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1 INTRODUÇÃO 

A Usina Hidrelétrica de Mauá projetada para ser construída no rio Tibagi, município 

de Telêmaco Borba, terá seu reservatório alagando áreas de mineração de carvão bem 

como sítios contendo depósitos de rejeitos do beneficiamento do minério. A despeito do 

fato já ter sido considerado quando dos estudos de impactos ambientais da referida UHE, 

este aspecto tem sido levantado por alguns segmentos da sociedade como sendo 

obstáculo à construção da referida usina hidrelétrica.  

Dentro do contexto em pauta, algumas partes diretamente interessadas são: o 

Consórcio Cruzeiro do Sul, detentor dos direitos de construção da Usina, a Klabin, 

responsável pelas minas de carvão, o Departamento Nacional de Produção Mineral - 

DNPM responsável pelo controle da mineração no Brasil e o Instituto Ambiental do Estado 

do Paraná - IAP responsável pelo licenciamento ambiental. 

Visando contribuir para o esclarecimento de aspectos técnicos importantes para a 

compreensão de potenciais impactos ambientais, em um cenário futuro considerando a 

existência da Usina Hidrelétrica Mauá, foi elaborado este documento. A atenção é 

focalizada nos fenômenos geoquímicos que levam à geração de soluções ácidas ricas em 

metais e igualmente em fatores que levam à eliminação ou mitigação do referido 

processo. 

Este documento é baseado no conhecimento científico existente sobre a geração e 

neutralização da drenagem ácida, nas características geoambientais da região, bem como 

em subsídios colhidos em visitas ao campo. 

2 O PROBLEMA 

O problema central aqui abordado reside no fato de que minas de carvão mineral e 

rejeitos daquele minério, em determinadas condições, geram soluções que impactam o 

meio hídrico seja pela extrema acidez produzida, ou pelos metais pesados liberados.  

A área afetada tem sua situação espacial localizada no anexo a este documento.  

2.1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

Os depósitos de carvão natural geram um ambiente geoquímico com propriedades 

bem características que levam à concentração de alguns elementos químicos até níveis 

bastante superiores à média da crosta terrestre (Goldschmidt,1954; Mason,1971). A 

formação e preservação do carvão mineral implicam em ambientes com baixa 



 

PASSIVOS DE MINERAÇÃO  

  USINA HIDRELÉTRICA MAUÁ 

LACTEC/DPRA/DVMA                                                                                                          2 

 

disponibilidade de oxigênio, favoráveis à concentração de um grande grupo de elementos 

metálicos que, na presença de enxofre formam sulfetos insolúveis. Além dos sulfetos a 

própria atividade orgânica que gera o carvão, agrupa alguns elementos, além do enxofre, 

que não são eliminados durante o processo natural da carbonização. 

A estes processos de concentração durante a gênese do carvão, outros fenômenos 

se somam e levam ao acúmulo diferencial de vários elementos químicos durante o tempo 

geológico, após já estar estabelecida a unidade geológica contendo o carvão. Nesta 

condição podem se concentrar elementos que são mais móveis em condições oxidantes. 

Tais elementos fluindo em aqüíferos, dissolvidos em baixas concentrações nas águas, 

são fixados nas camadas contendo carvão e vizinhanças, quando o ambiente passa de 

oxidante para redutor.  

O carvão mineral paranaense, formado em ambiente deltaico, ocorre na Formação 

Rio Bonito, do Grupo Guatá e contém teores relativamente elevados de enxofre, seja na 

forma elementar ou principalmente como pirita. A pirita é um mineral composto por ferro e 

enxofre, cuja fórmula é FeS2, sendo portanto um sulfeto de ferro. O enxofre é resultado do 

acúmulo pelo processo vital dos vegetais pretéritos que vieram a gerar o carvão. Junto 

com o enxofre se concentraram alguns metais, seja pelo fato de terem sido utilizados 

pelas plantas como micronutrientes, ou terem sido seqüestrados de águas subterrâneas 

que percolaram o carvão. 

Visto isso, para ser utilizado como combustível, deve ser tratado visando eliminar 

ao máximo o enxofre, para não poluir a atmosfera durante a queima e conseqüente 

liberação de gases sulfurosos.  

Dentre os fenômenos geoquímicos importantes no caso sob análise está a 

alteração intempérica da pirita em ambiente oxidante, gerando soluções extremamente 

ácidas concomitantes com a liberação de grande quantidade do íon sulfato e ferro em 

solução. Saliente-se que é comum a associação do sulfeto de ferro com alguns metais 

pesados ou elementos tóxicos como o arsênio, antimônio, chumbo, cádmio e outros. No 

caso da destruição por intemperismo da pirita e outros sulfetos associados, todo um 

elenco de metais e outros elementos, irá para a solução, onde os quais permanecerão ou 

de onde precipitar-se-ão por modificações nas condições ambientais. 

