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O    projeto Reavaliação do Patrimônio Mineral tem como objetivo resgatar e reavaliar dados e informações   
geológicas,  geoquímicas e geofísicas geradas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) entre 

as décadas de 1970 e 1990, que constituem o patrimônio mineral da empresa, validando-os, organizando-os em 
um sistema de banco de dados, integrando-os e reinterpretando-os à luz do conhecimento geológico atual.

A CPRM (Serviço Geológico do Brasil) detém 332 processos de direitos minerários ativos no DNPM (atual ANM), 
em fases variáveis entre alvarás de pesquisa e relatórios finais de pesquisa aprovados, os quais constituem 30 
blocos ou projetos distribuídos por todo o país. Os bens minerais que compõem o portfólio da instituição, com a 
quantidade de blocos pertinentes a cada substância indicados entre parêntesis, são: fosfato (1), cobre (1), chumbo 
(1), zinco (1), ouro (3), caulim (1), níquel laterítico (2), gipsita (1), carvão (5), turfa (9), diamante (2), nióbio (1),  
terras-raras (1) e calcário (1).

Os dados resgatados e integrados, tanto quanto possível, foram modelados conforme preconizado no Código 
JORC (Joint Ore Reserves Committee), edição de 2012, procurando-se, ao final, definir nova cubagem para os 
depósitos e classificação de recursos.

Este estudo, sob a responsabilidade da Divisão de Economia Mineral e Geologia Exploratória (DIEMGE) do 
Departamento de Recursos Minerais (DEREM) e ligados a Diretoria de Geologia e Mineração (DGM) da CPRM, 
deverá servir de parâmetro para avaliações econômicas em nível conceitual que permitam estimar o valor do ativo 
mineral e a melhor forma de atuação da CPRM em futuras licitações.



RESUMO

O foco do presente trabalho consiste as jazidas de carvão localizadas no sul-catarinense, substância da qual 
a CPRM detém processos de pesquisa de grande parte dos depósitos no território brasileiro. Estes depósitos 
revestem-se de importância especial devido à localização, próximos de rodovias, ferrovias e portos, sendo 
ainda alvo de explotação para coque e geração de energia elétrica, o que demonstra seu potencial econômico. 
No mapeamento processual referente ao trabalho em pauta existem quatro direitos minerários da CPRM para 
carvão: 806.362/1973 a 806.365/1973. Contudo, os processos 806.362/73 e 806.364/73 estão com promessa 
de cessão de direitos, portanto, inativos para fins de negociação, sendo somente os ativos minerários relativos 
aos processos 806.363/1973 e 806.365/1973 considerados para efeito de reavaliação para futura licitação. Os 
principais depósitos de carvão do Brasil estão inseridos na Formação Rio Bonito, unidade da Supersequência 
Gondwana I, que ocorre ao longo da borda leste da Bacia Sedimentar do Paraná. A sedimentação da Formação 
Rio Bonito nos estados do Paraná e Santa Catarina foi cíclica, característica que permitiu a subdivisão da unidade 
em três membros, distinguidos pelos diferentes ambientes de formação: Membro Triunfo (ambiente fluviodel-
taico), Membro Paraguaçu (marinho raso) e Membro Siderópolis (ambiente fluviodeltaico e planície costeira). 
As principais camadas de carvão da bacia carbonífera sul-catarinense encontram-se nesse último membro. Na 
Formação Rio Bonito são conhecidas doze camadas de carvão identificadas como: Treviso, Barro Branco, Ira-
puá, A, B, Ponte Alta, Bonito Superior, Bonito Inferior, Pré-Bonito Superior, Pré-Bonito Inferior, C e D. Destas, a 
camada Barro Branco, a Bonito (Superior e Inferior) e a Pré-Bonito (Superior e Inferior) são as que apresentam 
maior interesse econômico devido à espessura, continuidade lateral e qualidade do carvão. Como resultado do 
estudo de reavaliação do depósito de carvão do Projeto Sul-Catarinense, os recursos inferidos in situ de todas 
as camadas modeladas nas áreas dos processos 806.363/1973 e 806.365/1973 da CPRM somam 104 milhões de 
toneladas, sendo as camadas Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito Superior responsáveis por 90% desses recursos. 
Os carvões avaliados são considerados do tipo betuminoso alto volátil A com características coqueificantes. Os 
recursos minerais de carvão no Brasil somam 32,2 bilhões de toneladas in situ, dos quais 84% correspondem a 
carvão vapor e, 16%, a carvão metalúrgico.  88% dos recursos de carvão mineral cubados no Brasil estão no Rio 
Grande do Sul e 8% em Santa Catarina. A produção bruta (ROM) de carvão mineral nacional em 2015 alcançou 
13 milhões de toneladas, distribuída nos estados de Rio Grande do Sul (58,5%), Santa Catarina (40,0%) e Paraná 
(1,5%), valor que correspondeu a uma queda de 8,7% em relação a 2014. Em 2015 registrou-se o aumento das 
importações de carvão destinado para a metalurgia, que alcançaram um montante de 25,3 milhões de toneladas 
e cerca de US$ 2,5 bilhões de dispêndios para a sua aquisição. Em 2016, a China foi o país que mais produziu 
carvão, em torno de 3,2 bilhões de toneladas métricas, correspondente a 44,6 % da produção mundial. A Índia foi 
o segundo maior produtor mundial com 9,7%, seguida pelos Estados Unidos (9,2%), Austrália (6,9%) e Indonésia 
(6,3%). Os principais exportadores mundiais de carvão em 2016 foram Austrália, Indonésia, Rússia, Colômbia e 
África do Sul, enquanto os principais países importadores a própria China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. 
O carvão é o combustível fóssil com a maior disponibilidade no mundo e, ao contrário do que ocorre com petró-
leo e gás natural, com suas reservas bem distribuídas pelos continentes, principalmente no hemisfério norte. 
Aproximadamente 15% da produção mundial de carvão mineral são do tipo siderúrgico, que atende a 70% da 
produção de aço no mundo, com consumo anual estimado em mais de 600 milhões de toneladas. Apenas 15% 
das reservas mundiais de carvão possuem propriedades coqueificantes, ocasionando maior valoração desse tipo 
de carvão no mercado internacional, que tem custo maior de produção. Em 2016, o carvão respondeu por quase 
40 % da demanda global de eletricidade, o que mostra a ainda forte presença desse insumo na composição da 
matriz energética mundial. Foi estimado em 2011 que o consumo mundial de energia dobraria entre 2009 e 
2035 e a urbanização da Ásia deverá ser o motor-propulsor. Portanto, todos os cenários projetam crescimento na 
demanda energética mundial nos próximos 15 anos, inserindo o carvão como fonte essencial de energia. Apesar 
da atenção significativa da mídia aos desinvestimentos nessa fonte de energia, a perspectiva que se tem hoje 
no mundo é que, provavelmente, o carvão continuará sendo ainda um combustível muito acessível e utilizado 
para a geração de energia, sobretudo em muitos países em desenvolvimento, devido disponibilidade de fartas 
e geograficamente bem distribuídas reservas, muitas das quais localizadas em países com elevados índices de 
crescimento e com forte tendência de aumento da demanda energética.



ABSTRACT

The focus of the present work consists of coal deposits located in the south of Santa Catarina, a subs-
tance of which CPRM has research processes for a large part of deposits in the Brazilian territory. These 
deposits are of special importance due to their location, close to highways, railways and ports, and are also 
the target of exploitation for coke and electricity generation, which demonstrates their economic potential. 
In the procedural mapping referring to the work in question, there are four CPRM mining rights for coal: 
806.362 / 1973 to 806.365 / 1973. However, processes 806.362 / 73 and 806.364 / 73 are with a promise 
of assignment of rights, therefore, inactive for negotiation purposes, with only the mining assets related 
to processes 806.363 / 1973 and 806.365 / 1973 considered for the purpose of reassessment for future 
bidding. The main coal deposits in Brazil are related to the Rio Bonito Formation, a unit of the Gondwana 
I Supersequence, which occurs along the eastern edge of the Paraná Sedimentary Basin. The Rio Bonito 
Formation is subdivided into three members: Triunfo (fluvio-deltaic), Paraguaçu (shallow marine), and 
Siderópolis (fluviodeltaic and coastal plain). The main coal layers of the southern Santa Catarina coal basin 
are found in this last member. In the Rio Bonito Formation, twelve coal layers are known: Treviso, Barro 
Branco, Irapuá, A, B, Ponte Alta, Upper Bonito, Lower Bonito, Pre-Upper Bonito, Pre-Lower Bonito, C, and 
D. The Barro Branco, Bonito (Upper and Lower) and Pre-Bonito (Upper and Lower) layers are those with 
the greatest economic interest due to the thickness, lateral continuity and quality of the coal. As a result 
of the revaluation study of the coal deposit of the Sul-Catarinense Project, the resources inferred in situ of 
all the layers modeled in the areas of the processes 806.363 / 1973 and 806.365 / 1973 of the CPRM add 
up to 104 million tons, being the layers Barro Branco , Bonito and Pré-Bonito Superior responsible for 90% 
of these resources. The evaluated coals are considered to be of high volatile bituminous type A with coking 
characteristics. The mineral resources of coal in Brazil total 32.2 billion tons in situ, of which 84% correspond 
to steam coal and 16% to metallurgical coal. 88% of the coal resources cubed in Brazil are in Rio Grande 
do Sul and 8% in Santa Catarina. The gross production (ROM) of national mineral coal in 2015 reached 13 
million tons, distributed in the states of Rio Grande do Sul (58.5%), Santa Catarina (40.0%) and Paraná (1.5%), 
which corresponded to a drop of 8.7% in relation to 2014. In 2015, there was an increase in imports of coal 
destined for metallurgy, which reached an amount of 25.3 million tons and approximately US $ 2.5 billion 
in expenditures for its acquisition. In 2016, China was the country that produced the most coal, around 3.2 
billion metric tons, corresponding to 44.6% of world production. India was the second largest world producer 
with 9.7%, followed by the United States (9.2%), Australia (6.9%) and Indonesia (6.3%). The main global coal 
exporters in 2016 were Australia, Indonesia, Russia, Colombia and South Africa, while the main importing 
countries were China, India, Japan, South Korea and Taiwan. Coal is the most widely available fossil fuel in 
the world and, unlike oil and natural gas, with its reserves well distributed across continents, especially in the 
northern hemisphere. Approximately 15% of the world production of mineral coal is of the steel type, which 
serves 70% of the steel production in the world, with annual consumption estimated at more than 600 million 
tons. Only 15% of the world's coal reserves have coking properties, leading to a higher valuation of this type 
of coal in the international market, which has a higher production cost. In 2016, coal accounted for almost 
40% of global electricity demand, which shows the still strong presence of this input in the composition of 
the world energy matrix. It was estimated in 2011 that world energy consumption would double between 
2009 and 2035 and urbanization in Asia is expected to be the driving force. Therefore, all scenarios project 
growth in world energy demand over the next 15 years, including coal as an essential source of energy. 
Despite the significant media attention to divestments in this energy source, the outlook that exists today 
in the world is that, probably, coal will continue to be still a very accessible and used fuel for the generation 
of energy, especially in many developing countries, due to the availability of abundant and geographically 
well-distributed reserves, many of which are located in countries with high growth rates and with a strong 
tendency to increase energy demand.
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1 INTRODUÇÃO

A crise do petróleo, desencadeada pelo grande 
aumento do preço internacional do produto no início 
da década de 1970, levou o governo brasileiro a criar 
o Plano de Mobilização Energética (PME) para buscar 
alternativas àquela commodity, e o carvão foi à opção 
mais lógica em face da grande quantidade de ocor-
rências conhecidas e da infraestrutura disponível no 
âmbito das faixas carboníferas no sul do país.

