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RES UMO
O carvão consiste na principal fonte min era l brasil eira de recursos não-renováveis, c sua extração tem causado sérios impac tos
ambi entais. O objctivo dcsh:: trabalho é ava liar os fluxos fluvi ais de contam inantes c seu balanço de massa para três bacias impactadas pela min eração de ca rvão na região carbonífera sul catarincnsc: Araranguá, Tubarão c Urussanga. Parâmetros hidrogcoquí mi cos c aná lises químicas totais (alumínio. ferro, man ganês, sólidos totais c sulfato) foram determinados por Castilhos
ct ai. (200X). c os fluxos de contaminantes (FC) foram calculados através da multiplic ação entre a vazão da drenagem c a concentração do contaminante. Os fluxos específicos de co ntamin an tes (F ECs) foram ca lculados através da razão entre os FC c a
área de drenagem. O balanço de massa dos contaminantes foi realizado utili zando-se os dados de FECs, e os segmentos flu viais
críticos de contam inação fora m identificados. Os resultados re ve laram que as vazões e a área de drenagem desempenh aram papel fundamental nos processos de diluição e/ou concentração dos contaminantes estudados. O balanço de massa revelou que a
bacia do rio Araranguú é a mais contaminada c, no entanto, o segmento flu vial mais crítico de contaminação entre todas as bacias estudadas está loca li zado na bacia do rio Tubarão (BHTOI - BHT02). Para fins de medidas de remediação, sugere-se que
os segmentos BHAO I - BIIA- 04. BII TO 1- BHT02 e BHUO 1-BHU-02 recebam maior atenção durante o processo de recuperação das bacias hidrográfic as estudadas.

ABSTRACT
Coalmining is thc most impo rtant Brazi li an minera l so urcc ofnon -rencwab le cnergy, and it has bccn causi ng scrious environrn ental impacts. This work aims to assess contaminants flu vial fluxcs and the ir subscqucnt mass balances in thrcc basins impactcd by coai mining in th c Coai Regio n of Santa C atarin a Statc: Araranguá, Tubarão e Urussanga. Hyd ro-gcochemical paramctcrs and tota l chemical ana lysis (aluminium, iron, manganesc, total solids anel sulfate) wcrc determincd by Castilhos et
al. (200X ). and cont aminants !luxes (FC) wcrc calculatcd thro ugh thc multiplieation of the contaminant conccntration arca and
flu via l llow. Cont aminants spcc itic flu xes (FEC) werc calculatcd through thc ratio of FE and drainagc area. Mass balance was
performed usin g FECs dat a. and criti ca i fluvial scgmcnts of contaminati on wcre identificd. Results suggest that in fact f luvial
ftow and drainage arca playcd an important role in the dilution and/or conccntration processes of contaminants. Mass balance
rcvcalcd that Arara ng uú ri ver basin is thc most impactcd basin , and the most criticai segment of contamination arnong lhe three
basins is located at Tubarão rive r basin. ln conclusion. it is suggestcd th at BHAOI - BHA -04, BHTOI- BHT02 and BHUOIBH U02 segmcnts should rccc ivc more attcntion for future rcmediation processes ofthe studics basins.
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L INTRODUÇÃO
No Brasil , o carvão minera I é a maior fonte de energia não renovável , mas a sua mineração c beneficiamento,
nos moldes efetuados até recentemente, vem acarretando sério impacto ao meio ambiente.
A p rescnça de sul fetos de ferro nos resíduos sólidos (rcjcitos finos c grossos) c no estéril do carvão pode causar a drenagem ácida que, contendo metais pesados e outros contaminantes. pode atingir cursos d'água superfici ai s, solo e águas subterrâneas (van Huysstccn et ai., 199R). A geração da drenagem ácida. a partir da oxidação de
sulfetos, constitui um dos maiores desafios enfrentados pela atividadc de mineração, sobretudo no que diz respeito ao seu controle e/ou à minimização de seus efeitos.
Em decorrência da oxidação da pirita e subscqüente geração de ácido sulfúrico, ecossistemas aquáticos afctados pela drenagem ácida comumcnte apresentam elevadas concentrações de sulfàto (Alexandre & Kreb s, 1995;
DNPM, 1999). Em adição, o pH ácido das águas superficiais interfere de maneira bastante efctiva na cspeciação e
distribuição geoquímica dos metais, favorecendo sua partição para a fração dissolvida. bem como sua liberação a
partir de solos e sedimentos aquáticos.
A literatura tradicionalmente enquadra metais pesados como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), arsênio (As). cromo (Cr), níquel (Ni), zinco (Zn) c cádmio (Cd) na classe dos contaminantes particularmente perigos os (CONAMA, 2005; WHO, 1990). Diferentes formas químicas condicionam estes elementos a distintas fórmas de disponibilização nos mais diversos compartimentos ambientais, resultando cm di fcrcntcs efeitos tóxicos à saúde humana e
à biota. Embora possam bioacumular, a maioria dos metais, cxccto o Hg, não apresentam biomagnificação (transferência com acúmulo através da cadeia trófica) na biota aquática. No contexto do ambiente fluvial, outros metais
importantes, como alumínio (AI), ferro (Fe) e manganês (Mn) (SDM /SDRA, 1997; DNPM, 1999), também devem
ser considerados, devido à sua abundânci a cm ambientes tropicais.
O presente trabalho propõe a identificação de segmentos fluviais críticos de contaminação nas bacias dos rios
Araranguá (BHA), Tubarão (BHT) c Urussanga (BHU) - três bacias degradadas localizadas na região carbonífera
sul catarinensc - de modo a delinear áreas críticas a serem priorizadas cm futuros programas de controle ambiental e de saúde pública.