Intemperismo é o processo natural que leva as rochas ou outros materiais a se 

adaptarem ao ambiente da superfície da terra em que eles são colocados. Assim sendo, a 

rocha, no caso principalmente composta por carvão, foi formada em um ambiente 



 

PASSIVOS DE MINERAÇÃO  

  USINA HIDRELÉTRICA MAUÁ 

LACTEC/DPRA/DVMA                                                                                                          3 

 

subaquático carente de oxigênio, sendo coberta por sedimentos posteriores e preservada 

durante centenas de milhares de anos ao abrigo de águas saturadas de oxigênio. Nas 

situações em que a rocha carbonosa fica exposta, ou aflorante pela ação de processos 

geológicos, o ambiente muda radicalmente, em função da presença abundante do 

oxigênio e água. Neste novo ambiente, os elementos químicos que estavam estabilizados 

na fase sólida, procuram se reagrupar em novas fases sólidas ou são liberados para a 

água, conforme as características físico-químicas do sistema.  

Nos locais onde os estratos geológicos contendo carvão afloram naturalmente o 

intemperismo atua oxidando aos poucos o carbono, que se transforma em CO2. 

Simultaneamente, porém em um processo mais rápido, minerais que acompanham o 

carvão, como é o caso da pirita e outros sulfetos associados também se alteram, no caso 

gerando soluções ácidas que se incorporam às águas superficiais que correm no local, 

carregando consigo os elementos solubilizados. 

A produção de acidez é ainda mais acelerada por reações envolvendo o íon férrico 

(Fe2+) gerado no processo. Em termos genéricos, as reações principais envolvidas na 

oxidação da pirita são as seguintes (Sengupta,1993): 

FeS2 + 7/2 O2 + H2O � Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+ 

 

Fe2+ + 5/2 H2O + ½ O2 � Fe(OH)3 (s) + 2H+ 

 

Fe2+ + 1/2 O2 + H+ 
� Fe3+ + 1/2 H2O 

 

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O � 15 Fe2+ + 3SO4
2- + 16H+ 

 

Em todo este processo, um papel importante é exercido por bactérias 

quimiolitótrofas que aceleram a oxidação do ferro e também do enxofre. 

Assim como a geração de soluções ácidas é um processo natural também a 

neutralização destas soluções ocorre através de reações de intemperismo, se destacando 

as reações de hidrólise de silicatos e outros minerais bem como, reações de 

intemperismo de carbonatos. 

 Silicatos em ambientes ácidos se alteram consumindo oxigênio, segundo a 

reação genérica  
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MeAlSiOn(s) + 4H+ � Mem+ + Al3+ + H4SiO4
o 

onde Me pode ser Ca, Na, K, Mg ou Fe (Deutsch, 1997). 

 

A neutralização da acidez realizada pelos carbonatos, pode ser evidenciada 

através da reação com a calcita e de outras reações decorrentes 

 

CaCO3 + H+ � Ca2+ + HCO3
- 

 

HCO3
- + H+ � H2CO3 

 

H2CO3 � CO2(aq) + H2O � CO2 (gás)� 

 

O ácido gerado pela oxidação dos sulfetos na natureza pode ser neutralizado pelos 

minerais não sulfetados da ganga, presentes nos rejeitos da mineração ou do substrato 

que recebe a solução infiltrada. Dentre estes minerais, além de carbonatos da matriz, 

exercem efeito “tampão” hidróxidos e oxihidróxidos de ferro e alumínio e 

aluminossilicatos. 

As soluções ácidas, ao percolarem pilhas de rejeito ou o substrato, entram em 

contacto e interagem com minerais presentes, através de reações que influenciam 

diretamente o pH. Os minerais mais sensíveis são os carbonatos, que ao se alterarem 

tendem a tamponar o pH nas proximidades da neutralidade. Em não havendo carbonatos 

suficientes, as soluções agem sobre os hidróxidos, sejam eles de ferro ou de alumínio, O 

equilíbrio com hidróxidos de alumínio (Al(OH)3 ) podem tamponar o pH na faixa de 4,0 – 

4,5 pelo mineral cristalizado como gibbsita ou amorfo. Para o equilíbrio com o 

oxihidróxidos de ferro ferrihidrita (9Fe2O8�5H2O) ou o hidróxido goethita (�-FeOOH) o pH 

de equilíbrio pode ser mantido na faixa de 2,5 – 3,5 (Blowes et al., 2005). 

A correção da acidez das soluções também leva a um decréscimo na concentração 

de metais pesados e elementos tóxicos nas soluções, por precipitação e trocas iônicas 

com complexos adsorventes em contacto com as soluções.  

O arsênio, se encontra dissolvido nas águas superficiais principalmente sob a 

forma de arsenato (HAsO4
2-) que é retido por óxidos de ferro, manganês e alumínio 

(Smedley; Kinninburgh, 2002). Atingidas condições para formação dos óxidos dos metais 

citados, conseqüentemente há tendência de diminuição do arsênio disponível nas águas. 
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Figura 1 – Diagrama pH – Eh de compostos de ferro em meio superficial 

 Fonte: DEUTSCH, 1997 modificado 
 

O Ferro, quarto elemento químico em abundância na crosta terrestre tem sua 

importância, além de ser um componente principal da pirita, por exercer controle sobre o 

comportamento de outros metais. Se, por um lado, a dissolução da pirita libera para a 

solução outros metais que estavam alojados em sua estrutura, os hidróxidos de Ferro 

precipitados favorecem a fixação de muitos daqueles metais por adsorção.  