Para atender a demanda do Plano de Mobilização 
Energética (PME) do governo federal, entre o final da 
década de 1970 e início dos anos de 1980, a CPRM em 
convênio com o DNPM requereu diversas áreas, dando 
início a uma pesquisa sistemática em diversos depósitos 
de carvão da Bacia Sedimentar do Paraná, que incluí-
ram mapeamentos geológicos, perfuração e perfilação 
de 657.000 m de furos de sonda, análise de intervalos 
carboníferos e realização de levantamentos geofísicos, 
levando a um aumento considerável dos recursos de 
carvão mineral até então conhecidos no Brasil. 

Após avaliação geológica das áreas pesquisadas, 
resultaram no portfólio da empresa 210 áreas para 
carvão mineral, sendo quatro no estado de Santa 
Catarina e 206 no Rio Grande do Sul. Das quatro áreas 
de pesquisa da CPRM na faixa carbonífera sul-catari-
nense, apenas duas são contemplados pelos estudos 
de reavaliação dos depósitos do presente trabalho, 
ou seja, aquelas relativas aos processos de números 
806.363/1973 e 806.365/1973 (1.262,67 ha). As outras 

duas áreas foram excluídas dessa reavaliação em virtude 
de estarem com promessa de cessão de direitos.

Para reavaliação do depósito de carvão do Projeto  
Sul-Catarinense, a CPRM executou um trabalho de resgate, 
validação e reinterpretação dos dados históricos do projeto, 
elaborando uma base digital de dados. A partir desses 
dados e utilizando softwares de modelagem, construíram-
-se wireframes das camadas de carvão que formam a base 
para estimativa dos recursos. Todos os modelos das cama-
das foram ajustados pela topografia atual para garantir 
volumes mais precisos. Para melhor precisão dos dados 
constava entre os objetivos do trabalho a consistência 
locacional por meio de GPS das coordenadas dos furos 
de sondagem, o que, infelizmente, não foi possível devido 
a não localização em campo das “bocas” de perfuração. 

Atividades complementares compreenderam visitas 
de campo e análises preliminares de possíveis fragilida-
des socioambientais nas áreas em estudo, assim como 
avaliações da legislação ambiental, que, por ventura, 
poderiam impedir ou dificultar a implantação de projetos 
de lavra. Uma breve atualização da situação econômica 
do mercado mundial e nacional em termos de abasteci-
mento e demanda do bem mineral também foi realizada, 
além da compilação de uma série de testes laboratoriais 
pertinentes aos projetos históricos de pesquisa própria 
da CPRM, sem sua comprovação por métodos de bene-
ficiamento alternativos atualizados ou que permitiriam 
o aperfeiçoamento dos resultados.
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2 LOCALIZAÇÃO INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

A partir da capital Florianópolis, o acesso às áreas do 
projeto é realizado através da rodovia BR-101, por cerca 
de 220 km em sentido sul até o município de Araranguá 
(localizado no sudeste do estado). A partir da sede deste 
município, situado à margem daquela rodovia, o acesso 
é feito pela rodovia SC-447, e em seguida por estradas 
secundárias municipais. O município de Araranguá está 
localizado a 41 km da cidade de Criciúma, principal polo 
regional. A Figura 2.2 mostra a infraestrutura de trans-
porte disponível da região onde estão localizados os pro-
cessos minerários do Projeto Reavaliação do Patrimônio 
Mineral Sul-Catarinense da CPRM. 

2.1 LOCALIZACÃO

A Região Carbonífera, na qual estão inseridos 
os dois processos ativos da CPRM contemplados 
pelo Projeto Reavaliação do Patrimônio Mine-
ral Carvão Sul-Catarinense, situa-se no município 
de Araranguá, no extremo sudeste do estado de 
Santa Catarina, conforme mostra a Figura 2.1. As 
duas áreas, que correspondem aos direitos mine-
rários de números 806.363/73 e 806.365/73, estão 
localizadas a uma distância entre 5 km e 15 km do  
centro municipal de Araranguá. 

Figura 2.1 - Mapa de localização das áreas da CPRM do Projeto Reavaliação do Patrimônio 
Mineral Carvão Sul-Catarinense (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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2.2 MALHA RODOVIÁRIA

O estado de Santa Catarina possui cerca de 2.600 
km de rodovias federais e 6.000 km de rodovias esta-
duais, além de uma densa malha de estradas municipais 
(SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 2018a). 
A malha rodoviária de Santa Catarina integra diferentes 
regiões do estado, sendo a sua principal rodovia a BR-101, 
que atravessa todo o litoral do estado, interligando o 
Rio Grande do Sul e países vizinhos à região norte do 
Brasil. Essa rodovia responde ainda pelo escoamento 
de grande parte da produção industrial do Estado de 
Santa Catarina e constitui o principal meio de acesso à 
faixa carbonífera sul-catarinense. 

Outras importantes vias da malha estadual consistem 
as rodovias federais BR-470, BR-116 e BR-153, que atra-
vessam longitudinalmente o oeste catarinense, além das 
rodovias BR-280, BR-282 e BR-283, que ligam o interior 
catarinense ao litoral. A BR-470, especificamente, que se 

conecta à BR-282 e à BR-283, é uma rodovia relevante, 
por responder pela circulação da produção agroindustrial 
que é exportada pelo porto de Itajaí. A rodovia BR-280, 
por sua vez, que atravessa o planalto norte do estado, 
tem sua importância por unir o porto de São Francisco 
do Sul ao polo industrial moveleiro de São Bento do Sul 
e a região agrícola de erva-mate produzida no município 
de Canoinhas (WIKIPEDIA, 2017b).

2.3 MALHA FERROVIÁRIA

Entre as vantagens do transporte ferroviário está 
o baixo custo e o alto desempenho no transporte de 
grandes tonelagens. Outra vantagem que esse meio de 
transporte proporciona é a absorção de parte dos veículos 
pesados, que são grandes responsáveis pela deterioração 
das rodovias. No estado de Santa Catarina o transporte 
ferroviário é realizado por duas concessionárias: a América 
Latina Logística – ALL e a Ferrovia Tereza Cristina – FTC. 

Figura 2.2 - Infraestrutura de transporte no âmbito das áreas dos processos minerários do Projeto Avaliação do Patrimônio  
Mineral - Carvão Sul-Catarinense (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo)
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Embora o serviço ferroviário em Santa Catarina para 
logística de transporte esteja interligado com a malha 
ferroviária principal brasileira, que alcança os portos de 
Paranaguá (PR), Rio Grande (RS) e o porto de São Fran-
cisco do Sul (SC), assim como com as malhas Argentina 
e Uruguaia, além de possuir uma via férrea que liga a 
região carbonífera ao Porto de Imbituba, apenas 7% de 
toda a carga transportada no estado é feita por trilhos. 
Os demais portos catarinenses (Itajaí, Itapoá, Navegantes 
e Laguna) não tem ligação com ferrovias. Sobre as duas 
concessionárias responsáveis pelo transporte ferroviário 
em Santa Catarina destacam-se as seguintes informações:

-Ferrovia Tereza Cristina – FTC foi inaugurada em 
1884. São 164 quilômetros, que ligam cidades da região 
Sul do estado ao Porto de Imbituba, por onde passam 
dez locomotivas diariamente (transporta cerca de 70% 
das mercadorias da malha ferroviária do Estado), nove 
delas carregadas com carvão para a Usina Termelétrica 
Jorge Lacerda. Além do carvão mineral, são transportados 
produtos cerâmicos da região para exportação através 
do Porto de Imbituba. A malha ferroviária da FTC possui 
traçado na região próxima das áreas do Projeto Reava-
liação do Patrimônio Mineral Carvão Sul-Catarinense 
possibilitando uma vantagem competitiva para o esco-
amento de uma produção futura de carvão (Figura 2.2).

-América Latina Logística – ALL, a estrada de Ferro 
São Paulo-Rio Grande, foi inaugurada em 1910 e atu-
almente é controlada pela ALL. Esta empresa atua nas 
principais cidades do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. 
No estado, só tem acesso ao Porto de São Francisco do 
Sul (INTERSEAS, 2018).

No intuito de ampliar a malha ferroviária estadual, 
a Secretaria de Infraestrutura do Estado desenvolveu 
em 2003 um estudo (Estudo de Viabilidade do Sistema 
Ferroviário no Estado de Santa Catarina), o qual propõe 
duas novas ferrovias: Ferrovia Litorânea e a Ferrovia 
Leste-Oeste. O estudo da Ferrovia Litorânea indica um 
traçado que ligaria Imbituba a Araquari, conectando as 
ferrovias ALL e FTC, e com isso integrando os principais 
portos catarinenses à malha ferroviária do estado. Já a 
Ferrovia Leste-Oeste prevê a ligação entre as cidades 
de Itajaí e Chapecó, conectando à ALL em Ponte Alta, 
no Planalto Serrano e em Herval D’Oeste, no Vale do 
Rio do Peixe (SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRU-
TURA, 2018b). Em uma segunda etapa, esse traçado seria 
estendido até a cidade de Dionísio Cerqueira, próxima à 
fronteira com a Argentina. Porém, até o momento, essas 
propostas de novas ferrovias não foram efetivadas.

Vale complementar, que o principal ponto de escoa-
mento (entrada e saída) de produtos pela fronteira seca 
entre o estado de Santa Catarina e a Argentina é realizado 
justamente pela aduana da cidade de Dionísio Cerqueira, 
sendo também possível realizar esse comércio com o 
país vizinho pelas aduanas (alfândegas) de São Miguel 

do Oeste, no extremo oeste do estado ou pela cidade 
paranaense de Santo Antônio do Sudoeste, a primeira 
ao alcance desse ramal ferroviário (INTERSEAS, 2018).

2.4 SISTEMA PORTUÁRIO

Seis portos especializados formam o sistema portuário 
catarinense, são eles: São Francisco do Sul, Itajaí, Itapoá, 
Imbituba, Navegantes (PORTO NAVE) e Laguna. Os portos 
estão estrategicamente distribuídos pelos 500 km da costa 
catarinense, cada um com características físicas e geográfi-
cas exclusivas, bem como com diferentes concessionárias. 
Mais detalhes sobre os portos são dados a seguir. 

2.4.1 Porto de São Francisco do Sul

O Porto de São Francisco do Sul (Figura 2.3) está 
localizado na Baía da Babitonga, litoral norte do estado, 
distante 190 km de Florianópolis. Trata-se de um porto 
de águas profundas, com profundidades variando de 8 a 
11 metros nos seus quatro berços e 11 metros no canal 
de navegação, que tem 9,3 km de extensão. O porto é 
atendido pela ferrovia ALL – América Latina Logística, 
pela BR-280 e fica cerca de 40 km da BR-101. O terminal 
tem como concessionária a APSFS – Administração do 
Porto de São Francisco do Sul, vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Regional de Joinville (SECRETARIA DE 
ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 2018c). 

Em 2017, o porto movimentou mais de 12 milhões de 
toneladas de mercadorias. A previsão da concessionária do 
porto é de um aumento de 50% na sua capacidade opera-
cional a partir da ampliação da disponibilidade energética 
na área onde estão localizados os berços de atracação e 
da construção do novo portão de acesso para caminhões 
(INTERSEAS, 2018). O acesso rodoviário é feito pela BR-280 
e o ferroviário interliga o porto às cidades de São Paulo 

Figura 2.3 - Complexo Portuário de Francisco do Sul  
(PORTAL MARÍTIMO, 2017).
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e Porto Alegre, assim como com cidades do estado do 
Paraná pela estrada de ferro 485. O porto também está 
próximo dos aeroportos de São Francisco do Sul, Joinville e 
Navegantes. As principais cargas movimentadas são: soja, 
farelo de soja e óleo de soja (armazenados nas instalações 
em granéis sólidos) e carga geral em contêineres.

