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RESUMO
Ex istem minas subtcrriincas dt.: carvão na região sul de Santa Catarina desde o final do século XIX . Dados históricos registram
a ex istência de minas subterrüncas de carvão nos va les dos rios Sangão, Criciúma c Mãe Luzia, (Putzcr, 1952). Esses locais foram tomados pt.:la ocupaçüo urbana sem um plan cjamc nto orientado para a avaliação gco lógico- gcotécn ica exigida pe la le i de
instalação de lotcó.lmcntos. Mui tas da s bocas dessas minas antigas já fi.mun mapeadas e cadastradas, porém estima-se que ex ista
um núme ro maior que carece m de loca li zação e/ou avaliação, sendo que muita s de las foram aterradas sem nenhum est udo gcotécnico pó.lra evitar danos estruturais ús obras c iv is. Com o avanço da urbanizaç ão sobre as áreas com minas subterrâneas, as
a lopatias que ocorrem nas construções civis süo, invariavelmente, atribuídas ú min eração de carvão, o que nem sempre corresponde à realidade. De acordo cnmo Código de Mineração, o titul ar da concessão é obrigado a re sponder pelos danos c prejuízos
a terceiros , que res ultem dircta o u indirctamcnh: da la vra (artigo 47). O SIECESC (Sindicato da Indú stri a da Extração do Carvão do Estado de Sa nta Catarina) contra!Ou os s..: rv iços do CTCL (Centro Tec nol ógico de Carvão Limpo) da SATC (Associação
Benefi cente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina) para a avaliação dos dan os estruturais atribuídos às ati v id adcs de mineração de c~rvào. A metodologia utilizad~ para avaliaç ão das pato logias, visando determinar se são decorrentes da 1nincração
de carvão. consiste de levantamentos detalhados 1:111 campo, os quais incluem o levantame nto dos aspectos geológico-geoté..:nicos. b..:m como daqucks relacionados à engenharia c ivi l, além da aná li se dos documen tos técniws disponíveis. Neste trabalho
aprese nta- se um estudo de caso de danos estrutu ra is cm uma cdifi..:ação loca li zada no perímetro urbano da c idade de Crici úma,
reg ião ca rbo níkra do sul de Sa nt a Ca tarina , descreve ndo-se a mdodo logia utili za da para o di agnóst ico das alopatias.
PALAVRAS-CHAVE: mineração de carvão, ocupação urban a . ava liação de d a nos estruturais.

ABSTRACT
Coa i exploitation through und crgro und mines has bt.:cn dc ve lopin g at sou thcrn rcgíon ofBrazil in Sa nta Catarina Statc s ince the
end of 19'" ccntury. !\ccording to J>uzter ( 1952). th en; wcrc hundrcds ofunderground mines around the hill s that form watcrsheds ofCriciuma, Sa ngao and Mac Luzia Rivers . Although most thosc old mines' dri fts had beenmapped it is bclieved that lots
of thcm wcre not tilund. Besidcs, man y dritis w..:rc closcd by landowncrs wíthout rcgistratíon and geolog ica l studics for constructions da magcs prcdiction and suitablc r..:inlorccmcnt. Pr..:scn tl y, the arca ovcr thcsc o ld undcrground mines m a kes part of
urban ~r..:a of coa i minin g rcgion municipa liti cs. li is noticca bl c th~t no gco log ica l and geotec hnica l st udi cs are carried out for
ris k cvaluation prio r to construdions despi te to hc ru lcd by law. As thc result. therc h ave becn frequcnt complaints of constructions d~magc s which are ascrihcd to undcrground wa lmincs subsidcnce, but in fact ma ny damages oec urren..:es are not caused
hy coalmin..:s. !\ccording to ti:dcral law, thc mine ow ner is in chargc of any damagc director indircet ly ca used by mining activi ty to cnvironmcnt or to the lando wn cr. For com plaints attcndancc, structura l asscssment of constructions damages has been
donc by tcc hnici ans from CTCL Tcchnological Ccntcr of Clcan Coa i a bran..:h ofSATC Bcncfit Assoc iati on from Santa Catarina Coa i Mining lndu stry. !\sscssmcnts proccdurcs cmhraccs geological, gcotech ni ca l and ..:ivil eng íncering survcys for distingu ish if constructions damages are ca uscd hy und ergro und mine subsi dcncc or not. This paper de sc ribes the method o logy applicd fór construct ions damagcs asscssment in urba n arca of Críciuma city, coai rcgion of Santa Catarina State, southern portion of Braz il.