O diagrama da Figura 01 dá uma boa idéia do que se passa com a evolução de 

uma solução ácida de mineração de sulfetos. Este tipo de solução se situa no campo do 

Fe2+ em solução acima do campo da pirita que possui um Eh acima de 0,2 e pH abaixo de 

3. A solução ao ser neutralizada ou se oxidar ainda mais, passa para o campo dos 

compostos de Fe3+, que podem ser tanto a hematita, que consta do diagrama, como da 

ferrihidrita ou goethita, que ocupam campo semelhante ao da hematita.  

O diagrama em tela explicita um campo para a jarosita, mineral que ocorre quando 

a presença de potássio em solução é importante. 

No processo de mineração e beneficiamento de carvão, ocorrem fatores que 

aceleram todo o processo de intemperismo, e do aparecimento de suas conseqüências 

seja pela concentração de sulfetos nos depósitos rejeitos ou pela moagem do material 

criando uma superfície maior de contacto com as águas superficiais ou pelo acesso 

facilitado das águas contendo oxigênio nas galerias das minas. Assim, nos sítios ou 
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vertentes em que ocorrem estes processos são gerados fluxos de soluções ácidas 

concentradas em metais, comumente conhecidas como águas de DAM, drenagem ácida 

de minas. 

Do mesmo modo como artificialmente se promove a aceleração do processo 

natural de geração de águas de DAM, podem-se potencializar artificialmente processos 

naturais que neutralizam a acidez e seqüestram metais da solução, melhorando a 

qualidade das águas em benefício dos ecossistemas. 

2.2 MODELO CONCEITUAL DE GERAÇÃO E ATENUAÇÃO DE SOLUÇÕES 

ÁCIDAS NA REGIÃO 

Os modelos conceituais para explicar o comportamento da drenagem ácida em 

locais de depósito de resíduos contendo elevados teores de sulfetos, têm sido bastante 

explorados na literatura especializada. Neste processo existem dois contextos 

sobrepostos que são o contexto hidrológico e o contexto geoquímico (Blowes et al.,2005) 

(Figuras 02 e 03).  

 

 
Figura 2 –  Processos geoquímicos e hidrológicos relacionados a soluções ácidas 
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Figura 3 -  Controles do pH de soluções ácidas infiltradas abaixo de rejeitos 

piríticos 

O contexto hidrológico é composto pela água pluvial infiltrando em sentido 

predominantemente vertical pela zona vadosa, passando em seguida pela franja capilar 

que divide o nível insaturado do nível saturado. Na zona saturada ou de água subterrânea 

propriamente dita, o fluxo continua no sentido descendente, porém seguindo a superfície 

potenciométrica do aqüífero livre. 

Durante o percurso mencionado para a água, vários processo geoquímicos têm 

lugar. A água pluvial que se infiltra está saturada de oxigênio e, ao entrar em contacto 

com o substrato, oxida os sulfetos gerando soluções ácidas, estas soluções ao entrarem 

em contacto na franja capilar com a mineralogia presente, têm sua acidez atenuada e 

promove precipitações de produtos minerais. Na zona saturada tem seqüência a 

atenuação da acidez, bem como as espécies dissolvidas são transportada pela água 

subterrânea em direção ao nível de base regional. 

Os processos de atenuação da acidez são exercidos basicamente por equilíbrios 

água-rocha no substrato. Blowes et al (2005) apresentam um diagrama esquemático que 

mostra uma seqüência de minerais formados por processo de equilíbrio químico que 

controlam por tamponamento os níveis de pH da solução infiltrante em diversas etapas. 

São formados frontes onde dominam: ferrihidrita (Fe(OH)3) com pH aproximadamente de 

3 a 4; gibbsita (Al(OH)3) com pH variando no entorno de 5; siderita (FeCO3) que controla o 

pH até próximo a 6; calcita (CaCO3) com o pH subindo para próximo a 8. 

A extensão por onde atua este processo, depende essencialmente da composição 

mineralógica do substrato e seu comportamento hidrogeológico. O modelo apresentado 

implica idealmente em um substrato que permita a livre circulação das soluções. Em 
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sendo o substrato da região pouco permeável em grande parte das situações, este 

processo de atenuação de acidez não é suficientemente eficiente para neutralizar fluxos 

persistentes ao longo do tempo em locais de deposição de resíduos sulfetados. 

Condições de boa permeabilidade são encontradas na região apenas nos locais 

onde afloram os estratos arenosos da Formação Rio Bonito. Todo este contexto 

hidrogeoquímico leva a que os aqüíferos mais profundos provavelmente não sejam 

significativamente impactados pelas soluções ácidas geradas no processo de mineração 

e disposição de rejeitos de carvão.  

As Figuras 04 e 05 apresentam ilustrações simplificadas do padrão unitário de 

circulação de soluções e principais ambientes de reação, no âmbito dos locais 

influenciados diretamente pela mineração bem como por atividades correlatas na área 

afetada pela mineração aqui considerada. 

Como se percebe no modelo da Figura 03, o processo de alteração do substrato 

pela percolação de soluções ácidas é progressivo e vai avançando na medida em que o 

ácido vai reagindo e formando a seqüência de minerais que vai da ferrihidrita até a calcita. 

A Figura 04 ilustra um cenário da situação do depósito de rejeitos acima da cota de 

alagamento da UHE Mauá, enquanto a Figura 05 corresponde à situações na bacia do 

Ribeirão dos Cavalos que recebe lixiviados das minas. 