2.4.2 Porto de Itajaí

O Porto de Itajaí (Figura 2.4) fica 110 km a norte de 
Florianópolis, na foz do Rio Itajaí-Açu. Tem profundidade 
de 9,5 metros em seus quatro berços e 9,9 metros no 
canal de acesso de 3,2 km. O acesso ao porto é facilitado 
pela BR-101, que corta o município. A concessão é da 
Administradora Hidroviária Docas Catarinense (ADHOC), 
vinculada à Prefeitura de Itajaí (SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA, 2018c). 

O Complexo Portuário de Itajaí engloba o Porto 
Público de Itajaí e os terminais portuários de uso pri-
vado (TUPs) instalados nas margens direita e esquerda 
da Foz do Rio Itajaí. O Complexo é um dos principais 
do Brasil – terceiro colocado no ranking nacional de 
exportação de contêineres – e a principal opção para os 
exportadores e importadores que operam no estado. No 
primeiro semestre de 2018, foram movimentadas mais 
de seis milhões de toneladas de cargas e 552 mil TEUs 
(Twenty-foot Equivalent Unit/Unidade equivalente a 
20 pés) de contêineres (INTERSEAS, 2018). As principais 
cargas são: carga geral em contêineres e carga refrige-
rada em contêineres. 

43 metros de largura. Sua profundidade natural atinge 
16 metros, o que permite a atracação simultânea de 
dois navios do tipo Super Post Panamax. Também conta 
com seis porta-conteiners, somando uma das maiores 
capacidades instaladas de movimentação de contêine-
res da Região Sul do Brasil (PORTO ITAPOÁ, 2018). Com 
administração privada, o Porto de Itapoá possui uma 
estrutura capaz de movimentar 500 mil TEUs por ano. 
É considerado um dos terminais mais ágeis e eficientes 
da América Latina e um dos maiores e mais importantes 
do País na movimentação de cargas conteinerizadas. 
Localizado no litoral norte de Santa Catarina, atrai muitas 
empresas pela proximidade com os estados do Paraná 
e São Paulo. Segundo levantamento da ANTAQ (Agên-
cia Nacional de Transportes Aquaviários), no primeiro 
quadrimestre de 2018, Itapoá foi o quinto terminal em 
movimentação de contêineres no Brasil (INTERSEAS, 
2018). Possui acesso rodoviário pela SC-416 (que liga à 
BR-101) e acesso marítimo pela Baía de Babitonga. 

Figura 2.4 - Complexo Portuário de Itajaí  
(PORTO DE ITAJAÍ, 2018).

Figura 2.5 - Porto de Itapoá (PORTO ITAPOÁ, 2015).

2.4.3 Porto de Itapoá

O Porto de Itapoá (Figura 2.5), com 250 mil m2 de 
pátio, possui terminal com dois berços de atracação 
que somam um comprimento total de 800 metros por 

2.4.4 Porto de Imbituba

Localizado no litoral sul, o Porto de Imbituba 
(Figura 2.6) está cerca de 90 km de Florianópolis. É 
um terminal de enseada e não necessita de canal de 
acesso. Suas profundidades são de 9,5 metros, nos 
três berços convencionais; e 8 a 9 metros na rampa 
para navios tipo Roll-on/Roll-off. O Porto de Imbituba 
é atendido pela FTC – Ferrovia Tereza Cristina e tem 
acessos secundários ao alcance da rodovia BR-101, da 
qual dista em torno de 6 km. A Ferrovia Tereza Cristina 
interliga o porto a região da cidade de Criciúma, que 
é o principal polo regional do sul-catarinense (SECRE-
TARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 2018c). O 
Porto possui grande capacidade de armazenamento, 
apresentando um cais de 300 metros de extensão. 
O destaque vai para as operações a granel, que em 
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2017 movimentou 51,5 mil TEUs em contêineres e 4,4 
milhões toneladas em cargas (INTERSEAS, 2018). As 
principais cargas movimentadas no porto são: produtos 
químicos e fertilizantes, coque (derivado de carvão),  
congelados e açúcar.

O Porto de Imbituba é um dos portos do sistema por-
tuário catarinense que possui infraestrutura adequada 
para escoamento de produtos de carvão e o que possui 
localização mais próxima das áreas do Projeto Reava-
liação do Patrimônio Mineral Carvão Sul-Catarinense. 
Esses aspectos, aliado a ligação do porto com a malha 
ferroviária FTC, constituem vantagens que favorecem a 
competitividade de projetos de exploração dos depósitos 
da faixa carbonífera sul-catarinense.

2.4.6 Porto de Laguna

O Porto de Laguna (Figura 2.8) está situado no 
litoral sul, a 110 km da capital estadual. Trata-se de 
um terminal lacustre, localizado na lagoa de Santo 
Antônio, com 6 metros em média de profundidade. 
Possui um canal de acesso de 8 a 9 metros e 1,95 km 
de extensão. O porto fica a 8 km da rodovia BR-101 e 
é operado pelo Governo Federal por intermédio da 
Administração do Porto de Laguna vinculado à CODESP 
– Companhia Docas do Estado de São Paulo (SECRETARIA 
DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 2018c). Por se tratar 
eminentemente de um porto pesqueiro, as principais 
cargas movimentadas no porto são pescados e gelo 
produzidos em fábrica própria. 

Figura 2.6 - Porto de Imbituba (FORQUILHINHA NOTÍCIAS, 2018).

Figura 2.7 - Porto de Navegantes (PORTO NAVE, 2018).

Figura 2.8 - Porto de Laguna/Terminal Pesqueiro de Laguna 
(AHORA, 2018).

2.4.5 Porto de Navegantes (Porto Nave)

Localizado na cidade de Navegantes (SC), o início das 
operações no Porto Nave (Figura 2.7) se deu em outubro 
de 2007, como o primeiro terminal portuário privado 
do país. Atualmente as operações estão concentradas 
no escoamento da produção das regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste do Brasil e de outros países da América 
do Sul e recebe cargas de todo o mundo. 

O Porto de Navegantes (Porto Nave), possui área 
total de 400 mil m², sendo cerca de 360 mil m² de área 
alfandegada, dividida em três berços de atracação em 
um cais linear de 900 metros, com capacidade estática 
de armazenagem de 30 mil TEUs. Possui calado de 11,3 
m e três braços de atracação. Como um importante dife-
rencial competitivo, a Porto Nave possui uma câmara 
frigorífica – a Iceport – totalmente automatizada, com 
seis transelevadores, e capacidade estática de 16 mil 
posições pallets, além de uma antecâmara com 13 
docas para o recebimento das cargas. Ao todo são 50 
mil m² de área para armazenagem. (PORTO NAVE, 2018). 
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2.5 SISTEMA AEROVIÁRIO

O sistema aeroviário de Santa Catarina conta com 
uma rede de aeroportos públicos distribuídos por 
todas as regiões do estado, alguns sob a responsabi-
lidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aero-
portuária - INFRAERO e outros administrados pelos 
municípios por meio de convênio com o Governo  
do Estado.

No que toca a logística de transporte aeroviário, os 
aeroportos mais importantes do estado são aqueles 
localizados em Florianópolis, Joinville e Navegantes, 
todos com terminais de cargas. Em 2017, o aeroporto 
de Florianópolis operou mais de 5,8 mil processos de 
importação, movimentando 224 mil volumes correspon-
dentes a 2,2 mil toneladas de carga, com faturamento 
de 476 milhões de reais em valores de mercadorias 
nacionalizadas. Navegantes, por sua vez, movimentou 
uma quantidade de carga em torno de 5,3 mil tonela-
das  em 2017 e Joinville mais de 2,2 mil toneladas de 
carga neste mesmo ano (INTERSEAS, 2018). A despeito 
de seu menor porte, mas considerando sua localização 
privilegiada, próximo às áreas dos depósitos abordados 
pelo Projeto Reavaliação do Patrimônio Mineral Carvão 
Sul-Catarinense, o aeroporto de Jaguaruna também 
constitui uma excelente opção aeroviária de acesso às 
áreas focalizadas pelo trabalho, sendo, devido a isso, 
também destacado em conjunto com os demais termi-
nais supracitados.

2.5.1 Aeroporto de Florianópolis

Aeroporto internacional de Florianópolis, locali-
zado a 12 km do centro da cidade, é o principal aero-
porto do estado de Santa Catarina. Possui uma área de 
aproximadamente 9.080 m² (Figura 2.9). Sua movimen-
tação anual de passageiros é da ordem de 3,8 milhões, 
envolvendo 22 mil decolagens por ano. Possui duas 
pistas para pousos e decolagens, sendo uma principal 
com 2.300 m de comprimento e 45m de largura e uma 
pista auxiliar com 1.500 m de comprimento e 30 m de 
largura (WIKIPEDIA, 2017a). As principais companhias 
aéreas que operam voos regulares para a capital cata-
rinense através deste terminal são Azul Linhas Aéreas, 
Gol Linhas Aéreas e LATAM Airlines Brasil. 

Em janeiro de 2018 foi dado início a obras de 
ampliação do aeroporto. A nova estrutura será mais 
de quatro vezes maior que a atual, atingindo uma área 
física de 41.000 m² e ampliando sua capacidade para 
oito milhões de passageiros por ano. A previsão para 
conclusão das obras está prevista para o segundo 
semestre de 2019. O investimento estimado para essa 
ampliação é da ordem de R$ 500 milhões (FLORIPA  
AIRPORT, 2018).

2.5.2 Aeroporto de Navegantes

Este aeroporto internacional (Figura 2.10), localizado 
no município de Navegantes, possui um terminal de pas-
sageiros com área de 5.200 m² e tem capacidade para 
atender 1,4 milhões de passageiros por ano. Movimenta 
diariamente uma média de 4.120 passageiros, 59 voos 
e 7.130 kg de carga (INFRAERO, 2018). As companhias 
aéreas que operam no aeroporto são Azul Linhas Aéreas, 
Gol Linhas Aéreas e LATAM Airlines Brasil e Avianca.

Figura 2.9 - Vista do Aeroporto de Florianópolis  
(PORTAL G1, 2018).

Figura 2.10 - Vista do Aeroporto de Navegantes  
(AEROIN, 2017/2018).

2.5.3 Aeroporto de Joinville

O aeroporto de Joinville (Figura 2.11) situa-se 13 km 
do centro da maior cidade de Santa Catarina, Joinville, 
que é reconhecida como cidade Polo Industrial. Atual-
mente o terminal de passageiros possui 4.000 m² e tem 
capacidade para atender 500 mil passageiros por ano. 
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Opera em média de 20 voos diários pelas companhias 
aéreas Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e LATAM 
Airlines Brasil (SKYSCANNER, 2018). Os destinos operados 
pelas companhias são Campinas e São Paulo. 

O Aeroporto de Jaguaruna foi projetado para receber 
aeronaves de grande porte, como, por exemplo, modelos 
Boeing 737 e o Airbus A320. Uma das finalidades do aero-
porto é atender a uma população em torno de 900 mil 
habitantes dos municípios limítrofes como Tubarão, Crici-
úma e Araranguá. Considerando que as áreas do Projeto 
Reavaliação do Patrimônio Mineral Carvão Sul-Catarinense 
estão inseridas no município de Araranguá, o Aeroporto de 
Jaguaruna (localizado a 57,9 km de Araranguá) reveste-se 
de grande importância por permitir fácil acesso às áreas do 
projeto por meio da rodovia federal BR-101. Atualmente 
as companhias aéreas que operam no terminal são Azul 
Linhas Aéreas e LATAM Airlines Brasil.

2.6 MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA

O Brasil possui matriz energética de origem pre-
dominantemente renovável, com destaque para a 
de geração hidráulica que responde por 68,1% da 
oferta interna. As fontes renováveis, que incluem a 
biomassa, solar e eólica, representam 81,7% da oferta 
interna de eletricidade no Brasil, e resultam da soma 
dos montantes referentes à produção nacional, assim 
como de importações (EPE, 2017a). 