KEY WORDS : undcrground coa lm inin g, urhan grow in g, co nstruc ti ons damagcs asscssme nt.
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L INTRODUÇÃO
A bacia carbonífera catarincnsc constitui-se uma faixa aproximada de I 00 quilômctros de comprimento e uma
largura médi a de 20 quilômctros, entre a Serra Geral a oeste e o maciço granítico da Serra do Mar a leste seguindo a orientação norte-sul.
O carvão na região de Criciúma foi descoberto por volta de I XX3 c desde então sua cxplotação passou por várias
fases de desenvolvimento: da metodologia manual de cxtração passou à mecanização das minas, evolução suportada
por uma política federal de fomento à produção como estratégia para dotar o país dos recursos de carvão metalúrgico
para a expansão siderúrgica c de recursos energéticos necessários tàce à elevação do preço do petróleo.
A explotação do carvão catarinense desenvolve-se na Região Sul do Estado, abrangendo parte dos municípios de
Lauro Müller, Urussanga, Siderópolis, Treviso, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Morro da Fumaça c Cocai do Sul.
Em 1942 existiam 117 minas de carvão na Bacia Carbonífera Catarincnsc ( M. Belo li c col., 2002), sendo que
93 situavam-se somente 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 muitas vezes até o limite suportável da ventilação. Em 1951, havia 26 minas de carvão no entorno do Morro Ccchincl cm Criciúma, 14 das quais já abandonadas já naquela época (Putzer, 1952). A maioria dos municípios da região carbonífera sul catarinense tiveram o desenvolvimento da mineração com o mesmo contexto histórico.
Com a introdução da mecanização das minas no início da década de 70, a lavra passou a ser desenvolvida com
a recuperação dos pilares de sustentação das minas , o que provocou os primeiros problemas graves de danos ao
solo e às edificações, principalmente, na tàixa de baixa cobertura onde a o desnivelamento dos terrenos foi mais
sentido. A lavra com a recuperação dos pilares deixou de ser realizada a partir de 1990, por exigência do DNPM Departamento Nacional da Produção Mineral, mas uma extensa área com risco associado ao eventual adcnsamento por subsidência dos terrenos se estabeleceu na região carbonífera.
As frentes de urbanização nos municípios da região carbonífera deslocam-se, ainda hoje, sobre as áreas mineradas antigas à revelia de alertas contidos cm estudos técnicos, constituindo-se desta forma cm áreas com elevado
risco de ocupação. Apesar da atividadc de mineração de carvão ser de conhecimento dos gestores públicos municipais, c da exigência legal de estudos geológicos e gcotécnicos, a ocupação do solo na região carbonífera é feita
sem os estudos citados. E muitos dos projctos de obras civis não levam cm consideração os riscos de eventuai s danos estruturais às edificações. Uma simples investigação preliminar do subsolo através de furos de sonda já auxiliaria a equacionar os reais problemas subterrâneos existentes, além de fornecer dados confiáveis para escolha do
tipo de fundação e dimensionamento.
Muitas ocorrências de danos a edificações, atribuídas preliminarmente à mineração de carvão e relatadas às
mineradoras, ao DNPM, ao SIECESC e ao MPF- Ministério Público Federal têm, entretanto, como causa, deficiências estruturais c construtivas.
Objctivando ao atendimento das ocorrências de danos patrimoniais relatadas pela população da região carbonífera e ao encaminhamento para a solução dos conflitos decorrentes, o SIECESC contratou o CTCL da SATC.
para avaliar se os danos patrimoniai s relatados são realmente causados pela mineração de carvão.

2. METODOLOGIA
A metodologia para a avaliação de danos ao patrimônio atribuídos ú mineração de carvão se baseia na análise geológico- geotécnica do terreno feita pelos técnicos do CTCL e nas inlormaçôcs disponíveis sobre a referida
atividade, as quais tàzem parte do acervo da base de dados organizada em sistema de inlonnaçõcs geográficas do
SIECESC. Os procedimentos adotados na avaliação das alopatias estruturais seguem a seqUência mostrada no fluxograma da figura I. Inicialmente, é feita análise de posicionamento da residência , confrontando-se sua localização com o mapa da Jazida Carbonífera Sul Catarincnsc publicado pelo DNPM c as plantas das minas subterrâneas
conhecidas incluindo seus acessos (planos inclinados , galerias de encosta , poços de ventilação c serviço) que compõem a base de dados do SIECESC em sistema geográfico de intormações.
A análise do entorno das edificações é feita com o auxílio de imagens do satélite Quickhird com resolução espacial de 0,60 m, o que proporciona a análise dos aspectos geomorfológicos, da hidrografia local c do uso do solo.
Na avaliação feita em campo são examinadas as características do meio llsico como: topografia, perfil litológico, declividade, medidas de fraturas e outras descontinuidades geológicas que possam configurar uma situação
de risco geológico-geotécnico para as edificações.
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Figura 01 - Fluxograma para ava liação de dano patrimonial atribuido à mineração de carvão.