 

 
Figura 4 - Prisma de paisagem representando ambiente eluvial sobre resíduo 

contendo sulfeto de ferro, no sítio de tratamento de minério. 
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Figura 5 – Prisma de paisagem representando ambiente supra-aqual sobre 

resíduo contendo sulfeto de ferro,no sítio de tratamento de minério. 

   

Este modelo considera sobretudo os minerais ativos mais abundantes, todavia seu 

papel, como já foi mencionado, transcende à precipitação ou solubilização de seus 

constituintes químicos majoritários. Estes minerais, principalmente os óxidos, oxi-

hidróxidos e hidróxidos de Fe, Mn e Al, além dos argilominerais, têm uma superfície muito 

ativa exercendo grande controle sobre a retenção por adsorção de elementos 

minoritários, dentre estes alguns com elevada toxidez. 

A despeito de se entender grande parte dos princípios gerais que regem a 

geoquímica dos processos em curso ou previstos na região afetada pelo empreendimento 

mínero-industrial da região, é importante que seja exercido um acompanhamento . Deste 

modo, se faz mister um monitoramento rigoroso da eficiência de medidas em curso e que 

venham a ser tomadas visando a melhoria da inserção ambiental do empreendimento, 

seja corrigindo passivos ambientais já instalados ou prevendo impactos de atividades 

futuras. 

Dentre medidas passíveis de serem adotadas, estão o monitoramento permanente 

das condições do ambiente geoquímico natural e o desenvolvimento de experimentos em 

escala de bancada e escala piloto com materiais e condições locais. 

Com base na farta literatura disponível sobre tratamento de soluções de drenagem 

ácida oriunda de processos minero-industriais e em experimentos adaptados às 

condições locais, poder-se-á desenvolver procedimentos de engenharia geoquímica para 

o estabelecimento de modelos a serem implantados. Tais modelos deverão contemplar 
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tanto a mitigação das condições ambientalmente adversas atualmente presentes na 

região como prevendo impactos futuros por intensificação da exploração mineral. 

3 A ÁREA DAS MINAS DESATIVADAS  

No dia 04 de outubro de 2007 foi visitado o sítio onde se concentrou a lavra 

subterrânea de carvão, atualmente desativada.   

As bocas das galerias, algumas com portal de alvenaria (Figura 06) e outras de 

madeira (Figura 07), apresentam áreas entre 3 m2 e 4 m2,  estão parcialmente destruídas 

(Figura 07). Observando-se de fora, foi constatado que as galerias estão total ou 

parcialmente obstruídas em função do desabamento pela decomposição do escoramento 

de madeira. 

 
Figura 6 – Acesso a galeria de minas em área abaixo da cota de alagamento da 

UHE – Mauá com portal de concreto. 
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Figura 7 – Acesso a galeria de mina com portal de madeira, completamente 

obstruído por solapamento do teto 

Em função da posição das minas relativamente ao nível do freático, foram 

verificadas situações em que fluía água provinda das bocas das galerias (Figura 08 e 10) 

e outras em que não ocorria a saída de água (Figura 07). Os fluxos, quando verificados, 

apresentaram sempre evidências de drenagem ácida, marcada pela presença de 

depósitos químicos amarelados, característicos da precipitação de hidróxidos de ferro em 

ambiente oxidante.  

 
Figura 8 – Acesso a galeria de mina de onde sai um fluxo de drenagem ácida 

 

 

 



 

PASSIVOS DE MINERAÇÃO  

  USINA HIDRELÉTRICA MAUÁ 

LACTEC/DPRA/DVMA                                                                                                          12 

 

 
Figura 9 – Acesso a galeria de mina onde se percebe a presença de um alagado 

colonizado por macrófitas, principalmente taboas (tipha). 

 

Em uma vertente próxima a um grupo de bocas de galerias se observou uma área, 

recoberta por material terroso intemperizado com composição síltico-argilosa, formando 

um talude de grandes proporções que pode ser parcialmente divisado na Figura 11. Nos 

foi informado que se tratava de uma cobertura para isolamento de um depósito de estéril 

oriundo da extração de minério. No dia 04 de outubro de 2007 ainda estavam sendo 

realizadas obras de movimentação de terra no local por intermédio de um trator de esteira 

(Figura 11). 

 
Figura 10 – Vista da entrada da galeria de mina com vizinhança tomada por 

vegetação natural. 



 

PASSIVOS DE MINERAÇÃO  

  USINA HIDRELÉTRICA MAUÁ 

LACTEC/DPRA/DVMA                                                                                                          13 

 

 
Figura 11 – Trator de esteiras realizando a cobertura de rejeitos da mineração 

próximo a um grupo de entradas de galerias de minas abaixo da cota mínima de 
alagamento da UHE. 

As bocas de galerias das minas deste sítio se situam abaixo da cota mínima do 

reservatório da UHE Mauá.   

4 A ÁREA DE DEPOSIÇÃO DE REJEITOS DO BENEFICIAMENTO DE CARVÃO 

A área onde foi feita a deposição de rejeitos do beneficiamento de carvão 

queimado pela Klabin, se situa nas cabeceiras de uma vertente que flui até o rio Tibagi 

em sua margem direita (Figura 12). Na parte superior desta vertente esteve localizada a 

planta de tratamento de minério, essencialmente orientada para eliminação do enxofre, 

concentrado na pirita (Figura 12). O rejeito piritoso foi lançado nas cabeceiras da vertente, 

se movimentando para jusante por ação da gravidade potencializada pela ação de fluxos 

de águas superficiais. Deste modo ao longo da vertente, se dispuseram volumes variados 

de material pirítico carbonoso ao longo da vertente, selecionados pelo próprio transporte, 

havendo uma concentração de fragmentos mais finos nas porções de jusante. 