A capacidade total instalada de geração de energia 
elétrica do Brasil (centrais de serviço público e autopro-
dutoras) alcançou 150,4 GW (Giga watt), em 2016, um 
acréscimo de 9,5 GW em relação ao ano anterior. Na 
expansão da capacidade instalada, as centrais hidráulicas 
contribuíram com 55,6%, enquanto as centrais térmicas 
responderam por 18,1% da capacidade adicionada, res-
pondendo as usinas eólicas e solares pelos 26,3% restantes 
de aumento do grid nacional (EPE, 2017a). A Figura 2.13 
apresenta a estrutura da oferta interna de eletricidade 
no Brasil por fonte, enquanto a participação das fontes na 
capacidade instalada do país é mostrada na Figura 2.14.

Figura 2.11 - Vista do Aeroporto de Joinville (AEROFLAP, 2018).

Figura 2.12 - Vista do Aeroporto de Jaguaruna (OLIVEIRA, 2018).

Figura 2.13 - Estrutura da oferta interna de eletricidade no Brasil 
por fonte 2016 (EPE, 2017a). (1)Inclui gás de coqueria; (2)Inclui 

importação de eletricidade; (3)Inclui lenha, bagaço de cana,  
lixívia e outras recuperações.

2.5.4 Aeroporto de Jaguaruna

O aeroporto de Jaguaruna ou Aeroporto Regional 
Sul - Humberto Ghizzo Bortoluzzi (Figura 2.12), também 
conhecido por Aeroporto Regional Sul de Santa Catarina, 
é um aeroporto que atende os municípios da região 
sul-catarinense. Está localizado a 160 km de Florianó-
polis e 42 km de Criciúma, principal cidade da região. 
É administrado pela RDL Aeroportos e está situado no 
município de Jaguaruna. Atualmente a especialização do 
aeroporto é no transporte de passageiros. O aeroporto 
possui área total de 311 hectares (3,11 km2) e uma 
pista com 2,5 km de extensão e 30 m de largura. Em 
2017 o movimento de passageiros foi de 146.000 pessoas 
(WIKIPEDIA, 2017c).  
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Em 2016, o Brasil gerou um total de 578,9 Terawatt-
-hora – TWh, contribuindo o estado de Santa Catarina 
com 28,1 TWh desse montante. Considerando a capaci-
dade instalada de geração de energia elétrica, a partici-
pação do estado de Santa Catarina representou 3,64 % 
(5,47 GW) da capacidade de geração nacional em 2016 
que foi de 150,4 GW, como supracitado (EPE, 2017b).

Como reflexo natural da capacidade instalada de 
geração, a fonte hidráulica permanece como princi-
pal fonte geradora no Brasil dentre as renováveis, com 
81,82%, de participação seguida pela biomassa com 
10,57%, eólica com 7,19% e solar/outras com menos de 
1%. Em Santa Catarina, especificamente, a participação 
da geração hidráulica dentre as renováveis foi ainda maior 
com 95,75%, seguida da biomassa com 2,96%, eólica com 
1,17% e solar/outras com menos de 1%. 

As fontes não renováveis, em 2016, corresponde-
ram a 20% da geração de energia nacional e a 15% da 
geração de energia no estado de Santa Catarina. O 

gás natural é principal fonte de energia não renová-
vel no país com 49,9% do total, seguido pelo carvão 
mineral (15%), energia nuclear (14%), óleo combus-
tível (6%), óleo diesel (4,8%) e gás de coqueria com 
cerca de 1%. Já em Santa Catarina, o carvão mineral 
é a principal fonte não renovável com 97,8% do total, 
seguido do óleo combustível (1,7%) e óleo diesel (0,5%)  
(Figuras 2.15 e 2.16).

Em 2016, o consumo catarinense de energia elétrica 
se concentrou principalmente na produção industrial 
com 40,6%, seguido da residencial com 23,3%, comercial 
com 16,7% e classe rural com 13,3% do consumo total 
de 23.307 GWh (Andrade, 2017). 

A região onde estão inseridas as áreas do Projeto 
Reavaliação do Patrimônio Mineral Carvão Sul-Catari-
nense possui boa infraestrutura energética, pois além 
de o sistema elétrico do país estar interligado, as linhas 
de transmissões locais garantem o fornecimento para 
as indústrias instaladas nas proximidades (Figura 2.17).

Figura 2.14 - Participação das fontes de energia na capacidade instalada do Brasil 2016 (EPE, 2017a).

Figura 2.15 - Geração aproximada de energia elétrica por fonte 
(Fontes renováveis) no estado do de Santa Catarina em 2016  

(EPE, 2017a).

Figura 2.16 - Geração aproximada de energia elétrica por fonte 
(Fontes não renováveis) no estado de Santa Catarina em 2016 

(EPE, 2017a).
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Figura 2.17 - Localização de algumas usinas em operação e linhas de transmissões nas proximidades das áreas do 
Projeto Reavaliação do Patrimônio Mineral Carvão Sul-Catarinense (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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3 ASPECTOS LEGAIS

3.1 INTRODUÇÃO

No mapeamento processual referente ao Projeto Rea-
valiação do Patrimônio Mineral Carvão Sul-Catarinense, 
existem quatro direitos minerários para Carvão, conforme 
Quadros 3.1 a 3.5 a seguir: 

3.2 ANÁLISE PROCESSUAL INDIVIDUALIZADA

Na análise efetuada junto a Agência Nacional 
de Mineração (ANM) não constava em nenhum dos 

processos supracitados a cessão de direitos ou con-
trato de promessa de cessão de direitos. Contudo, foi 
informado pela consultoria jurídica da CPRM (COJUR) 
que os processos 806.362/73 e 806.364/73 estavam 
com promessa de cessão de direitos. Neste sentido, 
para evitar maiores problemas, somente foram consi-
derados para efeito de modelagem, cubagem de recur-
sos e eventual licitação, os processos 806.363/1973 
e 806.365/1973. Os quadros (Quadros 3.2 a 3.5) a 
seguir mostram os históricos de todos os processos 
arrolados pelo projeto.  

Nº PROCESSO MUNICÍPIO/UF ÁREA (HA) *RFP (DATA DE APROVAÇÃO - DOU) 21/12/79

806.362/1973 Araranguá/SC 2.000,25 21/12/29

806.363/1973 Araranguá/SC 474,31 05/02/80

806.364/1973 Araranguá/SC 2.006,10 28/12/79

806.365/1973 Araranguá/SC 788,36 21/12/79

Quadro 3.1 – Processos relacionados ao Projeto Carvão Sul-Catarinense  (Elaboração: Ruben Sardou Filho).

DATA HISTÓRICO DO PROCESSO FOLHAS 
(NOS)

30/03/73 Requerimento de pesquisa para CARVÃO no município de Araranguá, Estado de Santa Catarina, numa área de 1.988,80 
ha; lugar denominado cidade de Araranguá. 01/25

22/11/76 
(D.O.U.) Obtido o Alvará de Pesquisa nº 2.187 de 29/10/76, para pesquisa de Carvão Mineral, em uma área de 1.988,80 ha 41

16/11/78
Protocolizado pela CPRM o relatório final de pesquisa relativo aos processos DNPM nºs 806.361/73 - 806.363/73 - 
806.364/73 - 806.365/73 - 806.366/73 - 806.717/76.
O relatório final de pesquisa não está apenso aos processos citados.

50/53

21/12/79 
(D.O.U.)

Publicada a aprovação do Relatório Final de Pesquisa para CARVÃO.
Reserva Medida: 7.820.900 t Reserva indicada: 40.190.680 t Reserva inferida: 30.863.620 t 60

25/08/76
Protocolizado pela CPRM novo relatório final complementar de pesquisa conjugando os processos DNPM nºs 
806.362/73 - 806.364/73 - 806.366/73 com novos números das reservas. Não consta análise pelo DNPM, nem 
retificação destas reservas nos autos.

63/66

25/01/99 Protocolizado pela empresa JAZIDA ECKERT LTDA pedido de Desmembramento para areia numa área de 49,98 ha. 84/97

O4/09/00 
(D.O.U)

Informado a empresa JAZIDA ECKERT LTDA através do Ofício nº 467/2000 de 25/04/00 do Chefe do 11º Distrito do 
DNPM/SC que o pedido de desmembramento foi acatado, solicitando que a mesma que protocolize no prazo de 60 
(sessenta dias) requerimento de pesquisa mineral completo na forma do art. 16 CM, sob pena de indeferimento.

418

20/06/01 
(D.O.U)

Informado a empresa JAZIDA ECKERT LTDA através do Ofício nº 384/2001 de 02/05/01 do Chefe do 11º Distrito 
do DNPM/SC que o pedido de desmembramento foi acatado, solicitando que a mesma protocolize no prazo de 60 
(sessenta dias) requerimento de pesquisa mineral completo na forma do art. 16 CM, sob pena de indeferimento.

419

12/07/01 Informado pelo parecer técnico do controle de áreas do DNPM/SC que a solicitação a empresa foi instruída, dando 
origem ao processo DNPM 815.273/01. 420

29/05/18 O processo se encerra com vistas da CPRM. Estando no arquivo ANM/SC. 423

Quadro 3.2 – Processo DNPM n° 806.362/73 - Área A-1 (Elaboração: Ruben Sardou Filho)
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DATA HISTÓRICO DO PROCESSO FOLHAS 
(NOS)

30/03/73 Requerimento de pesquisa para CARVÃO no distrito e município de Araranguá, Estado de Santa Catarina, numa 
área de 500 ha, região de Arroio do Silva (lagoa da Serra). 01/24

09/12/76 
(D.O.U.) Obtido o Alvará de Pesquisa nº 2.697 de 23/09/76, para pesquisar CARVÃO MINERAL, em área de 500 ha 38

16/11/78
Protocolizado pela CPRM relatório final de pesquisa relativo aos processos DNPM nºs 806.361/73 - 806.362/73 
- 806.364/73 - 806.365/73 - 806.366/73 - 806.717/76.
O relatório final de pesquisa não está apenso aos processos citados.

46/49

05/02/80 
(D.O.U.)

Publicada a aprovação do Relatório Final de Pesquisa para CARVÃO.
Reserva Medida: 372.000 t
Reserva indicada: 1.398.400 t
Reserva inferida: 184.800 t

57

29/05/18 O processo se encerra com vistas da CPRM. Estando no arquivo ANM/SC. 80

Quadro 3.3 – Processo DNPM n° 806.363/73 - Área A-5 (Elaboração: Ruben Sardou Filho).

Quadro 3.4 – Processo DNPM n° 806.364/73 - Área A-2 (Elaboração: Ruben Sardou Filho).

DATA HISTÓRICO DO PROCESSO FOLHAS 
(NOS)

30/03/73 Requerimento de pesquisa para CARVÃO no distrito e município de Araranguá, Estado de Santa Catarina, 
numa área de 1.999,10 ha, região de Arroio do Silva. 01/25

26/11/76
(D.O.U.) Obtido o Alvará de Pesquisa nº 2.374 de 12/11/76, para pesquisar CARVÃO MINERAL, em área de 1.991,10 há. 41

16/11/78

Protocolizado pela CPRM o relatório final de pesquisa conjunto com os processos DNPM nºs 806.361/73 
- 806.362/73 - 806.363/73 - 806.365/73 - 806.366/73 - 806.717/76.O relatório final de pesquisa não está 
apenso aos processos citados.
O relatório final de pesquisa não está apenso aos processos citados.

48/51

28/12/79 
(D.O.U.)

Publicada a aprovação do Relatório Final de Pesquisa para CARVÃO.
Reserva Medida: 10.184.140 t
Reserva indicada: 52.099.540 t
Reserva inferida: 13.402.100 t

59

25/08/86
Protocolizado pela CPRM novo relatório final complementar de pesquisa conjunto com os processos DNPM 
nºs 806.362/73 - 806.364/73 - 806.366/73 com novas reservas. Não consta análise pelo DNPM, nem 
retificação destas reservas nos autos.