2. ÁREA DE ESTUDO
A Bacia Carbonífera Sul Catarinense está localizada na região sudeste do estado de Santa Catarina, corresponde a aproximadamente I 0% da superfície do estado, c estende-se das proximidades de Morro dos Conventos (Arroio Silva, no litoral sul) até as cabeceiras do rio Hipólito, ao norte (Figura I) . Três bacias hidrográficas são consideradas impactadas pela atividade mineradora de carvão: bacia do Rio Tubarão, bacia do Rio Urussanga e bacia
do Rio Araranguá (CETEM/CA NMET, 2000a) (Figura I) .
Em termos gerais, o carvão mineral é extraído em minas a céu aberto ou subtcrráncas c enviado às usinas de
beneficiamento, onde são gerados resíduos sólidos e efluentes líquidos. Estes últimos, contendo grande quantidade
de rejeites finos, são direcionados para bacias de decantação. Em alguns casos, após a decantação, a água é lançada diretamcnte no corpo hídrico mais próximo. Os rejcitos grossos são dispostos. mai s frcqi.icntcmcntc , em áreas
planas, e, ocasionalmente, cm antigas cavas de mineração a céu aberto. Em algumas localidades, os rejcitos (grossos e finos) já dispostos estão sendo rebcneficiados . O rebcncficiamento dos rcjcitos grossos expõe a pirita remanescente ao oxigênio e às águas pluviais , podendo desencadear novamente o processo de oxidação c conseqüente
formação de drenagem ácida. Os rejeitos grosseiros são depositados cm pilhas e/ou usados para construção de bacias de decantação dos finos e também são utilizados na pavimentação de pátios.
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Figura I: Localização geográfica da área de estudos e dos pontos de amostragem

Em 1980, a Bacia Carbonífera Sul Catarinense foi classificada como a XIV Área Crítica Nacional para Efeito de Controle de Degradação Ambiental. Em 05 de janeíro de 2000, o Juiz Federal da t• Vara, Dr. Paulo Afonso
Brum Vaz proferiu sentença referente à ação civil pública 93.8000533-4 de Autoria do Ministério Público Federal, que condena solidariamente as empresas carboniferas de Santa Catarina e a União a recuperarem a degradação
ambiental provenientes do setor de carvão mineral no Sul de Santa Catarinà. Desde maio daquele ano, o MCT/CETEM e CANMET (Canada Centre For Mineral Tcchnology), juntamente com o Grupo de Meio Ambiente do Sindicato das lndústrias Carboniferas de Santa Catarina (SIECESC) desenvolvem plano para a recuperação ambiental da região. Atualmentc, o CETEM e algumas empresas carboníferas vem atuando cm conjunto, visando a írnplantação de sistemas de gestão integrada.