Por ocasião da visita, encontrou-se uma situação em que os depósitos de rejeitos 

estavam, praticamente em sua totalidade, cobertos por uma camada de material terroso 

de espessura variada. 
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Figura 12 – Vista parcial da vertente onde foram depositados os rejeitos do 

beneficiamento do carvão mineral, se percebendo no plano intermediário, área onde foi 
feita a cobertura dos rejeitos com material terrígeno. 

No local onde se situava a planta de tratamento de minério, ou lavador, se 

observou alguns vestígios residuais de carvão, com insignificante dimensão areal e 

volumétrica (Figuras 13 e 14). A jusante desta área se distribuíram os depósitos de 

rejeitos, com cobertura e taludes regularizados por camada recentemente disposta de 

material terroso.  

 
Figura 13 – Aspecto do patamar superior da vertente onde se situava o lavador de 

minério. Notar vestígios de carvão na superfície do terreno 
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Figura 14 – Detalhe dos vestígios de carvão e rejeito na área do antigo lavador de 

minério. 

O substrato da área do lavador de minério é composto por sedimentos síltico-

arenosos da Formação Palermo, cujo aspecto geral pode ser observado na Figura 15. 

À direita do pé do talude imediatamente abaixo do antigo lavador de minério, foi 

verificada a existência da parte externa de um piezômetro, recentemente implantado com 

características para viabilizar a amostragem de água subterrânea (Figura 16). Toda esta 

parte da vertente se localiza, acima de 635 m, ou seja, fica a montante da cota máxima de 

alagamento do reservatório da UH Mauá. 

 
Figura 15 – Aspecto do talude abaixo do antigo lavador de minério. Se observa  

estratos predominantemente síltico-argilosos da Formação Palermo. 
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Figura 16 – Aspecto da parte externa de um dos poços de monitoramento  do 

freático (piezômetro) ao lado da parte inferior do talude abaixo do lavador de minério. 

 

Entre as cotas máxima e mínima previstas para o reservatório, verificou-se a área 

de rejeitos também inteiramente coberta por camada de material terroso (Figuras 17, 18, 

19 e 20), tendo em sua parte direita sido construídas canaletas revestida por mantas 

plásticas permeáveis (Figuras 21 e 22). Tais mantas são constituídas de 

reaproveitamento após uso na unidade industrial papeleira da Klabin, conforme 

informação dos técnicos daquela empresa. A função das canaletas revestidas seria evitar 

a entrada em contacto com os rejeitos de águas superficiais não contaminadas, oriundas 

das encostas da vertente. Nesta região, foi identificada a parte externa de outro 

piezômetro. 

Observou-se que o principal efeito do revestimento das canaletas estava sendo em 

algumas situações a proteção contra a erosão do fluxo de água, uma vez que não é 

impedida totalmente a percolação de água para dentro da área dos rejeitos. Foi verificado 

inclusive que o material de cobertura é bastante suscetível a processos erosivos, 

carecendo de uma proteção por revegetalização. Na imagem da Figura 22 se observa 

feições erosivas evidenciando a inadequação da solução pretendida com as mantas. 
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Figura 17 – Área até pouco tempo ocupada por uma lagoa, formada por 

represamento de águas superficiais pelos rejeitos e atualmente coberta por material 
terrígeno. 

 

 
Figura 18 – Vista de área de distribuição de rejeitos coberta recentemente por 

material terrígeno. 
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Figura 19 – Imagem da zona do depósito de rejeitos, atualmente cobertos por 

material terrígeno, situada na cota 326 

 
Figura 20 – Aspecto de gretas de contração de pequena poça de água sobre 

material de cobertura dos rejeitos. 
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Figura 21 – Aspecto das mantas permeáveis colocadas nas calhas de drenagem. 

 
Figura 22 – Imagem salientando aspectos erosivos ao lado e sob as mantas ou 

telas cobrindo as calhas. 
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Figura 23 – Alagado formado por água superficial proveniente de pequena 

vertente do flanco direito da grande vertente depositária dos rejeitos. 

 

 
Figura 24 – Cobertura de rejeitos em cota inferior à cota mínima de alagamento da 

UHE Mauá. 
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Verificou-se também que níveis areníticos serviam de meio de condução de água 

subterrânea, próximo à zona de flutuação prevista para o reservatório (Figuras 25 e 26).  

 
Figura 25 – Detalhe de corpo arenítico em vertente, subordinada do flanco 

esquerdo da vertente do depósito de rejeitos. 

 
Figura 26 – Afloramento de arenito no flanco direito da vertente do depósito de 

rejeitos. 
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Já na porção inferior da vertente, em área abaixo da cota de alagamento, foi 

observado uma escavadeira mecânica construindo algumas valetas com pouco mais de 

1m de profundidade, visando um controle do fluxo de água subterrânea naquela parte do 

depósito de rejeitos.  Nas paredes das valetas já escavadas ficou visível uma camada de 

detritos vegetais compostos por troncos centimétricos a decimétricos e outros materiais, 

sobreposta a um nível de rejeitos finos, visivelmente depositados após transporte pelas 

enxurradas. As valetas já construídas estavam conduzindo água até a canaleta lateral ao 

depósitos (Figuras 27 e 28). 

