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RESUMO – O Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera Catarinense está sendo executado na região sul 
do estado de Santa Catarina e abrange parte de três bacias hidrográficas: Araranguá, Urussanga e Tubarão. O principal 
impacto ambiental é a geração de drenagem ácida a partir de antigos depósitos de rejeitos e áreas mineradas a céu 
aberto de carvão. 
Para mensurar o impacto da atividade nos recursos hídricos está sendo desenvolvido um programa de monitoramento 
das águas superficiais. Os resultados obtidos são incorporados a um banco de dados geográfico e utilizados para 
identificar os principais focos de geração de drenagem ácida.  
A quantificação dos trechos contaminados dos rios inicialmente era feita de forma manual, através de mapas em escala 
de cores. Sua elaboração, entretanto, necessitava ser automatizada, permitindo uma representação cartográfica 
compatível ao ritmo desse monitoramento. Foi necessária a readequação de algumas feições topológicas da base 
cartográfica do projeto. Além da redefinição da malha hidrográfica, foi definida a área de influência de cada ponto e a 
abrangência da contribuição das áreas degradadas pela mineração de carvão no local. 
A aplicação de um algoritmo no sistema de informação geográfica (SIG) é capaz de gerar a representação para cada um 
dos indicadores monitorados. Para análise dos resultados, foram escolhidos os parâmetros pH e concentração de acidez.  
Além dos mapas, foi possível a definição e quantificação dos trechos impactados dos recursos hídricos superficiais. A 
automatização permitiu a análise multi-temporal dos resultados, constituindo em uma importante ferramenta de apoio à 
tomada de decisões. 

PALAVRAS-CHAVE: monitoramento, carvão mineral, banco de dados. 
 
 

ABSTRACT  – The Santa Catarina Coal Basin Environmental Reclamation Project has been executed in the Southern 
Region of Santa Catarina State in Brazil and it ranges three watersheds: Araranguá, Urussanga and Tubarão. The main 
environmental impact is the acid mine drainage generation from old coal waste deposits and abandoned open pit coal 
mined areas. 
Since 2002, it has been developing a monitoring program in the three watersheds. The initial versions of damaged rivers 
cartographic products had done manually. The necessity for more quickly maps producing, the main steps of their 
elaboration have been automated. It was necessary to define the influence contribution area for each monitoring point 
and the coal mining impacted surface areas. The running of a GIS algorithm in the adjusted cartographic basis is able to 
generate a colored representation, in each water resource length and for all the monitored parameters. For the results 
analysis, it has chosen two parameters: pH and acidity concentration. As result of this study, besides the thematic maps, 
it was possible the definition and quantification of the impacted rivers length in all the monitored watersheds. The 
monitoring data integration with the cartographic basis and the multi-temporal results analysis possibility are an 
important decision support tool. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A representação de impactos ambientais em recursos hídricos através de mapas temáticos é uma técnica que está cada 
vez mais difundida entre as diversas disciplinas que tratam do meio. Seja para produzi
tomada de decisões, a funcionalidade de tais prod
O sistema de informações geográficas (SIG) e as geotecnologias ligadas ao sensoriamento remoto estão cada vez mais 
interligados (Florenzano, 2005). 
 
2. A AUTOMATIZAÇÃO  

MONITORAMENTO 
 
2.1. O monitoramento dos recursos hídricos superficiais
 
As empresas carboníferas de Santa Catarina e a União Federal foram condenadas, em janeiro de 2000, a executarem a 
recuperação das áreas degradadas pela mineração de carvão
nas bacias hidrográficas dos rios Araranguá, Urussanga e Tubarão. Para um melhor planejamento das ações de 
recuperação, foi elaborado o Projeto Conceitual de Recuperação Amb
(CETEM, 2001). Desde então, uma série de trabalhos de caracterização têm sido executado nas bacias hidrográficas 
impactadas. 
 
 

Figura 1 – Localização da área do Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina.
 
 
Em 2002, através de um convênio com o Departamento Nacional da Produção Mineral 
do Brasil – CPRM, foi iniciado o monitoramento da qualidade dos recursos hídricos superfic
consolidada em 140 pontos distribuídos nas bacias dos rios Araranguá
(34 pontos). 
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Figura 2 – Área de monitoramento dos recursos hídricos superficiais. Fonte: Autor. 
 
 
São realizadas coletas e análises físico-químicas a cada seis meses para a avaliação dos parâmetros (Tabela I). Em 
setembro de 2006, a metodologia e os parâmetros analisados foram oficialmente integrados à sentença (Brasil, 2008).  
 