3. METODOLOGIA
Duas campanhas de campo foram realitadas em fevereiro de 2007 e em julho de 2007. A escolha dos pontos de colcta foi realizada durante reunião envolvendo as equipes do CETEM e do rPAT. O critério para a escolha
dos pontos de amostragem foi baseado cm estudos pretéritos já realizados nas três bacias estudadas , e na subscqüente identificação de áreas críticas de contaminação. Os trabalhos executados por Alexandre (2000) e Marcomin (1996) orientaram a escolha dos pontos de coleta nas bacias dos Rios Araranguá e Tubarão, respectivamente. A seleção dos pontos amostrados na bacia do Rio Urussanga foi efetuada baseando-se em dados de monitoramcntos prévios realizados pelo TPAT.
Durante a primeira campanha, em todos os pontos foram amostradas águas e sedimentos fluviais de corrente.
simultaneamente por uma equipe composta por profissionais do CETEM e do lPAT. durante cinco horas por dia,
de hora em hora, fonnando urna amostra composta diária, durante três dias consecutivos.
Os resultados obtidos na primeira coleta (Castilhos et ai, 2008) apresentaram diferença estatística não significativa entre os dias de amostragem. Sendo assim, o procedimento realizado na segunda coleta foi modificado, realizando-se apenas uma amostragem simples dos parâmetros químicos, de hora em hora, para determinação no
campo durante um dia de coleta.
As amostras de água foram enviadas para o lPAT (Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas) para aquantificação dos seguintes parâmetros: acidc7 total (medida através de tituJação com hidróxido de sódio a pH 8,3); ferro total, alumínio e maganês total (medidos em espectrofotõmetro de absorção atômica por chama) c sulfato (método
turbidimétrico). A dctcnninação do pH foi efetuada com o auxílio da multisonda Radiometer Analyser.
A partir dos resultados obtidos com as análises tisico-químicas (Castilhos et ai, 2008), foi realizado o balanço
de massa dos contaminantes, de acordo com as recomendações de Ha~je et ai. ( 1998). Sendo assim, o :fluxo diário
de contaminantes (FC) foi calculado através da multiplicação entre a vazão local da drenagem e a concentração do
poluente (kg/dia). Os fluxos específicos (FEC), que consideram a área drenagem da bacia (gerando dados poten-
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ciais para a sua gestão em escala regional), foram calculados através da razão entre FC e a área de drenagem (kg/
dialkm2). As áreas de drenagem para cada ponto de amostragem foram calculadas utilizando o programa ArcYiew,
versão 8.3. Por fim, foi calculado o incremento de contaminante (lC) com base na diferença entre os valores FECs,
gerando um balanço de massa com potencial de individualização dos segmentos fluviais críticos de contaminação.
Todos os dados gerados foram comparados às concentrações estipuladas pela legislação brasileira, e para o cálculo
dos valores "padrões" de FCs e doy FECs foram utilizadas as concentrações propostas por CONAMA (2005).

4. RESULTADOS E DiSCUSSÃO
4.1 lncrementos de alumínio, ferro e rnaoganês
A avaliação dos incrementos referentes a alumínio, ferro e manganês revelou que os segmentos BHA0lBHA02 e BHA02- BHA04 são os mais críticos da bacia do Rio Ara ranguá (Figura 2). Em BHA02- BHA04, observa-se um processo-de diluição bastante efetivo para o ferro (em comparação ao segmento anterior) (Figura 44).
Neste contexto, é importante destacar que o segmento BHA02- BHA04 de fato desempenha papel importante na
qualidade ambiental das águas do Rio Mãe Luzia, com reflexo na qualidade ambiental de toda a bacia.
Os incrementos na bacia do Rio Tubarão revelaram o segmento BHTO I-BHT02 como o mais crítico de qualidade ambiental entre todas as bacias estudadas. No segme nto subseqüente (BHT02 -BHT03), observou -se um
processo de diluição bastante expressivo de ferro, aluminio c manganês (Figura 2), reforçando a contnouição de
BHTO I -BHT02 na qualidade ambiental da bacia do Rio Tubarão, em escala regional. Na bacia do Rio Urussanga,
o segmento BHU01-BHU02 demonstrou ser o mais crítico de toda a bacia (Figura 2). Em BHU02- BHU04, detectou -se um processo de diluição bastante efetivo, o qual passa a ser incrementado em BHU04-BHU05.
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Figu ra 2 - lncrementos (balanço de massa) de alumínio, ferro e manganês durante a estação seca nas três bacias
hidrográficas da região carbonifera sul catarinensc, incluindo a comparação com a legislação brasileira.
BHA = Rio Araranguá, BHT = Rio Tubarão c BHU = Rio Urussanga.
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4.2 Incrementos de sólidos totais e sulfa to