Na seqUência da vistoria in loco é realizado um exame detalhado das benfeitorias, que inclui: a verificação da
existência de projetos aprovados na prefeitura, as suas finalidades (residencial, comercial, industrial etc.); tipo de
estrutura; recuos; classificação; característica da construção e acabamento como: estrutura, alvenaria, pisos, revestimentos, tetos e forros, características da cobertura, esquadrias, pintura, edículas, jardins, garagem, bem como o
estado geral de conservação da edificação.

457

Pazzetto.

Amaral & Neto

Para concluir se as alopatias são provenientes de subsidência provocada por mina de carvão, confrontam-se
os elementos técnicos levantados na vistoria com os aspectos relacionados com a mineração como o método de lavra, dimensões de pilares c galerias da mina, profundidade da cobertura e se houve extração com recuo dos pilares, descrevendo-se em relatório o diagnóstico dos danos que é encaminhado aos órgãos de fiscalização, mineradera c ao requerente.

3. ESTUDO DE CASO
O estudo de caso descreve o trabalho de avaliação realizado pelo CTCL para o dütgnóstico de uma alopatia
verificada em edificação localizada no perimetro urbano da cidade de Criciúma-SC. O mapa da figura 02 mostra
a localização do imóvel.
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Figura 02 - Mapa de localização do imóvel.
Trata-se de wn pavilhão construído cm madeira, com piso de concreto, utilizado para reciclagem de cüvcrsos
materiais, principalmente metais (Figura 3). O referido pavilhão foi construído pelo proprietário anterior há cerca de 30 anos.
Apenas uma parte do piso é concretada dirctamentc sobre solo, e a outra parte constitui-se de chão batido. A
cobertura está sustentada por pilares de madeira que se apóiam diretamente no solo. A vedação é realizada por I O
linhas de tijolos de seis furos com reboco salpicado, sendo o restante da altura vedada com madeira (Figura 4).
Não há viga de sustentação para esta vedação e a mesma apóia-se diretamentc no solo. O piso do pavilhão é do
tipo misto sendo fonnado por camada de tijolos com cobertura de cimento na parte dos fundos, laje de concreto no
lado leste e parte frontal e solo compactado no lado oeste.
No terreno auditado bâ indícios de aterros fom1ados por rejeites de beneficiamento de carvão e material argiloso (Figura 5). O terreno apresenta aJtitude entorno de 25 metros e se encontrava saturado com água em razão
do extenso periodo de chuvas verificado à época da averiguação (Figura 5). A estimativa da altitude é baseada nos
pontos cotados mostrados pela ortofotocarta do DNPM (Figura 7). Alguns pontos cotados estão sobre cobertura de
aterro. A área de entorno está parcialmente coberta com depósito de rejeitos (Figura 06). O terreno é drenado por
um canal de direção SE-NW que demanda ao rio Sangão.
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Figura 03- Detalhe dos fundos da edificação.

Figura OS- Detalhe da área susceptível a alagamento.

Figura 04 - Detalhe do lado oeste.

Figura 06- Detalhe do aterro de rcjeitos.