63/66

29/05/18 O processo se encerra com vistas da CPRM. Estando no arquivo ANM/SC. 86

Quadro 3.5 – Processo DNPM n° 806.365/73 - Área A-6 (Elaboração: Ruben Sardou Filho).

DATA HISTÓRICO DO PROCESSO FOLHAS 
(NOS)

30/03/73 Requerimento de pesquisa para CARVÃO no município de Araranguá, Estado de Santa Catarina, numa área de 
788,36 ha, lugar denominado Morro do Conventos. 01/25

07/12/77
(D.O.U.) Obtido o Alvará de Pesquisa nº 128 de 12/01/77, para pesquisar CARVÃO MINERAL, em área de 788,36 ha 37

16/11/78
Protocolizado pela CPRM relatório final de pesquisa conjunto com os processos DNPM nºs 806.361/73 - 
806.362/73 - 806.363/73 - 806.364/73 - 806.366/73 - 806.717/76.
O relatório final de pesquisa está apenso aos processos citados.

52/182

21/12/79 
(D.O.U.)

Publicada a aprovação do Relatório Final de Pesquisa para CARVÃO.
Reserva Medida: 9.231.000 t
Reserva indicada: 36.272.950 t
Reserva inferida: 7.776.800 t
A área aprovada é de 788,36 ha.

189

29/05/18 O processo se encerra com vistas da CPRM. Estando no arquivo ANM/SC. 86
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4 FISIOGRAFIA E ECOSSISTEMAS

4.1 CLIMA

A região do extremo sul-catarinense, onde localizadas 
as áreas dos processos de pesquisa para carvão da CPRM, 
segundo dados do Atlas Climatológico Digital do Estado 
de Santa Catarina (Pandolfo, 2002), é caracterizada por 
um clima subtropical úmido, quente e temperado. A plu-
viosidade média anual é de 1.301 mm, com os maiores 
acumulados de chuva nos meses mais quentes (verão), 
quando ultrapassam 140 mm. No período mais seco, 
entre maio e agosto, as precipitações médias ficam em 
torno de 80 mm. A temperatura no período mais frio 
varia em média entre 10oC e 21oC, enquanto nos meses 
mais quentes entre 22oC e 34oC, sendo  média anual de 
19,1°C . Esse tipo de clima predomina nas faixas litorâneas 
dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, 
no planalto norte catarinense e centro-leste do Paraná.

4.2 GEOMORFOLOGIA E SOLOS

De acordo com DANTAS (2005), na região escopo 
do trabalho a unidade geomorfológica é definida como 
Baixada Alúvio-Coluvionar, a qual se estende desde 
o sopé da Serra Geral até as formações lagunares e 
marinhas Neo-Pleistocênicas e Holocênicas, próximas à 
linha da costa. As formações superficiais típicas dessa 
baixada alúvio-coluvionar, que são singulares às baixa-
das litorâneas brasileiras, são os leques aluviais (Alq). 
Tais formações consistem de depósitos rudáceos, mal 
selecionados, com presença de grandes blocos envoltos 
numa matriz de granulometria fina que se espraiam pela 
porção interior da baixada litorânea. Em fácies proximal, 
junto ao sopé da escarpa da Serra Geral, os leques aluviais  
encontram-se, frequentemente, sobrepostos por depó-
sitos de tálus de idade mais recente. À medida que esses 
depósitos se aproximam da linha da costa, a importância 
da fração rudácea na matriz do depósito tende a diminuir 
nas porções distais dos leques. 

As planícies fluviais (Apf), por sua vez, também estão 
inseridas na baixada litorânea e ocupam, na bacia do 
rio Araranguá, as amplas várzeas dos principais canais 
coletores, destacando-se os rios da Pedra, Pinheirinho, 
Amola Faca, Jundiá, Manuel Alves, Cedro, Mãe-Luzia, São 
Bento e Sangão. Estes terrenos consistem de sedimentos 
areno-argilosos a argilo-arenosos, de idade holocênica. 
Resultam de processos de dissecação fluvial dos leques 
aluviais pleistocênicos em períodos regressivos do nível 

relativo do mar com posterior preenchimento das calhas 
aluviais por sedimentação fluvial em períodos de estabi-
lização do nível marinho numa posição próxima a atual. 
Estas áreas de várzea, situadas próximas a atual linha 
de costa, em especial, no baixo curso da bacia do rio 
Araranguá, apresentam um processo de sedimenta-
ção transicional com ambientes marinhos continentais, 
sendo classificadas de planícies fluvio-lagunares (Apfl). A 
planície costeira está enquadrada na baixada litorânea, 
assim como as planícies aluviais e alúvio-coluvionares. 

O terraço marinho mais antigo (Atm), gerado após 
uma penúltima transgressão do mar, situa-se entre as 
planícies aluviais ou porções distais dos leques aluviais 
e as planícies lagunares. Os terraços marinhos estão 
posicionados, geralmente, entre 3 a 4 metros acima do 
nível de base das planícies fluvio-marinhas (Apfl). Local-
mente, a superfície dos terraços marinhos encontra-se 
ligeiramente rebaixada, formando planícies marinhas 
(Apm). Estas planícies marinhas foram identificadas em 
algumas extremidades dos terraços marinhos, nos arre-
dores de Araranguá, Sapiranga e Guarajuva. O terraço 
marinho mais recente, gerado após a última transgressão 
do mar, situa-se entre as planícies lagunares e a linha de 
costa. Este terreno consiste de sedimentos arenosos 
de origem marinha, parcialmente remobilizados por 
ação eólica, dando origem a formação de dunas fixas  
(Adf) ou ativas (Adat). 

A cobertura vegetal original, formada pela Mata 
Atlântica, foi em grande parte extinta pela interven-
ção antrópica devida às atividades agropastoris e 
extrativista, substituída, especialmente, por planta-
ções de fumo e campos de pastagens formados por  
gramíneas como azevém. 

Uma questão intrigante encontrada na área refere-
-se aos terraços marinhos pleistocênicos que afloram 
a nordeste do vale do rio Araranguá, entre a bacia do 
rio dos Porcos e o litoral, na altura do balneário Morro 
dos Conventos. Neste trecho os terraços marinhos, 
sotopostos por dunas fósseis, estão alçados a cotas 
que variam entre 70 e 100 metros, formando um relevo 
de extensas colinas amplas e alinhadas paralelamente 
à linha de costa (Dc32).

As Planícies Lagunares (Apl), constituintes da 
planície costeira, situam-se entre as duas gerações 
de terraços marinhos e ocupa o entorno das lagu-
nas costeiras nas proximidades da desembocadura  
do rio Araranguá. 
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4.3 ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

A bacia do rio Araranguá abrange uma expressiva 
porção da fachada atlântica do sul do estado de Santa 
Catarina e compreende três grandes unidades geo-
morfológicas: o compartimento serrano, representado 
pela escarpa da Serra Geral; a baixada pré-litorânea, 
representada por amplas superfícies aplainadas resul-
tantes do retrabalhamento de antigos depósitos de 
leques aluviais e fundos de vales preenchidos por uma 
sedimentação aluvial moderna; e a baixada litorânea, 
representada por depósitos fluvio-lagunares e cordões 
arenosos marinhos. Esse macro compartimento geo-
morfológico influencia o comportamento da rede de 
drenagem, a capacidade de transporte dos canais e o 
balanço sedimentar atual da bacia. 

Em termos de hierarquia de drenagem, o rio Ara-
ranguá consiste no principal coletor de águas superfi-
ciais, desaguando no Oceano Atlântico. É formado pela 

confluência dos rios Itoupava e Mãe-Luzia a noroeste 
da cidade de Araranguá, tendo o rio dos Porcos como 
único afluente importante, que deságua a jusante dessa 
confluência. A hidrogeologia desta região está resumida 
a duas zonas aquíferas sedimentares (as1 e as2) e a 
uma zona não aquífera (na2), existindo 12 poços para 
água nos aquíferos as1 e as2 cadastrados na base SIA-
GAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas)  
da CPRM (Figura 4.1). 

4.3.1 Zona Aquífera Sedimentar – as1

Esta zona aquífera é caracterizada pela presença 
de sedimentos marinhos e costeiros, representados 
por sucessões de camadas arenosas, pouco ou não con-
solidadas. As espessuras podem ultrapassar 40 m. Os 
sedimentos da área de influência de maré nos mangues 
possuem muita matéria orgânica, existindo locais com 
lentes de turfa e argila. Esses sedimentos capeiam tanto 

Figura 4.1 - Hidrogeologia na região dos processos de Pesquisa para carvão da CPRM na faixa 
carbonífera sul-catarinense. Adaptado de MACHADO, 2013 (Elaboração: Giovani Nunes Parisi).



| 23 |

| Projeto Reavaliaçãodo Patrimônio Mineral - Área Carvão Sul-Catarinense |

litologias do embasamento cristalino como rochas sedi-
mentares gonduânicas. A unidade hidroestratigráfica 
predominantemente é a “Unidade Hidroestratigráfica 
Cenozoico”, correspondente a Sistemas Aquíferos Ceno-
zoicos Litorâneos. 

Suas condições hidrogeológicas correspondem a 
um aquífero livre de extensão regional, com porosi-
dade intergranular, contínuo, homogêneo e isotrópico. 
As condições morfológicas dos terrenos ocupados por 
esta zona aquífera, por sua vez, indicam sua relação 
com sedimentação marinha e em alguns casos, com 
remobilização eólica em barreiras, caracterizando-se 
por constituírem planícies com altitude média de 10 m 
(no caso de barreiras marinhas até 30 m).

As vazões captadas em poços bem construídos nessa 
zona aquífera variam entre 20,0 e 90,0 m3/h, com níveis 
estáticos próximos da superfície, que variam geralmente 
entre 2,0 e 4,0 m. Quanto à qualidade da água em rela-
ção ao total de sais dissolvidos (TSD), essa zona aquífera 
caracteriza-se por apresentar água com qualidade quí-
mica boa para todos os fins, seja para abastecimento 
doméstico e público, agrícola ou industrial. O valor de 
TSD geralmente é menor do que 100 mg/L. Localmente 
pode apresentar teores de ferro e manganês acima das 
normas de potabilidade. 

Quanto aos tipos de obras de captação e de profun-
didade estimada (m) são recomendados poços tubulares 
profundos, com profundidades da ordem de 60 m. Baixas 
vazões podem ser obtidas através de poços ponteira, 
porém com o risco de captação de águas poluídas. A 
importância hidrogeológica local desses aquíferos é de 
proporcionar boas vazões e água dentro dos limites de 
potabilidade. Ocupam as planícies costeiras e litorâneas, 
com grandes volumes de água para abastecer cidades 
e balneários, o que lhes conferem grande importância 
hidrogeológica local. 

Quanto à vulnerabilidade e risco à contaminação, 
essa zona aquífera, devido à elevada porosidade e prati-
camente inconsolidada, é extremamente vulnerável, pos-
suindo alto risco de contaminação por esgotos por falta 
de saneamento básico, assim como por contaminantes 
químicos provenientes tanto de atividades agropastoris 
(adubos, pesticidas, herbicidas, etc) como de mineração.

4.3.2 Zona Aquífera Sedimentar – as2

Esta zona aquífera é caracterizada pela presença 
de sedimentos continentais de origem aluvial e fluvial, 
localmente com algum sedimento marinho intercalado. 
Compreendem matacões, seixos, areias, siltes e argi-
las, geralmente inconsolidados, que recobrem rochas 
intemperizadas do embasamento cristalino. A unidade 
hidroestratigráfica predominante é a “Unidade Hidro-
estratigráfica Cenozoico”, correspondente a sistemas 

aquíferos cenozoicos continentais associados a sistemas 
marinhos. Suas condições hidrogeológicas correspondem 
a um aquífero livre sobre aquíferos de menor permeabi-
lidade, de extensão regional, com porosidade intergra-
nular, contínua, homogênea e anisotrópica. 