 

Tabela I – Parâmetros utilizados como indicadores da qualidade ambiental das águas de superfície e metodologia utilizada 
nas análises físico-químicas em laboratório. Fonte: Brasil, 2008. 

 
PARÂMETRO MÍNIMO DETECTÁVEL  MÉTODO DE ANÁLISE 

pH (23oC) 0,1 Potenciométrico 

Acidez (mg.CaCO3.L
-1) 1 Titulométrico 

Condutividade (µS.cm-1 23oC) 0,001 Condutivimétrico 

Sulfato (mg.L-1) 0,1 Espectofotométrico ou Turbidimétrico 

Ferro total (mg.L-1) 0,02 Espectrometria de absorção atômica 

Alumínio total (mg.L-1) 0,1 Espectrometria de absorção atômica 

Manganês total (mg.L-1) 0,01 Espectrometria de absorção atômica 

Temperatura (°C) - Medida feita em campo no momento da coleta 

Vazão (L/s) - Medida feita em campo no momento da coleta 

Oxigênio dissolvido (mg/L) - Medida feita em campo no momento da coleta 

Precipitação (mm/mês) - Dados obtidos em estações meteorológicas 
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2.2. Representação dos resultados das campanhas de monitoramento 
 

Tradicionalmente, os resultados das campanhas de monitoramento dos recursos hídricos superficiais realizados no 
âmbito do Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina são representados através de 
produtos cartográficos. Esses mapas são elaborados para, além do planejamento estratégico e auxílio à tomada de 
decisões, informarem a Justiça e ao público em geral a situação dos recursos hídricos impactados. O produto que 
melhor representa o impacto gerado pela mineração de carvão nos recursos hídricos é o mapa de trechos impactados, 
coloridos de acordo com as classes que melhor dividam um determinado parâmetro. No caso do pH, por exemplo, a 
análise é feita de acordo com três faixas de valor (ou classes): menor que 4, maior ou igual a 4 e menor que 6, e igual ou 
maior que 6. 
A primeira versão do mapa (Gomes, 2003) foi elaborada à mão e depois digitalizada em base CAD. A atualização desta 
base com os resultados das campanhas subseqüentes de monitoramento, apesar de serem feitas diretamente em base 
CAD, igualmente precisaram ser trabalhadas à mão. As atualizações, portanto, demandavam um tempo considerável e, 
quando prontas, não representavam as campanhas mais recentes do monitoramento. Além disso, a análise carecia de um 
critério mais claro para definir a representatividade no trecho monitorado de cada ponto de coleta de amostras. 
A estruturação inicial do banco de dados em base CAD impedia uma integração mais ágil entre os níveis de informação 
do projeto. O processo de geração de produtos com informações sobre o projeto (mapas, tabelas ou gráficos) 
demandava tempo tanto pela dificuldade de cruzamento de informações como pela necessidade de revisões minuciosas 
nos produtos gerados para a validação de tais informações. 
Todos esses aspectos dificultavam o atendimento a uma demanda importante dentro da sentença: a geração de produtos 
cartográficos que permitissem uma análise desde o público familiarizado com o assunto bem como o público em geral. 
Ciente de tal compromisso, foi iniciado em 2004 a migração do banco de dados para um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), adotando como software de gerenciamento dos dados o ArcGIS©. 
 
 
2.3. Metodologia 
 

Depois de migrada a base de dados para o SIG, foi desenvolvida uma interface para a inclusão dos resultados das 
análises físico-químicas concomitantemente à elaboração do laudo de laboratório. As análises químicas vêm sendo 
realizadas pelo LAQUA – Laboratório de Análises Químicas e Ambientais da SATC. 
Para a construção da base cartográfica, foram utilizadas duas fontes: as cartas do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 1999) e as ortofotocartas (DNPM, 2002). Depois de locados em campo, os pontos de monitoramento 
foram inseridos no banco de dados e adicionados à rede hidrográfica restituída pelo IBGE. Em função da desatualização 
da base restituída com relação ao curso dos recursos hídricos atuais, alguns pontos de monitoramento precisaram ser 
ajustados pela ortofoto. 
 