 
Figura 27 – Detalhe do perfil de secção cortando os rejeitos em depósitos da 

porção inferior da vertente principal. Notar os rejeitos evidenciando depósitos contendo 
enxofre e nível de detritos orgânicos 
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Figura 28 – Valeta recém construída, com pouco mais de um metro de 

profundidade seccionando depósitos da porção inferior da vertente principal. Por ela 
fluem soluções com características de drenagem ácida. 

Na medida em que água oriunda do depósito de rejeitos corria pelas canaletas, foi 

facilmente identificável o caráter químico da solução, por sua coloração avermelhada e 

conseqüentes depósitos ferruginosos (Figuras 29 e 30). 

 
Figura 29 – Aspecto da calha da lateral direita da vertente dos rejeitos, 

evidenciando a deposição de sedimentos químicos ferruginosos 
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Figura 30 – Imagem evidenciando um trecho da calha revestida por painéis 

permeáveis veiculando soluções ferruginosas. 

 

Os depósitos feruginosos tornaram-se mais possantes na porção mais a jusante da 

vertente, em torno da cota 595, até o exutório no rio Tibagi. Naquela parte da vertente, o 

pequeno córrego formado corre por tubos de concreto sob uma estrada de circulação 

local, estando esta galeria parcialmente obstruída por depósitos ferruginosos (Figuras 31, 

32 e 33). Este tipo de depósito ocorre até o ponto em que as águas do córrego são 

diluídas pelo rio Tibagi (Figura 34). 
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Figura 31 – Depósitos de hidróxido férrico ou ferrihidrita a jusante de tubulões que 

suportam estrada de serviço que corta a vertente dos rejeitos em sua porção inferior. 

 
Figura 32 – Detalhe da deposição ferruginosa a partir da água que verte do corpo 

do depósito de rejeitos. 
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Figura 33 – Imagem do efluente ácido ferruginoso de todo o depósito de rejeitos, a 

poucos metros antes de alcançar o rio Tibagi. 

 

 
Figura 34 – Aspecto da desembocadura dos lixiviados do depósito de rejeitos no 

rio Tibagi. 

 

A deposição de ferro é um indício da elevação do pH e do potencial de oxidação 

por reações naturais. Tais reações poderão ser potencializadas por intervenções artificiais 
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visando a aceleração da neutralização da acidez, como será abordado mais adiante neste 

documento. 

5 ANÁLISE DE ASPECTOS OBSERVADOS EM CAMPO  

Os aspectos constatados durante a visita a campo em 04 de outubro de 2007, 

possibilitaram algumas conclusões e sugestões de medidas passiveis de serem tomadas 

visando o trato de eventuais impactos ambientais envolvendo a UHE Mauá, em áreas 

afetadas pela lavra e beneficiamento de carvão mineral. Assim sendo serão em seguida 

enumerados alguns aspectos que se julgou relevantes: 

 

1- Fato - A área minerada se concentra na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Cavalos 

e se encontra totalmente dentro de propriedade da Indústria Klabin de Papel e 

Celulose, o que se constitui em restrição ao acesso da população em geral.  

 

Considerações:  

Este aspecto é positivo na medida em que existem atualmente, fluxos de água com 

qualidade inadequada ao consumo humano. 

 

2- Fato - Os rejeitos do beneficiamento de minério estão concentrados e uma 

vertente, culmina em um pequeno córrego, igualmente se encontrando dentro de 

propriedade da Klabin. O córrego, por ocasião da visita, vertia uma vazão estimada 

entre 10 e 20 L.s-1. 

 

Considerações: 

A distribuição espacial restrita favorece a tomada de medidas visando obras para 

mitigação dos efeitos da drenagem ácida gerada no local. 

 

3- Fato – Foi constatado a execução de obras tanto no local de disposição dos 

rejeitos como na área das minas de carvão. Estas obras se constituem 

basicamente na cobertura dos rejeitos do tratamento de minério e de estéril da 

mineração, por uma camada de espessura variável de material predominantemente 

siltico-argiloso contendo areia fina.  
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Considerações: 

A cobertura do material ativo é um fator ambientalmente positivo, uma vez que 

inibe o acesso de oxigênio aos rejeitos, todavia cuidados deverão ser tomados visando a 

manutenção desta cobertura ao longo do tempo.  

Independentemente de seus aspectos positivos, a cobertura quase total dos 

rejeitos impediu que se tivesse condições de observação direta de características dos 

rejeitos. 

 

4- Fato - As entradas das galerias das minas, ou bocas de minas, estão semi-

destruídas, evidenciando galerias colapsadas por decomposição do escoramento 

de madeira. Dependendo da posição relativa do freático, de algumas entradas de 

minas abandonadas, flui água que tem depositado precipitados amarelados de 

hidróxido férrico, evidenciando drenagem ácida. Estas soluções se incorporam à 

rede de drenagem natural.  