Os incrementos de sólidos totais c sul fato (Figura 3) demonstraram que, na bacia do Rio Araranguá, a exemplo
do constatado para ferro, alumínio c manganês, observou que os segmentos BHAO I -BHA04 e BHA04- BHA02
foram os mais criticos desta bacia, com destaque para BHAOI- BHA04. Em BHA02- BHA03, constatou-se um
processo de diluição bastante efetivo dos contaminantes, seguida de um incremento no segmento subseqüente
(BHA05- BHA03 possivelmente devido ao aporte de águas poluídas oriundas do Rio Sangão).
Na bacia do Rio Tubarão, novamente o segmento BHTO 1-BHT02 aparece como o mais critico entre as três bacias estudadas. Em BHT02- BHT03, observou -se um processo de diluição dos contaminantes, a exemplo do detectado para ferro, alumínio e manganês. Na bacia do Rio Urussanga, mais uma vez o segmento BHUO 1- S:HU02
foi o mais critico da bacia, e de maneira análoga à bacia do Rio Tubarão, constatou-se um processo de diluição bastante expressivo no segmento fluvial subseqüente (BHU02- BHU04).
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Figura 3 - Lncrementos (balanço de massa) de sólidos totais c sulfato durante a estação seca nas três bacias hidrográficas
da região carbonífera sul catarinense, incluindo a comparação com a legislação brasileira. BHA =Rio Araranguá,
BIIT = Rio Tubarão e BIIU = Rio Urussanga.

4.3 Incrementos de zinco

Os incrementos de zinco (Figura 4) revelaram comportamento bastante semelhante aos demais contaminantes estudados. Dessa forma, na bacia do Rio Araranguá, o segmento BHA02- BHA-04 aparece como o mais critico da bacia, enquanto um processo bastante cfetivo de diluição foi observado para o segmento BHA02- BHA05.
No segmento BHAOS - BHA03, observa-se um incremento dos fluxos específicos em relação ao segmento fluvíal
anterior, possivelmente decorrente do aporte de águas fluviais do Rio Sangão.
Na bacia do Rio Tubarão, mais uma vez o segmento BHTO 1 - BHT02 foi o mais crítico da bacia, enquanto foi
observado um processo de diluição bastante efetivo para o segmento fluvial BHT02- BHT03 . Novamente na bacia do Rio Urussanga foi constatado comportamento similar, onde o segmento BHUOI- BHU02 demonstrou ser
extremamente critico, enquanto o segmento fluvial subseqUente (BHU02- BHU04) apresentou expressivo processo de diluição.
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Figura 4- Incrementos (balanço de massa) de zinco durante a estação seca nas três bacias hidrográficas da região
carbonífera sul catarinensc, incluindo a comparação com a legis lação brasileira. BHA =Rio Araranguá,
BHT =Rio Tubarão e BHU =Rio Urussanga

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
A bacia do Rio Araranguá demonstrou ser a mais impactada entre as três bacias estudadas. A análise dos incrementos revelou o segmento BHAOl- BHA04 como o mais crítico e, dessa fonna, prioritário cm medidas de controle ambiental c de gestão regional da sub -bacia do Rio Mãe Luzia. No entanto, constatou-se também que o aporte de águas Ruviais provenientes dos rios Fiorita e Sangão desempenhou papel fundamental na qualidade ambiental da sub-bacia estudada. Sendo assim, seria interessante, em trabalhos futuros, estender a metodologia do Balanço de Massa para escala de micro -bacia (micro -bacias dos rios Fiorita e Sangão). A aplicação do Balanço de Massa a esse nível de detalhamento (escala de micro -bacia) permitiria o melhor entendimento das fontes de poluição
nesses tributários criticos de contaminação, os quais afetam de maneira bastante, e cm escala regional, a qualidade das águas do Rio Mãe Luzia.
Na bacia do Rio Tubarão, o segmento BHTO 1- BHT02 foi o mais crítico da bacia (sobretudo em virtude da
proximidade das áreas minera das em Lauro Müller), e merece posição de destaque cm medidas de remediação da
qualidade ambiental de toda a bacia. Ficou evidenciado também a importância do Rio Braço do Norte nos processos de diluição da bacia do Rio Tubarão, refletido em valores menos críticos de qualidade ambiental para o ponto
BHT05 (localitado a jusante da contribuição desta drenagem).
Por fim, na bacia do Rio Urussanga, o segmento BHUO I-BHU02 demonstrou ser o mais crítico de contaminação (possivelmente devido à contribuição das áreas mineradas por Coqucrias Rio Deserto), c deve receber maior
atenção em ações de controle ambiental e gestão da bacia. A jusante do ponto BHU02 observou-se processo de diluição bastante cfetivo mediado pelo aporte de águas fluviais menos poluldas, bem como pelo aumento da contribuição da área de drenagem.
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