O terreno está situado em zona de circulação de água pluvial entre terrenos mais elevados de montante e a zona
de descarga representada pelo rio Sangào. Um mapa foi elaborado para mostrar a topografia do terreno em 1956
(mapa CPCAN, Folha Rio Ma ina, n° 69, escala I/! 0.000), verificando, pois, que se encontra desnivelado cm aproximadamente um metro em relação à avenida Universitária.
A área auditada está inserida no perímetro de uma mina subterrânea. De acordo com o perfil geológico de um
furo de sonda situado mais próximo da área cm tela, a base da camada de carvão minerada encontra-se a uma profundidade de 37,52 metros.
Inserindo a área na planta matriz e de ventilação da mina, editada na escala 1/2000, produzida para atendimento da apresentação do relatório anual de Lavra do ano de 1991 ao DNPM/SC, verifica-se que a área se encontra sobre um pilar de carvão e que nesta região da mina não foram realizados desmontes de pilares. A extração do carvão
na área ocorreu em 1981. A figura 08 mostra os detalhes da planta matriz da mina com a localização do imóvel.
O adensamento diferencial do solo causou o afundamento no lado leste c soerguimento no lado oeste no interior do pavilhão. O desnível observado no piso foi da ordem de 0,60 cm com geometria retangular c dimensões
aproximadas de 30 metros de comprimento c 4 metros de largura, orientado segundo a direção NW, acompanhando o lado leste da edificação. Em 21/ 11/2008 constatou-se soerguimento maior do piso no fundo do pavilhão (Figura 09) cm relação à observação feita em 04/ 11/ 2008.

...
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Figura 07 - Mapa com indicação do tipo de uso do solo e pontos colados.

Figura 08 - Planta matriz e de ventilação da mina.

De acordo com infom1ação do proprietário, o desnivelamento do piso foi observado cm novembro de 2007,
acentuando- se nos meses de maio a novembro de 2008, ocasionando danos às benfeitorias existentes no interior
do pavilhão, principalmente, no piso de concreto e na cozinha. O adensamento diferencial do terreno ocasionou,
também, a ocorrência de fraturas verticais trativas com 2 centímetros de espaçamento na base de sustentação da
edificação (Figura I 0).

460

XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa

Figura 09- Detalhe do piso interno do pavilhão.

Figu ra lO - Detalhe da base da edificação. lado do pavilhão.

Os efeitos defonnacionais observados no muro de alvenaria no entorno do pavilhão indicam que o adensamonto do terreno gerou tensões de compressão no lado leste c tensões de tração no lado oeste. Por essa razão, não
são observadas fraturas no lado leste.

4. CONCLUSÕES
A constatação de alopatias cm imóveis não implica uma causa única ou isolada dos danos. A análise para o
seu diagnóstico deve levar em consideração fatores que dependem do método de lavra, do perfil geológico dosoloa, do uso e do tipo de construção.
A consulta aos mapas disponíveis c a realização de sondagem gcotécnica não fazem (mas deveriam fazer) parte das exigências para aprovação de obras civis por parte do poder público municipal.
Levando cm conta as observações feitas em campo c os dados da mina obtidos de sua planta matriz j lmto ao
DNPM/SC apresenta-se o seguinte diagnóstico:
I. A edificação está sustentada por fundação rasa formada por pilares de madeira e muro de tijolos sobre terreno susceptível a variações periódicas na saturação de umidade do solo.
2. O perfil geológico do terreno é formado por solo e/ou aterro constituído de argila e rejeitos de beneficiamento de carvão. Solos fonnados por esses tipos de materiais não apresentam capacidade de suporte para esforços induzidos por fundações rasas c pontuais.
3. A ocorrência de minerais expansíveis na constituição do solo/aterro associada à ocorrência de edificações com
diferentes nivcis de solicitação no terreno (cargas diferenciais) podem ter ocasionado a expansão e o adcnsamcnto diferencia l observados no terreno. Minerais expansíveis podem apresentar aumento de volume devido às variações no
teor de água. A expansão está, fundamenta lmente, ligada a fatores intrínsecos como a umidade e a densidade do material. Materiais mais secos c mais densos tendem a apresentar maior expansão que materiais úmidos c menos densos.
Por este motivo, o problema se agrava dentro da construção. A expansibilidade de um solo se manifesta quando há
disponibilidade de água. e isso geralmente ocorre pela infiltração de água pluvial ou pela elevação de nível freático.
4. A edificação encontra-se sobre um pilar da mina de carvão Santa Augusta. cujas dimensões garantem suporte estrutural para a profundidade da cobertura.
5. Não há indícios de subsidência por colapso de pilares da mina de carvão em tela. pois quando isso ocorre os
limites da subsidência reprodU7em no terreno a geometria dos pilares ou galerias. A deformação verificada no terreno, no entanto, é retangular c está desalinhada em relação às bordas do pi lar.
O diagnóstico realizado aponta como causa das alopatias, o recalque do terreno causado pela incapacidade estrutural do solo em suportar as tensões provocadas pela edificação. Essa incapacidade está possivelmente associada com a textura argilosa e as variações de umidade do solo.
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