 
 

Figura 3 – Exemplo de correção da localização do ponto de monitoramento em função da desatualização da base cartográfica 
oficial. 
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Depois de consistida a base cartográfica, todos os pontos de monitoramento foram analisados e, para cada um deles, foi 
atribuída uma área de influência. Para definição da área de influência, foram analisadas as curvas de nível que 
interceptavam as áreas degradadas próximas aos trechos monitorados. Com base na elevação do terreno, foram 
definidos os limites de influência à montante para cada ponto (Figura 4). A partir desta estruturação, foram definidos, 
para cada ponto de monitoramento, trechos de rios os quais os influenciam. Na tabela de atributos da entidade 
correspondente ao recurso hídrico (Personal Geodatabase Feature Class) foi inserida uma coluna, onde é indicado, 
para cada trecho, qual o ponto que o mesmo exerce influência. Esta tabela de atributos, além do ponto influenciado por 
cada trecho, possui outras informações relevantes sobre os recursos hídricos: bacia no qual está inserido, classificação 
de magnitude (principal, secundário, etc.) e nomenclatura (somente rios principais). 
 
 

 
 

Figura 4 – Metodologia aplicada para definição da área de influência de cada ponto de monitoramento. 
 
 
Uma vez que o SIG estava estruturado, passou-se a execução de rotinas do ArcGIS© para o relacionamento e 
classificação dos dados: 

i)  Filtragem dos dados de monitoramento, de acordo com a campanha a ser analisada; 
 

ii)  Operação de relacionamento entre as tabelas de atributos da hidrografia e a tabela de resultados do 
monitoramento. Esta operação gera um modo de visualização e consulta de dados, com informações de 
ambas as tabelas, onde então é possível o relacionamento entre os valores das análises físico-químicas e a 
feição de hidrografia; 
 

iii)  Edição das propriedades da feição de hidrografia, de forma a gerar uma visualização em mapa dos trechos 
monitorados, atribuindo a cada um deles uma cor, que varia de acordo com o valor do atributo analisado 
(no caso, pH ou acidez); 
 

iv) Ainda na edição das propriedades da feição, é utilizada a ferramenta de customização de consulta de dados 
(query builder), de modo a serem visualizadas as faixas de valores de acordo com o parâmetro analisado. 
As faixas consideradas (classes) para o pH e acidez estão descritas na Tabela II. O produto gerado é um 
mapa dos recursos hídricos superficiais, onde cada trecho é colorido de acordo com o valor do parâmetro 
obtido em determinada campanha no ponto de monitoramento: 

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6 
 

 

Tabela II – Classes analisadas para os parâmetros pH e acidez no monitoramento dos recursos hídricos superficiais. Fonte: 
Autor. 

 
Parâmetros Classes analisadas 

pH 
< 4 
4 ≤ pH < 6 
pH ≥ 6 

Acidez [mg/L] 

< 16 
16 < acidez < 120 
120 ≤ acidez < 600 
acidez ≥ 600 

 
v) Na tabela de atributos da feição, basta fazer a análise dos dados estatísticos da extensão (length) dos rios 

em cada uma das classes acima e para cada um dos parâmetros analisados. 
 
 
2.4. Resultados obtidos 
 

Depois de toda a estruturação do banco de dados em base SIG, foi possível a obtenção de forma automatizada de mapas 
temáticos e de tabelas com os resultados de monitoramento para os parâmetros pH e concentração de acidez. Abaixo, é 
mostrada parte de uma área monitorada na bacia hidrográfica do rio Araranguá e a representação, por faixa de cores, 
dos resultados de análises dos parâmetros pH e concentração de acidez nos recursos hídricos e nos pontos de 
monitoramento. 
 
 

 
 

Figura 5 – Representação dos resultados de monitoramento do parâmetro concentração de acidez para a 13ª e 19ª 
campanhas, respectivamente. 

 
Na Figura 5 é possível verificar a mudança de classe no trecho do rio à montante e à jusante do ponto de monitoramento 
AR053D. 
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Figura 6 – Representação dos resultados de monitoramento do parâmetro pH para a 13ª e 19ª campanhas, respectivamente. 

 
Na Figura 6 é possível verificar uma mudança de classe no trecho do rio à montante do ponto de monitoramento 
AR054. Finalmente, são geradas tabelas para a totalização da extensão dos trechos dos rios, de acordo com os 
parâmetros pH escolhidos e separados conforme suas respectivas faixas de valores. 

 
 

Tabela III – Resultados da 19ª campanha de monitoramento dos recursos hídricos superficiais para o parâmetro 
concentração de acidez. Fonte: Autor. 

 

Classes de acidez 
Bacia do Rio Araranguá Bacia do Rio Urussanga Bacia do Rio Tubarão 

Extensão [km] % Extensão [km] % Extensão [km] % 
Acidez ≥ 600 146,00 2,53 57,66 3,66 20,71 0,16 

120 ≤ Acidez < 600 196,45 3,41 62,30 3,95 205,00 1,59 

16 ≤ Acidez < 120 143,51 2,49 116,70 7,41 158,39 1,23 

Acidez < 16 5.282,28 91,58 1.339,08 84,98 12.512,46 97,02 

Extensão total de rios 5.768,24 100,00 1.575,74 100,00 12.896,56 100,00 

Área da bacia [km²] 3.455 658 4.836 
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Tabela IV – Resultados da 19ª campanha de monitoramento dos recursos hídricos superficiais para o parâmetro pH. Fonte: 
Autor. 