As condições morfológicas dos terrenos ocupados 
por essa zona aquífera, por sua vez, relacionam-se com 
sedimentações cenozoicas, de origem predominante-
mente continental, com influência marinha. Constituem 
planícies com componentes aluviais e coluviais com 
altitudes geralmente abaixo de 20 m. As vazões captadas 
por poços tubulares e ponteiras variam entre 1,0 e 3,0 
m3/h, com níveis estáticos próximos da superfície, que 
variam geralmente entre 2,0 e 4,0 m. 

Quanto à qualidade da água em relação ao total 
de sais dissolvidos (TSD), essa zona aquífera, como a 
anterior, caracteriza-se por apresentar água com qua-
lidade boa para todos os fins, sejam abastecimentos 
domésticos, públicos, agrícolas ou industriais. O valor 
de TSD geralmente é menor do que 200 mg/L, porém 
pode aumentar quando captado simultaneamente com 
outros aquíferos. Eventualmente pode apresentar teores 
de ferro e manganês acima das normas de potabilidade. 

Quanto aos tipos de obras de captação e de profun-
didade estimada (m) são recomendados poços tubulares 
profundos, com profundidades da ordem de 120 m, 
visando captar também, de forma simultânea, aquífe-
ros do embasamento cristalino. Baixas vazões podem 
ser obtidas através de poços ponteira, porém com o 
risco de captação de águas poluídas. Quanto à impor-
tância hidrogeológica, apesar de menos produtivo em 
relação à zona aquífera as1, essa zona aquífera, que 
ocupa as planícies costeiras, apresenta ainda importância  
hidrogeológica local. 

Em relação à vulnerabilidade e risco à contamina-
ção, essa zona aquífera, a exemplo da zona aquífera 
as1, com elevada porosidade e praticamente inconsoli-
dada, também é muito vulnerável, possuindo igualmente 
alto risco à contaminação, seja por esgotos, devido à 
falta de saneamento básico, seja por contaminantes 
químicos provenientes de adubos, pesticidas, herbici-
das, e outros tanto relacionados a atividades agrícolas  
como de mineração.

4.3.3 Zona Não Aquífera – na2

A zona não aquífera na2 é caracterizada por uma 
sucessão de formações geológicas predominantemente 
pelíticas, formada por níveis de folhelhos e argilitos com 
associação de calcários e camadas de arenitos endure-
cidos que propiciam a formação de escarpas em um 
terreno de grande declividade. Ocorrem ainda extensas 
áreas capeadas por rochas basálticas toleíticas, assim 
como de rochas vulcânicas com afinidades alcalinas.  
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A zona aquífera na2 compreende as unidades hidroestra-
tigráficas Teresina, Rio do Rastro e Botucatu (capeadas 
no topo por derrames vulcânicos). Suas condições hidro-
geológicas são caracterizadas por aquitardos, aquicludes 
e aquífugos. Raramente ocorrem aquíferos localizados 
restritos a zonas fraturadas.

Quanto às características morfológicas, a zona não 
aquífera na2 está associada com a feição geomorfoló-
gica da escarpa da Serra Geral, que se caracteriza pelas 
litologias vulcânicas que capeam rochas sedimentares 
gonduânicas. Apresentam alto grau de dissecação em 
terrenos com altitudes que variam de 400 a 1400 m, 
com relevo também relacionado com intrusões de rochas 
alcalinas. Com relação às vazões prováveis e a variação 
do nível estático (NE), essa zona aquífera é desfavorável 
para poços tubulares profundos. O aproveitamento se 
dá por captação de fontes.

Com relação ao total de sais dissolvidos (TSD), a 
qualidade química da água é boa e o TSD não ultra-
passa a 50 mg/L. Essa zona caracteriza-se pela grande 
ocorrência de fontes, apresentando águas relacionadas 
com a infiltração recente de precipitações. Os tipos 
de obras para captação e as profundidades estimadas 
devem considerar a natureza principalmente pelítica 
das litologias e a morfologia da região, com rebordos de 
serra apresentando vertentes íngremes e escarpas nas 

porções mais arenosas. Considerando essas caracterís-
ticas, não é recomendada a perfuração de poços tubu-
lares profundos, existindo, entretanto, a possibilidade 
de aproveitamento de fontes naturais.  

Sua condição hidrogeológica, marcada por aquitardos 
e aquicludes, raramente aquíferos e de pequena produ-
tividade, que ocupam áreas escassamente povoadas em 
encostas de serra, caracterizam uma zona de pequena 
importância hidrogeológica local.

A vulnerabilidade e risco à contaminação dessa zona 
são baixos, considerando que são áreas praticamente sem 
aquíferos, representadas por litologias gonduânicas muito 
litificadas e derrames vulcânicos pouco fraturados associa-
dos a arenitos endurecidos, além do que com geomorfologia 
desfavorável e escassamente povoada.

4.4 ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE 

Em Santa Catarina o bioma Mata Atlântica está presente 
em 100% do seu território, ocorrendo nas áreas da CPRM 
como polígonos residuais e fragmentados, conforme mape-
amento efetuado pela Fundação SOS Mata Atlântica - INPE 
(2018). Estudos realizados por esse órgão revelam ainda que 
o estado de Santa Catarina tem hoje apenas 41,4% (3.967.603 
ha) da sua mata atlântica original, sendo que 11,9% (1.136.317 
ha) são áreas de até um hectare (Figura 4.2).

Figura 4.2 - Áreas remanescentes de mata atlântica e outros biomas na região dos processos de Pesquisa para carvão 
da CPRM na faixa carbonífera sul-catarinense. Adaptado de Fundação SOS Mata Atlântica – INPE, 2018 (Elaboração: 

Giovani Nunes Parisi).
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5 CARVÃO MINERAL NO BRASIL

No Brasil, como já frisado, as principais jazidas car-
boníferas estão situadas na Bacia Sedimentar do Paraná, 
basicamente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e São Paulo, com as ocorrências mais 
relevantes presentes nos dois últimos estados.

Os carvões brasileiros caracterizam-se por sua hete-
rogeneidade na estrutura vertical e horizontal (variações 
laterais graduais). Tais variações também são marcantes 
de camada a camada, dentro da mesma jazida e de 
jazida para jazida. Em termos de qualidade, em geral, 
apresentam baixo grau de carbonificação (rank), deno-
minados comercialmente como alto voláteis, com ele-
vado teor de cinzas, geralmente superior a 50%, e teor  
variável de enxofre.

De modo geral, infere-se que as jazidas de carvão 
no estado do Rio Grande do Sul têm trend SW-NE e no 
estado de Santa Catarina, trend N-S, observando-se 
ainda, em sentido NE na faixa carbonífera gaúcha e NNE 
nas jazidas catarinenses, um aumento do rank do carvão, 
com diminuição gradual do teor de cinzas e aumento do 
teor de enxofre e do poder calorífico. 

A Bacia Carbonífera Sul-Catarinense constitui-se de 
uma faixa de orientação aproximada Norte- Sul com cem 
quilômetros de comprimento e uma largura média de 
vinte quilômetros, entre as escarpas da Serra Geral e a 
faixa litorânea, em parte balizada por maciços graníticos 
da Serra do Mar. 

A exploração do carvão catarinense desenvolve-se 
na região sul do estado, sendo os municípios de Lauro 
Müller, Urussanga, Siderópolis, Treviso, Criciúma, Forqui-
lhinha, Içara, Morro da Fumaça e Maracajá os maiores 
centros de mineração. Os recursos in situ de carvão 
mineral de Santa Catarina, de acordo com ABOARRAGE 
e LOPES (1986), chegam a 4,2 bilhões de toneladas.

5.1 HISTÓRICO DO CARVÃO NA REGIÃO DO 
PROJETO CARVÃO SUL-CATARINENSE

A descoberta da primeira evidência de carvão mineral 
no Brasil data do final do século XVIII e foi registrada na 
localidade de Curral Alto, atual município de Minas do 
Leão, no Rio Grande do Sul (OSÓRIO, 2012). Já no estado 
de Santa Catarina, as primeiras alusões à existência de 
carvão mineral datam da mesma época na região de 
Lauro Müller e foram feitas por tropeiros que faziam 
fretes entre as cidades de Laguna e Lages. Contudo, 
somente em 1827 o carvão foi investigado pela primeira 

vez por um especialista, o naturalista alemão Friedrich 
Sellow, em visita à região carbonífera sul-catarinense. 
Em fins de 1832, Sellow concluiu seus estudos e aná-
lises e encaminhou-os à Corte (BELOLLI et al., 2002;  
HEIDEMANN, 1981).

A exploração de carvão das jazidas de Santa Cata-
rina foi iniciada antes do ano de 1832, às margens do 
Rio Tubarão. Entretanto, era uma atividade executada 
manualmente e pouco rentável. O maior entrave para a 
exploração dessas minas era a dificuldade de transporte. 
Após frustradas tentativas de exploração do carvão 
em Santa Catarina, com capitais estrangeiros, como a 
The Tubarão Brazilian Coal Mining Company Limited e 
a Comissão White, iniciou-se em 1900 a implantação 
de indústrias carboníferas com capitais nacionais e de 
resultados positivos. 

O desenvolvimento da exploração do carvão está 
diretamente ligado a fatores externos e internos, como 
a Primeira Guerra Mundial, processos da industrialização 
do Brasil, criação da siderurgia nacional e a Segunda 
Guerra Mundial. As guerras dificultaram a importação do 
carvão estrangeiro, exigindo a utilização do carvão nacio-
nal, em substituição ao importado. A industrialização no 
país e a criação de siderurgia nacional aumentaram, por 
sua vez, as necessidades de carvão (HEIDEMANN, 1981).

A partir de 1917, foram organizadas as primeiras 
empresas carboníferas em Santa Catarina, exitosas na 
exploração da substância, como a Companhia Brasi-
leira Carbonífera Araranguá, Companhia Carbonífera  
Urussanga, Companhia Carbonífera Próspera e Com-
panhia Nacional Barro Branco. Contudo, até a década 
de 40, a produção de carvão catarinense teve partici-
pação reduzida na produção carbonífera nacional. Com 
o desenvolvimento do setor siderúrgico e o decreto 
determinando a utilização de 20% de carvão nacional 
na composição do coque, a produção de carvão do sul-
-catarinense passou a corresponder a mais da metade 
da produção brasileira, já que o estado de Santa Catarina 
era o único produtor de carvão metalúrgico no Brasil. 

Mesmo assim, ao longo do tempo, a indústria carbo-
nífera de Santa Catarina teve dificuldade em colocar no 
mercado o seu carvão. Isso, por fatores diversos, como o 
da concorrência do similar importado, oferecido a preço 
inferior, e do mandado de segurança, impetrado por 
empresas importadoras, que se recusavam a cumprir 
a legislação com referência ao consumo obrigatório de 
20% do carvão nacional. Além da entrada em grande 
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escala do óleo combustível no País, ocupando o lugar 
do carvão (BELOLLI et al., 2002). 

Nos anos 1960 seguiu-se a construção das termelétri-
cas Presidente Médici, em Candiota no Rio Grande do Sul, 
e Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo em Santa Catarina, 
que impulsionaram o consumo do carvão e constituíram 
fator marcante para o desenvolvimento da indústria do 
carvão na região sul do país (OSÓRIO, 2012). 

Com a crise do petróleo na década de 1970, outro 
impulso foi dado para o consumo do carvão nacional, 
tendo sido criado pelo governo federal o Programa de 
Mobilização Energética – PME, visando conhecer mais 
detalhadamente as reservas de carvão nacional e incen-
tivar seu uso. Até a década de 70, o conhecimento deta-
lhado dos depósitos de carvão no Brasil estava limitado 
às áreas onde o carvão já era lavrado. As demais porções 
eram conhecidas apenas por meio de pesquisa pioneira 
com informações esparsas. 