Considerações: 

Todas as entradas das minas deverão ser obstruídas, visando inibir ao máximo a 

circulação de água pelas linhas de fluxo facilitado, formadas pelas antigas galerias, 

estejam elas colapsadas em maior ou menor extensão. Esta medida deve envolver tanto 

as entradas de galerias que ficariam submersas como aquelas que ficariam emersas pelo 

reservatório da UHE Mauá. 

 

5- Fato - Na saída de algumas galerias, se nota a formação de banhados contendo 

diversas macrófitas, se destacando as taboas (tipha sp.). 

 

Considerações: 

Este tipo de sistema, quando viável, deverá ter seu desenvolvimento incrementado 

nas bocas de minas que permanecerão emersas. Tal medida contribuirá para a formação 

de ambientes redutores, que funcionam como captadores de metais pesados da 

drenagem ácida e estabilizadores do pH. 

 

6- Fato - As áreas de rejeitos recentemente cobertas por camada de material 

terrígeno, apresentam características de grande fragilidade em relação à erosão 

hídrica, o que é perceptível nos sulcos de escoamento pluvial.  
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Considerações:  

A superfície da camada de cobertura dos rejeitos deveria ser imediatamente 

protegida, pela implantação de cobertura vegetal, e permanentemente monitorada de 

modo a que sulcos que possam expor novamente os rejeitos sejam eliminados o mais 

rapidamente possível. 

 

7- Fato - Foram construídos taludes contínuos relativamente grandes cobrindo 

depósitos de rejeitos. 

 

Considerações:  

Sugere-se a construção de taludes com estrutura escalonada, formando patamares 

intermediários, de modo que não sejam produzidos longos canais acumulando energia 

hídrica. O sistema de drenagem das águas superficiais deve levar a que a água de cada 

um dos níveis ou patamares do talude sejam escoadas lateralmente, diminuindo o risco 

de erosão e a intensidade de umidificação do corpo de rejeitos. 

 

8- Fato - Na zona do depósito de rejeitos que ficará na faixa de cotas variáveis em 

função da operação prevista para o reservatório, foi feita extensa cobertura por 

material terrígeno, incluindo o assoreamento de duas lagoas laterais formadas por 

represamento pelo volume de rejeitos.  

 

Considerações:  

Esta é uma zona altamente vulnerável à erosão, devendo ser alvo de um cuidado 

especial. Cuidados para a permanência em bom estado da cobertura dos rejeitos e das 

obras correlatas deverá ser considerada no PBA que visa o monitoramento e manutenção 

da estabilidade dos taludes marginais do reservatório da UHE Mauá.  

 

9- Fato - O revestimento de calhas para escoamento de águas superficiais é feito por 

telas semipermeáveis que não estão impedindo fluxos de água para o interior do 

corpo de rejeitos do beneficiamento de minérios. Mesmo a proteção contra a 

erosão das calhas apresenta evidências de baixa eficiência. 
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Considerações:  

Notadamente na zona que ficará emersa, porém também na zona de variação das 

cotas de alagamento, sugere-se a construção de um outro sistema de drenagem de 

águas superficiais, mais eficiente quanto a destruição pela erosão e alimentação do 

freático da massa de rejeitos. 

 

10- Fato - Construído o reservatório haverá três zonas bem distintas quanto aos 

ambientes hidrogeoquímicos: a zona permanentemente emersa; a zona 

permanentemente imersa e a zona de emersão variável.  

 

Considerações:  

Em cada uma destas zonas os cuidados para mitigação dos efeitos de efluentes 

dos depósitos de rejeitos deverão ser, conseqüentemente, diferentes.  

A zona emersa continuará a gerar águas de drenagem ácidas enquanto na zona 

que ficará permanentemente submersa, por déficit de oxigênio, o processo acidificante 

tenderá a cessar. Logo, os cuidados maiores deverão ser tomados para inibir ao máximo 

a geração de soluções ácidas na zona de variação de cotas e na zona emersa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 SOBRE A INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO NA QUALIDADE 

DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Tanto no caso da vertente afetada pelos rejeitos como da área das minas, as terras 

são de propriedade das Indústrias Klabin de Papel e Celulose, não sediam captações de 

água para abastecimento e se situam na margem direita do rio Tibagi. 

Na área de deposição de rejeitos da mineração e beneficiamento de carvão, será 

diretamente afetado exclusivamente o aqüífero freático da vertente que hospeda os 

rejeitos. Em função das condições anóxicas e da interação entre os efluentes dos rejeitos 

e os minerais do arcabouço do aqüífero, a porção de água que atinge o Tibagi em sub-

superfície terá uma qualidade melhor do que as próprias águas superficiais.  

O mesmo raciocínio pode ser estabelecido com respeito às águas que correram 

através das galerias das minas e depois se infiltraram.   

6.2 SOBRE A INFLUÊNCIA DOS EFLUENTES DE LOCAIS AFETADOS PELA 

MINERAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE LONDRINA 

Nas condições atuais, o pequeno volume dos efluentes gerados na área de rejeitos 

piríticos, cerca de 20 L.s-1, não tem condições de elevar a níveis acima dos permitidos 

parâmetros de qualidade de água no local de captação da cidade de Londrina. Este 

aspecto pode ser comprovado através das análises químicas realizadas regularmente 

pela Sanepar. 

A simulação de condições extremas e de ocorrência simultânea praticamente 

impossível, pode dar uma idéia da dimensão do impacto dos efluentes da mineração. 

