituídas principalmente por arenitos friávei s ou quartzosos - cm sua maioria 

portadores de pirita -, folhclhos c siltitos, contendo muitas vezes rcjcitos de carvão. Esses materiais variam tanto 

cm termos de conteúdo quanto cm termos de forma, aparecendo como pequenos seixos, blocos até matacÕc's. 
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Em uma dessas áreas - campo Morozini - a extração de carvão a céu aberto atingiu cerca de 12 metros 

de profundidade, tendo sido realizada de forma irregular em função da própria heterogeneidade da camada de 

carvão, afetada pela presença de falhas, juntas c dobras relacionadas a intrusão de extenso sill de diabásio na 

porção leste da área. Nas margens deste campo são observados afloramentos de arenitos friáveis, por vezes 

quartzosos, de granulação média a grossa da Formação Rio Bonito, bem como siltitos alaranjados ou rosados da 

Formação Palermo. Perfis geológicos elaborados com dados da subsuperficie desta área indicam a presença de 

grandes falhas com direções gerais NE-SW ou E-W (vide figuras 03 e 04), que interferem dirctamente nos fluxos 

subterrâneos. Preenchendo algumas destas falhas são identificados diques de diabásio. Por outro lado, em 

supcrficie, como reflexo destas deformações são reconhecidas rochas extremamente fraturadas, com várias 

familias de juntas. 

Figura 01 - Paisagens observadas cm área degradada pela explotação de carvão (campo Morozini). A -

afloramento de arenito quartzoso (parte clara do paredão) com rejeito de carvão espalhado na base do local. B -

pilha de estéreis, constituída principalmente por rochas arcniticas. D e C - antigas cavas de mineração hoje 

inundadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como já amplamente discutido na literatura, sabe-se que o tipo de sulfcto presente na rocha (ou 

material), sua granulomctria, sua quantidade total e a sua capacidade de rcatividade quando exposto ao 

intemperismo, são características importantes para o entendimento do processo de geração de drenagem ácida. 

699 



No local pesquisado observa-se a pirita como principal sulfcto de ferro. Ocorre tanto nos rejcitos, 

predominantemente como agregados cristalinos ou com hábito massivo (figura 02-A), quanto nos estéreis, cm 

especial nos arenitos, como nódulos com dimensões que variam de poucos milímetros até decímetros (vide 

figura 02-B). Esses nódulos são formados por uma trama de cristais de quartzo c pirita. Eventualmente, por sobre 

ou ao redor destes, são observados agregados cristalinos cúbicos de pirita, o que sugere uma outra fase de 

cristalização. Não raro também são observados cristais fibro-radiais, possivelmente de marcassita. 

Esses sulfctos, quando expostos à ação intempérica, ou seja sob o efeito de oxigênio, água, sol c 

rnicroorganisrnos, sofrem alterações mineralógicas, gerando compostos estáveis como óxidos e hidróxidos de 

ferro de cor alaranjada (figura 02-B e C), ou fases cristalinas que permanecem temporariamente imóveis, como 

os sulfatos de ferro hidratado. 

Figura 02- Aspectos macroscópicos dos sul fetos presentes cm áreas degradadas pela mineração de carvão. (A) 

Folhclho carbonoso com lentes de carvão e pirita de hábito massivo (parte inferior da foto). (B) Nódulos de pirita 

em arenito quartozoso. (C) Blocos de arenitos piritosos com película de alteração de cor ocre alaranjada gerada 

pela precipitação de óxidos e hidróxidos de ferro. (D) Sulfatos de ferro hidratados produto de alteração da pirita. 

Por serem altamente solúveis, os sulfatos de ferro hidratado, quando cm contato com a água, são 

rapidamente solubilizados aumentando a concentração dos ions sulfatos e ferro do meio. Por outro lado, com o 
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decréscimo de água, fato comum em épocas de estiagem, são gerados precipitados brancos, amarelos ou 

esverdeados por sobre os depósitos de rejeito de carvão. 

Dentre os sulfatos mais comuns, com estrutura cristalina simples, destacam-se os do grupo da 

melanterita - comumcnte observados como uma massa cinza clara, ou como agregados aciculares cristalizados 

sobre os depósitos de rejeito de carvão. Alguns materiais pulvcrulcntos de tonalidades amareladas a esverdeadas 

(figura 02-D) também ocorrem como produto de alteração dos sul fetos, tratando-se possivelmente de jarosita, em 

concordância com descrição da CPRM (1984). É interessante ressaltar que a precipitação da jarosita ocorre cm 

condições muito ácidas, com pH abaixo de 2,5 (Bigham; Nordstrom, 2000), sendo este mineral menos solúvel do 

que outros sulfatos de ferro hidratado. 