Com o PME, a partir de 1975, iniciou-se uma pesquisa 
sistemática em diversos depósitos de carvão da Bacia 
Sedimentar do Paraná. Para tal intento foram requeridos 
diversos processos de pesquisa, tendo sido executados 
mapeamentos geológicos e sondagens, sendo perfurados e 
perfilados cerca de 657.000 m, com análises dos intervalos 
carboníferos, além de realizados levantamentos geofísicos. 
A CPRM teve papel de destaque nesse programa, que 
aumentou consideravelmente os reservas in situ de carvão 
mineral até então conhecidos no Brasil, que passaram 

de 3,7 bilhões de toneladas para cerca de 32 bilhões de 
toneladas no final dos estudos (COUTINHO, 1987). 

Os trabalhos desenvolvidos pela CPRM na faixa car-
bonífera sul-catarinense e que embasaram o presente 
estudo, incluem os projetos Araranguá, Arroio do Silva 
e Borda Leste da Bacia do Paraná: integração geológica 
e avaliação econômica, além do informe de recursos 
minerais intitulado Carvão nos Estados do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, os quais são descritos de forma 
sucinta nos subitens a seguir. É importante registrar, 
que os números relativos aos volumes de minério apre-
sentados por esses trabalhos estão em conformidade à 
legislação mineral brasileira vigente até então, com as 
reservas quantificadas em termos de medida, indicada e 
inferida, conforme exigência do órgão regulador da época, 
o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). 

5.1.1 Projetos Araranguá e Arroio do Silva

As áreas da CPRM reavaliadas no presente relatório 
foram trabalhadas no Projeto Araranguá (CPRM, 1978), 
executado entre 1973 e 1978, no qual foram requeridos 
sete processos de pesquisa (6.686,66 ha): 806.361/73, 
806.362/73, 806.363/73, 806.364/73, 806.365/73, 
806.366/73 e 806.717/76 (Figura 5.1).

Os trabalhos de pesquisa do Projeto Araranguá 
foram iniciados com a compilação de dados existentes 
nos projetos Carvão de Santa Catarina (Fabrício, 1973) 

Figura 5.1 - Situação legal dos processos da CPRM do Projeto Araranguá na faixa carbonífera sul-catarinense 
(Jazida Sul-Catarinense) e os blocos de áreas (processos) pertinentes às unidades mineiras Arroio do Silva e 

Morro dos Conventos (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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e Araranguá-Torres (Suffert, 1976), assim como a ela-
boração de um mapa base de trabalho. A partir dos 
elementos coletados, definiu-se a programação de 13 
furos de sondagem (6.068,85 metros) em quatro dos 
sete processos incialmente requeridos. Nos processos 
806.366/73, 806.361/73 e 806.717/76 não foram exe-
cutados furos, pois os estudos dos mapas base mostra-
ram que as referidas áreas eram pouco promissoras em 
termos econômicos devido à grande profundidade e o 
adelgaçamento das camadas de carvão. 

A metodologia de trabalho do Projeto Araranguá seguiu 
uma sistemática composta por quatro etapas: sondagem e 
perfilagem geofísica; descrição dos testemunhos; ensaios 
tecnológicos e análises; e cálculo de recursos. Como resul-
tado desses trabalhos, foram delimitadas duas unidades 
mineiras na abrangência dos cinco processos com potencial 
econômico, ou seja, Unidade Mineira Arroio do Silva (pro-
cessos 806.362/73, 806.364/73 e 806.366/73) e Unidade 
Mineira Morro dos Conventos (processos 806.363/73 e 
806.365/73), nas quais foi cubado um total de 228 milhões 
de toneladas de carvão in situ (Tabela 5.1). 

Posteriormente, já na década de 1980, iniciou-se o 
Projeto Arroio do Silva (KREBS et al., 1984) na abrangência 
dos processos 806.362/73, 806.364/73 e 806.366/73 
com o objetivo de adensar a malha de sondagem, de 
forma a possibilitar a interpretação mais precisa do com-
portamento geológico e estrutural, bem como a obten-
ção de amostras para análises, a fim de se complementar 
o estudo das características físico-químicas das diversas 
camadas de carvão.

Entre agosto de 1980 e outubro de 1981 foram exe-
cutados 23 furos de sondagem (9.912,26 metros), os quais 
foram utilizados em conjunto com os furos dos projetos 
anteriores para complementar os mapas elaborados no 
relatório final de pesquisa do Projeto Araranguá (CPRM, 
1978), assim como refazer o cálculo de recursos das 
camadas de carvão Barro Branco, A, Bonito Superior e 
Pré-Bonito Superior. A metodologia e critérios utilizados 
no Projeto Arroio do Silva para a cubagem foram os 
mesmos adotados no Projeto Araranguá. A Tabela 5.2 
agrupa os recursos cubados e reportados pelo Projeto 
Arroio do Silva (KREBS et al., 1984). 

ÁREAS CATEGORIA CAMADA  BARRO 
BRANCO CAMADA A CAMADA BONITO

SUPERIOR
CAMADA PRÉ-BONITO

SUPERIOR

A-1 
806.362/73 Alv. 
2187

MEDIDA - 3.029.400 2.159.500 2,632,000

INDICADA 844.000 16.506.180 9.688.000 13,996,500

INFERIDA 46.400 7.777.620 9.824.500 13,261,500

TOTAL 890.400 27.313.200 21.672.000 29,890,000

A-2 
806.364/73 Alv. 
2374

MEDIDA 3.131.200 2.611.440 2.436.000 2,005,500

INDICADA 16.751.200 12.080.340 12.127.500 11,140,500

INFERIDA 630.400 714.420 3.038.000 8,977,500

TOTAL 20.512.800 15.406.200 17.601.500 22,123,500

A-3 
806.366/73 Alv. 
2569

MEDIDA - - - -

INDICADA 422.400 596.160 609.000 294,000

INFERIDA 1.129.600 6.910.920 5.390.000 2,033,500

TOTAL 1.552.000 7.507.080 5.999.000 2,327,500

A-5 
806.363/73 Alv. 
2697

MEDIDA 372.000 - - -

INDICADA 1.398.400 - - -

INFERIDA 184.800 - - -

TOTAL 1.955.200 - - -

A-6 
806.365/73 Alv. 
128

MEDIDA 3.512.000 - 3.360.000 2,359,000

INDICADA 12.835.200 - 13.256.250 10,181,500

INFERIDA 2.932.800 - 2.537.500 2,306,500

TOTAL 19.280.000 - 19.153.750 14.847.000

TOTAL 44.190.400 50.226.480 64.426.250 69.188.000

Tabela 5.1 -  Reservas in situ por camadas de carvão (t) reportadas pelo Projeto Araranguá (adaptado de CPRM, 1978).
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5.1.2 Projeto A Borda Leste da Bacia do Paraná

O Projeto A Borda Leste da Bacia do Paraná: inte-
gração geológica e avaliação econômica (ABOARRAGE; 
LOPES, 1986), executado pela CPRM entre 1983 e 
1986, foi elaborado a partir da necessidade de com-
patibilização, uniformização e integração do imenso 
volume de dados obtidos durante trabalhos de mape-
amento e pesquisa de carvão ao longo de anos na 
porção leste da Bacia do Paraná, que inclui toda faixa  
carbonífera do sul-catarinense.

Esse enorme acervo de informações, disperso entre 
as diversas entidades e empresas que trabalharam na 
bacia, carecia de um tratamento em conjunto que per-
mitisse uma visão global da geologia dessa parte da 
bacia, uma vez que grande parte dos mapas existentes 
era relativa a trabalhos localizados e limitados pelas 
concessões dos alvarás de pesquisa.

Foram elaborados nesse projeto os seguintes pro-
dutos finais:

• Mapas Geológicos
• Cartas de Ocorrências Minerais e de Previsão para 
Planejamento de Ações Governamentais
• Cartas de Previsão para Planejamento Mineiro para 
Carvão
• Mapas de Locação dos Furos de Sondagem
• Mapas Paleogeográficos
• Seção Estratigráfica Regional
• Seções de Detalhe do Pacote Carbonoso
• Seção Paleoambiental
• Perfis Descritivos dos Principais Furos de Sondagem
• Tabelas com os Dados Litoestratigráficos dos Furos
As cartas e mapas, à exceção de mapas paleogeográ-

ficos, foram executados em escala 1:100.000. O cálculo 
de reservas realizado nesse trabalho contemplou as 

camadas de carvão de toda faixa carbonífera sul-catari-
nense (Jazida Sul-Catarinense), independentemente das 
áreas dos processos de pesquisa da CPRM. Os recursos 
calculados para as principais camadas de carvão totali-
zaram 4,29 bilhões de toneladas, as quais discriminadas 
por faixa de cobertura (Tabela 5.3).

5.1.3 Informe Carvão nos Estados do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina 

Em 1997, a CPRM divulgou um informe de recursos 
minerais intitulado Carvão nos Estados do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina (Süffert, 1997), que teve como 
objetivo sistematizar e divulgar os resultados das ativi-
dades técnicas da CPRM nos campos da geologia econô-
mica, prospecção, pesquisa e economia mineral. Nesse 
trabalho foram apresentadas as áreas da empresa que 
se mostraram as mais favoráveis para lavra, baseadas 
na quantidade e qualidade das reservas de carvão, 
facilidades de extração, localização, infraestrutura e 
transporte, tornando-as prioritárias para negociação 
de seus direitos minerários.

Nesse informe é somente abordada a Unidade 
Mineira Morro dos Conventos na faixa carbonífera 
sul-catarinense (processos 806.363/73 e 806.365/73) 
(Figura 5.2). Os recursos de carvão apresentados 
nesse trabalho são similares àqueles reportados 
no relatório final de pesquisa do Projeto Araranguá  
(CPRM, 1978) (Tabela 5.1). 

Além de números sobre reservas, o trabalho apre-
senta ainda um resumo sobre o nível de conhecimento 
prospectivo, estágio dos processos, algumas caracte-
rísticas físicas e geológicas dos jazimentos, a qualidade 
e destinação de uso do carvão, além de considerações 
sobre a lavra e beneficiamento. 

ÁREAS CATEGORIA CAMADA  BARRO 
BRANCO CAMADA A CAMADA BONITO

SUPERIOR
CAMADA PRÉ-BONITO

SUPERIOR

A-1 
806.362/73 Alv. 
2187

MEDIDA - 4.224.000 1.990.000 2.282.000

INDICADA - 20.981.000 13.569.000 10.039.000

INFERIDA - 2.068.000 9.164.000 8.099.000

TOTAL - 27.273.000 24.723.000 20.420.000

A-2 
806.364/73 Alv. 
2374

MEDIDA 14.921.000 5.218.000 15.337.000 12.631.000

INDICADA 10.116.000 5.437.000 12.097.000 11.289.000

INFERIDA 246.000 764.000 - 867.000

TOTAL 25.283.000 11.419.000 27.434.000 24.787.000

A-3 
806.366/73 Alv. 
2569

MEDIDA 67.000 84.000 92.000 56.000

INDICADA 388.000 2.012.000 3.124.000 1.343.000

INFERIDA - 8.401.000 6.653.000 3.634.000

TOTAL 455.000 10.497.000 9.869.000 5.033.000

TOTAL 25.738.000 49.189.000 62.026.000 50.240.000

Tabela 5.2 - Reservas in situ por camadas de carvão (t) reportados pelo Projeto Arroio do Silva (KREBS et al., 1984).
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Figura 5.2 - Mapa de localização de toda faixa carbonífera sul-catarinense (Jazida Sul-Catarinense) e, no 
detalhe, blocos das áreas de processos relativos à Unidade Mineira Morro dos Conventos (Süffert, 1997).