Admitindo-se para os efluentes uma concentração em cádmio de 0,3 mg.L-1, ou seja, dez 

vezes superior à concentração de efluente em mina equivalente; o rio Tibagi com sua 

vazão sanitária de 18,8 m3.s-1; e um volume de lixiviado de 20 L.s-1 – a concentração de 

cádmio no rio Tibagi será de 0,000319 mg.L-1. Esta concentração ainda seria cerca de 30 

vezes inferior ao limite preconizado pela resolução CONAMA 357/05, para este elemento.  

Com respeito à bacia do Ribeirão dos Cavalos, onde se concentram as bocas de 

minas, os lixiviados produzidos são em volume diminuto em relação à vazão do rio Tibagi, 

de modo que a própria diluição leva a concentração de metais pesados a níveis 

aceitáveis. 
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6.3 SOBRE MEDIDAS VISANDO A MITIGAÇÃO DE PROCESSOS NATURAIS 

IMPACTANTES 

 A despeito do alagamento dos depósitos de rejeitos vir a diminuir, em 

relação às condições atuais, a geração de drenagem ácida e de soluções contendo 

metais pesados acessando o rio Tibagi, algumas medidas adicionais poderão ser 

tomadas, a fim de mitigar ainda mais o processo. 

  

 Basicamente as medidas podem se agrupar em três classes: 

 

1 - Inibição do acesso de oxigênio aos resíduos piríticos e às galerias das minas; 
 

2 - Potencialização da neutralização natural de soluções ácidas; 
 

3 - Indução da formação de ambientes redutores para retirada da solução de metais, 
sob a forma de sulfetos. 
 

 Estas medidas poderão ser conseguidas através de diversas ações, 

algumas delas já em execução. Estas medidas deverão ser tomadas antes do fechamento 

do reservatório da UHE Mauá. Assim sendo, recomenda-se: 

6.3.1 Quanto às áreas das minas 

a) Fechar as bocas das minas, conforme recomendações técnicas para 

descomissionamento de minas; 

b) Implantar barreiras reativas de carbonatos nos exutórios das galerias que 

continuarem vertendo soluções ácidas após o tamponamento ou fechamento e se 

situarem em áreas permanente ou temporariamente emersas; 

c) Induzir ao desenvolvimento de áreas úmidas ou banhados (wetlands), onde 

houver fluxo de soluções ferruginosas e houver viabilidade prática. 

6.3.2 Quanto à vertente onde se concentram os rejeitos 

a) Prosseguir o isolamento dos rejeitos piritosos com cobertura terrígena, todavia 

tomando-se as devidas precauções para evitar processos erosivos; 

b) Na zona a ser permanentemente alagada, sobre os rejeitos piritosos cobertos 

por uma camada terrígena argilosa, dispor uma camada de detritos folhosos de vegetação 



 

PASSIVOS DE MINERAÇÃO  

  USINA HIDRELÉTRICA MAUÁ 

LACTEC/DPRA/DVMA                                                                                                          33 

 

eliminada da área a ser alagada e sobre esta camada orgânica colocar uma outra camada 

terrígena selante. A camada de biomassa agirá como barreira geoquímica redutora; 

c) Construir calhas eficientes para escoamento de águas pluviais dificultando o 

acesso das mesmas ao depósito de rejeitos; 

d) Construir taludes, seguindo normas geotécnicas de modo a se garantir sua 

estabilidade mecânica; 

e) Implantar e operar uma rede maior de poços de monitoramento da qualidade da 

água e da piezometria do aqüífero freático no depósito de rejeitos, com ênfase na porção 

logo à montante da cota máxima prevista para operação do reservatório; 

f) Construir barreiras reativas carbonáticas seccionando toda a espessura do 

depósito de rejeitos nas zonas acima da cota mínima prevista para o reservatório da UHE. 

O dimensionamento das barreiras deverá ser feito de acordo com os volumes de rejeitos 

e fluxos subterrâneos; 

g) Além da implantação de barreiras geoquímicas, incorporar aos pontos de 

monitoramento da qualidade de água do reservatório da UHE Mauá, pontos nos corpos 

segmentados onde se situa o depósito de rejeitos e também na área a ser alagada 

correspondente ao Ribeirão dos Cavalos; 

As medidas citadas poderão ser modificadas ou mais detalhadas bem como outras 

poderão ser acrescidas, após um levantamento e estudos mais exaustivos. 
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8 EQUIPE DE CAMPO 

Da visita a campo realizada no dia 04 de outubro de 2007 participaram: 

 

- Maria Cecília Zampoli Schafhauser 

Pesquisadora Esp. em Educação Ambiental - LACTEC 

 

- André Virmond Lima Bittencourt 

Engo Químico e Doutor em Geologia – UFPr/UnicenP/LACTEC 

 

- Eduardo Chemas Hindi 

Geólogo e Doutor em Geologia – UFPR/LPH/LACTEC 

 

- Roberto Werneck Seara 

Geólogo – Copel 

 

- Benedito B. Souza Neto 

Topógrafo – Copel 

 

- Júlio César B. Nogueira 

Engo Químico – Klabin 

 

- Henrique Luvizon Gomes da Silva 
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9 ANEXOS 

Mapas de localização da área de mineração e da área de deposição de rejeitos 

 