 

Classes de pH 
Bacia do Rio Araranguá Bacia do Rio Urussanga Bacia do Rio Tubarão 

Extensão [km] % Extensão [km] % Extensão [km] % 
pH < 4 405,42 7,03 121,16 7,69 273,81 2,12 

4 ≤ pH < 6 44,77 0,78 101,63 6,45 173,4 1,34 

pH ≥ 6  5.318,05 92,20 1.352,95 85,86 12.449,35 96,53 

Extensão total de rios 5.768,24 100,00 1.575,74 100,00 12.896,56 100,00 

Área da bacia [km²] 3.455 658 4.836 

 
 
3. CONCLUSÕES 
 
Como conclusão deste trabalho é possível destacar os seguintes aspectos: 
 

i) A representação das campanhas de monitoramento através de mapas temáticos e tabelas tem se mostrado a 
melhor forma de serem expressos os resultados dos monitoramentos ambientais, tanto para o público 
familiarizado com a terminologia associada, quanto para a comunidade em geral; 
 

ii)  Os mapas que representam o impacto nos recursos hídricos através de faixas de cores, de acordo com as 
classes dos parâmetros analisados, têm especial importância pela sua facilidade de compreensão; 
 

iii)  Com este trabalho, observou-se a importância de uma boa organização e sistematização das informações 
em um banco de dados. A reestruturação do banco de dados do Projeto de Recuperação Ambiental da 
Bacia Carbonífera de Santa Catarina e a consistência da base cartográfica propiciaram um alto grau de 
confiabilidade nas informações ali armazenadas; 
 

iv) Com a implementação desta sistemática, todos os parâmetros monitorados podem ser representados em 
um mapa temático de trechos de rios coloridos, os quais podem expressar qualquer uma das campanhas de 
monitoramento realizadas até o momento. Além disso, podem ser elaborados mapas de trechos de rios 
para um mesmo parâmetro em diferentes campanhas de monitoramento, o que permite uma análise 
multitemporal dos resultados; 

 
v) Os produtos gerados a partir do relacionamento de informações permitiram a elaboração rápida e precisa 

de mapas temáticos e tabelas de resultados, sendo tais produtos excelentes ferramentas de informações e 
de apoio à tomada de decisões; 
 

vi) Os mapas gerados servirão de apoio nas discussões do GTA quando da análise quali-quantitativa dos 
trabalhos de recuperação ambiental que vem sendo desenvolvido no sul de Santa Catarina, orientando às 
decisões relativas à homologação de recuperação de áreas, exigências de novos trabalhos de recuperação 
ou diligências para melhor investigar situações de causa e efeito nos recursos hídricos. 

 

4. DISCUSSÕES E PERSPECTIVAS 
 
O presente trabalho mostrou a implementação de uma metodologia capaz de dotar o GTA de importantes insumos para 
a análise sobre a efetiva recuperação ambiental das áreas impactadas pela mineração de carvão no sul do estado de 
Santa Catarina. 
Entretanto, a análise relativa à alteração da qualidade do rio em função de um determinado parâmetro, para melhor ou 
para pior, enseja um estudo mais profundo e do qual os mapas gerados com a técnica aqui apresentada são meros 
instrumentos de apoio. 
Em função disso, os dois parâmetros aqui detalhados (pH e concentração de acidez) foram escolhidos para representar, 
nos relatório de monitoramento do GTA, a condição dos rios na três bacias monitoradas. O pH foi escolhido por ser o 
de mais fácil entendimento entre o público em geral. De fato, a comunidade em geral, principalmente na Região 
Carbonífera de Santa Catarina, logo associa um baixo valor de pH à uma baixa qualidade do recurso hídrico. Isto de 
fato é verdade. Entretanto, a variação para um valor maior ou menor de pH nem sempre expressa claramente se o que 
está acontecendo é uma melhora ou piora na qualidade dos rios. 
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Por outro lado, a concentração de acidez é capaz de expressar mais precisamente o grau do impacto da atividade de 
mineração de carvão nos recursos hídricos. Da mesma forma, uma diminuição do valor de concentração de acidez deve 
ser entendida como uma melhora na qualidade do rio monitorado. 
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