Tão importantes quanto os aspectos mineralógicos são as análises o interpretações dos dados quimicos 

das soluções ácidas. A compreensão do avanço da drenagem ácida c seus reflexos no meio é facilitada quando os 

dados químicos são lançados cm mapas (figuras 03 e 04) e blocos diagramas (figura 05) junto com outros 

parâmetros importantes da área, como por exemplo o padrão estrutural e os fluxo da águas subterrâneas. 
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Figura 03 - Mapas de isovalores de acidez e sulfato das águas do Campo Morozini. 
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Figura 04 - Mapas de isovalores de Ferro total c Manganês das águas do Campo Morozini. 

Como observado nas figuras 03 c 04, a má qualidade das águas superficiais e subterrâneas na área 

pesquisada deve-se à acidez c à liberação para o ambiente de lixiviados com altos teores de sulfato, de ferro total 

e de manganês, além de outros elementos tóxicos como o alumínio. Certamente a liberação destes elementos está 

intimamente relacionada com os materiais que estão sofrendo intemperismo, as condições ftSico-químicas (pll e 

eH) e biológicas do meio. A partir da alteração dos arenitos portadores de pirita e dos rejeitos (conforme 

constatado por ensaios de solubilização realizados no Laboratório de solos c ferti lizantes do IPATIUNESC) são 

geradas soluções ácidas (pH próximo a 3,0) com altas concentrações de sulfato- I O 15 mg/L c de Mn - 7,4 mg/L. 

O AI liberado no ambiente, que em algumas amostras chega até 26,8 mg/L, provém principalmente dos argilo

minerais caulinita c ilita, constituintes dos folhelhos negros carbonosos, bem como dos siltitos. Ensaios para 

verificar o poder de neutralização das rochas potencialmente poluentes indicaram que apesar de ocorrerem 

minerais alcalinos, como por exemplo a calcita, esses são quase sempre insuficientes para neutralizar a acidez 

gerada, a qual acaba por prevalecer. 
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• Poço de monitoramento 
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MAPA POTENCIOMÉTRICO 
Campo Morozinl · Trevíso/SC 

Figura OS- Mapa potenciométrico mostrando os principais flinos de águas subterrâneas do Campo Morozini. 

Dados dos 28 poços de monitoramento indicam que a qualidade da água subterrânea é pior no sul

sudeste e leste da área. Tal fato decorre da influência combinada de: i) composição mineralógica c granulometria 

dos estéreis e rcjeitos do local; ii) altura do nível freático e üi) direção do fluxo subterrâneo. Como exemplo, 

pode-se citar o poço 16, localizado na porção sul da área, onde o nível freático está a dois metros de 

profundidade, cm material silte-arenoso com pirita. Nesse local, a facilidade de oxigenação c infiltração de água 

superficial faz com que o sul feto ali depositado se altere rapidamente gerando águas ácidas ricas cm sulfato, Fe e 

Mn. Devido aos falhamentos presentes na área, parte do fluxo subterrâneo segue rumo a lagoa mais critica do 

local (a noroeste), c parte é direcionado para o rio Mãe Luzia (a sudoeste). 

CONCLUSÕES 

Em áreas degradadas pela explotação de carvão comwneotc são observados solos, águas superficiais c 

subterrâneas com elevada acidez, pH baixo e enriquecimento em metais pesados. 

A partir de estudos gcoquimicos em rochas e cm águas é possível identificar quais são os materiais 

poluentes, como se processam as reaçõcs geoquímicas c como se comportam as fases cristalinas. Em áreas 

deformadas, devido à incidência de fraturas e falhas, a interpretação do regime tcctônico local passa a ser 

importante para o entendimento do fluxo c da migração dos contaminantes em condições de subsuperficic. 

No campo Morozini - área do estudo - os principais contaminantes são os rejeitos e os estéreis, 

principalmente os arenitos, portadores de pirita. Os solos são ácidos e as águas superficiais e subterrâneas 

apresentam localmente altos teores de sulfato, ferro e mangaoês, elementos e compostos provenientes da 

alteração da pirita, marcassita, melanterita c argilo-minerais. 

Os mapas e blocos tridimensionais, criados em ambiente digital a partir de indicadores químicos da 

drenagem ácida, de informações da superfície potenciométrica e de características estruturais, facilitam a 
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identificação dos focos principais de geração de poluentes, bem como as suas formas de dispersão no meio. 

Dessa forma, auxiliam sobremaneira na proposição de medidas de reabilitação de áreas degradadas pela 

mineração de carvão, tais como: utili zação de coberturas secas sobre rcj c itoslcstércis, adição de neutralizantes às 

fontes de acidez c desvio de águas não contaminadas antes de atingirem os locais alterados. 
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