PROFUNDIDADE
CAMADA <50 M 50-300 M 300-800 M >800 M TOTAL

Barro Branco 196,6 710 292,3 124,4 1.323,3

A - - 106,1 61 167,1

Ponte Alta - - 183,5 357,6 541,1

Bonito Superior 4 41,7 250,1 - 295,8

Bonito Inferior 344,7 605,7 354,7 242,3 1.547,4

Pré-Bonito 
Superior - 34,7 181,3 - 216

Pré-Bonito Inferior - - 197,8 - 197,8

TOTAL 545,3 1.392,1 1.565,8 785,3 4.288,5

Tabela 5.3 - Reservas (milhões de toneladas) das principais camadas de carvão na faixa carbonífera sul-catarinense, con-
forme projeto A Borda Leste da Bacia do Paraná (Adaptado de ABOARRAGE e LOPES, 1986).
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6 CONTEXTO GEOLÓGICO

A Bacia Sedimentar do Paraná é a maior bacia intra-
cratônica da plataforma sul-americana, com uma área 
total de aproximadamente 1.700.000 km2, distribuída em 
territórios brasileiro, argentino, uruguaio e paraguaio. 
Possui, grosso modo, direção N-S e dimensões de 1.750 
km de comprimento por 900 km de largura, com espes-
sura do empilhamento sedimentar atingindo até sete 
quilômetros em seu depocentro. No Brasil ocorre nos 
estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São 
Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, uma área de mais de 1.000.000 km2. 

Essa  bac ia  representa  uma sucessão  
sedimentar-magmática com idades entre o Neo-Ordovi-
ciano (465 Ma) e o Neocretáceo (65 Ma), sendo marcada 
por eventos cíclicos de subsidência e soerguimento. Esses 
eventos cíclicos estão relacionados ao desenvolvimento 
de seis supersequências, limitadas por discordâncias 
regionais, que compõem o arcabouço estratigráfico 
da bacia, denominadas Rio Ivaí, Paraná, Gondwana I, 
Gondwana II, Gondwana III e Bauru, conforme pode ser 
observado na Figura 6.1 (MILANI, 1997). 

A evolução tectono-estratigráfica da Bacia do Paraná, 
no interior cratônico do Gondwana, está relacionada 
aos grandes episódios orogênicos do Fanerozóico, e 
se ajusta aos ciclos de subsidência e criação de espaço 
deposicional na bacia (Figuras 6.2 e 6.3).

A implantação da Bacia do Paraná iniciou-se no Neo-
Ordoviciano na forma de depressões alongadas na direção 
NE-SW, segundo zonas de fraqueza do embasamento, 
impressas no arcabouço brasiliano, originando, assim, 
espaço à acomodação da primeira unidade cratônica da 
bacia: a Supersequência Rio Ivaí. Essa supersequência 
retrata o primeiro ciclo transgressivo-regressivo da bacia 
e o seu topo é marcado pela discordância neossiluriana. 

A Supersequência Paraná, por sua vez, configura a 
retomada da subsidência e representa o segundo ciclo 
transgressivo-regressivo, marcado no topo pela discor-
dância neodevoniana. A Supersequência Gondwana I 
evidencia profundas alterações tectônicas e climáticas, 
fruto da invasão do Panthalassa sobre o interior do Gon-
dwana e sua posterior saída, encerrando a sedimentação 
com sistemas deposicionais continentais no eotriássico. 

Figura 6.1 - Distribuição das supersequências que constituem a bacia do Paraná no Brasil (Modificado de 
MILANI, 1997).
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A subsidência meso-neotriássica da Bacia do Paraná, 
relacionada aos grábens distensivos assimétricos, aco-
modou os sedimentos da Supersequência Gondwana 
II. Porém, a ampla erosão a que foi submetido esse 
pacote reflete a mais pronunciada lacuna no registro 
estratigráfico da bacia, dificultando a reconstituição da 
evolução dessa unidade. 

A partir do final do Jurássico iniciou-se a deposição 
dos sedimentos eólicos da Formação Botucatu da Super-
sequência Gondwana III, sucedidos no eocretáceo pelos 
derrames da Formação Serra Geral, relacionados aos 
momentos iniciais da ruptura do paleocontinente. As 
grandes proporções desse magmatismo, com o acumulo 
de quase 2.000 m de espessura de rochas vulcânicas, 
determinou a inversão do comportamento ascensional 
da plataforma. Ao fim das atividades vulcânicas e promo-
vido o ajuste isostático, criou-se uma depressão onde, 
no neocretáceo, depositou-se a Supersequência Bauru, 
que ocorreu em condições semiáridas a desérticas, com 
eventos intrusivos de natureza alcalina (MILANI, 2007). 

6.1  LITOESTRATIGRAFIA

A Supersequência Rio Ivaí, que marca o primeiro 
ciclo transgressivo-regressivo da sedimentação da bacia, 
está representada pelo grupo homônimo, ou seja, o 
Grupo Rio Ivaí, o qual é composto da base para o topo 
pelas formações Alto Garças, Iapó e Vila Maria (ASSINE  

et al. 1994 apud MILANI, 2007). A formação mais antiga, 
Alto Garças, caracteriza-se por um conglomerado 
basal seguido por arenitos quartzosos finos a grossos 
e pouco feldspáticos, cujo contato com a Formação 
Iapó é marcado por uma importante descontinuidade. 
Os diamictitos de matriz síltico-arenosa e clastos de 
natureza variada, que compõem a Formação Iapó, são 
sobrepostos pelos pelitos fossilíferos da Formação Vila 
Maria, que manifestam a máxima inundação desse ciclo 
sedimentar (MILANI, 2007). 

A Supersequência Paraná, também representada 
pelo grupo homônimo, o Grupo Paraná, constitui um 
ciclo transgressivo-regressivo devoniano. Essa unidade 
geralmente assenta-se sobre a Supersequência Rio Ivaí, 
mas também pode ocorrer diretamente sobre rochas 
do embasamento. Duas formações constituem o Grupo 
Paraná: a Formação Furnas, composta por uma suces-
são de arenitos quartzosos brancos, médios a grossos e 
caulínicos; e a Formação Ponta Grossa, subdividida em 
três membros, os quais predominantemente de natureza 
pelítica que documentam a primeira grande inundação 
do ciclo devoniano (MILANI, 2007). 

A Supersequência Gondwana I compreende os grupos 
Itararé, Guatá e Passa Dois, também incluindo a Formação 
Aquidauana, considerada unidade cronoestratigrafica-
mente equivalente ao Grupo Itararé. É o maior pacote 
de rochas sedimentares da Bacia do Paraná, sedimen-
tologicamente heterogêneo e complexo, registrando 

Figura 6.2 - Seção esquemática da bacia do Paraná, apresentando as unidades litoestratigráficas e a compartimentação 
estrutural (BIZZI et al., 2003).
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Figura 6.3 - Carta estratigráfica da Bacia do Paraná (BIZZI et al., 2003).
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as mudanças paleoambientais mais contrastantes no 
continente Gondwana, do período glacial do Carbonífero 
Superior aos tempos secos e áridos do Triássico. A seção 
inferior da Supersequência Gondwana I é representada 
por uma sequência de depósitos glaciogênicos incluídos 
no Grupo Itararé e na Formação Aquidauana. O Grupo 
Guatá, composto pelas formações Rio Bonito e Palermo, 
é o pacote pós-glacial que define uma cunha transgres-
siva em onlap de sul para norte, a qual se inicia com os 
depósitos da Formação Rio Bonito. A seção superior, 
representada pelo Grupo Passa Dois, inicia-se com a 
Formação Irati, composta por carbonatos, evaporitos e 
folhelhos betuminosos. Na sucessão sedimentar seguem 
as formações Serra Alta (marinho de baixa energia), 
Teresina e Rio do Rasto, estas últimas representam a fase 
regressiva, registrando ao seu final o início da instalação 
de clima desértico na bacia (MILANI, 2007). 

A Supersequência Gondwana II é representada 
pela Formação Santa Maria composta por red beds 
de ambiente lacustre de ocorrência local, associados 
a depósitos fluviais. A sedimentação dessa super-
sequência aconteceu em resposta a um pulso de  

subsidência nos grábens meso-neotriássicos da Bacia do 
Paraná (MILANI, 2007).

A Supersequência Gondwana III é representada pelo 
Grupo São Bento, que compreende a Formação Botucatu, 
composta por arenitos eólicos depositados em ambiente 
desértico e os derrames de basalto da Formação Serra 
Geral (MILANI, 2007). 

A Supersequência Bauru (Cretáceo Superior) repre-
senta um pacote de rochas siliciclásticas psamíticas 
acumuladas em condições principalmente semiáridas a 
desérticas, que encerra a história deposicional da Bacia 
do Paraná (MILANI, 2007).

6.2  FORMAÇÃO RIO BONITO

Os principais depósitos de carvão do Brasil (Figura 
6.4) estão inseridos na Formação Rio Bonito, do 
Grupo Guatá, unidade eopermiana da Supersequên-
cia Gondwana I que ocorre nA Borda Leste da Bacia 
do Paraná (ABOARRAGE; LOPES, 1986). De acordo 
com esses autores, a sedimentação da Formação Rio 
Bonito foi cíclica, vinculada à variação dos sistemas  

Figura 6.4 - Localização dos principais depósitos de carvão mineral do sul do Brasil (Adaptado de ABOARRAGE e LOPES, 1986).
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deposicionais atuantes durante a sua deposição e a 
paleogeografia da borda da bacia. 

Em função dessa característica, em que se alternam 
pacotes ora dominantemente arenosos e ora pelíticos, a 
unidade foi dividida em três membros, conforme mostra 
a Figura 6.5 da seção tipo da unidade no sul-catarinense 
(SILVA; LEITES, 2000): Membro Triunfo (ambiente fluvio-
deltaico), Membro Paraguaçu (marinho raso) e Membro 
Siderópolis (ambiente fluviodeltaico e planície costeira). 

O Membro Triunfo, porção basal da Formação Rio 
Bonito, é constituído majoritariamente por arenitos e 
conglomerados. Os arenitos variam de finos a grossos, são 
argilosos, feldspáticos e micáceos, com estratificações 
paralelas, cruzadas tabulares e acanaladas de pequeno a 
grande porte. Os conglomerados são de ocorrência local 
e geralmente são constituídos de areia grossa, grânulos e 
seixos de composição variada (quartzo, folhelhos, argilitos 
e siltitos), imersos em uma matriz areno-pelítica fina, 
feldspática e micácea. Secundariamente, na porção 
superior desse membro, encontram-se folhelhos, argilitos 
e siltitos cinza escuros a quase pretos, carbonosos, 
micáceos, com nódulos de pirita, maciços ou com 
laminações plano-paralela, ondulada e lenticular. Leitos 
de carvão finos e lateralmente descontínuos, além de 
arenitos muito finos com laminação flaser, intercalam-se 
a essas unidades pelíticas (SILVA; LEITES, 2000). 

O Membro Paraguaçu, caracterizado por uma sedi-
mentação predominantemente pelítica, constitui a parte 
intermediária da Formação Rio Bonito. Ele é formado 
principalmente por siltitos e folhelhos, que subordi-
nadamente apresentam intercalações de camadas de 
arenitos muito finos, quartzosos, micáceos, com bio-
turbação, laminação plano-paralela e ondulada. Mais 
raramente podem ocorrer intercalações de margas, 
porém não são registradas camadas de carvão. A sedi-
mentação desse membro foi de caráter transgressivo 
sobre os sedimentos fluviodeltaicos do Membro Triunfo, 
associada a um ambiente marinho de plataforma rasa 
(SILVA; LEITES, 2000).

O Membro Siderópolis foi depositado em um 
ambiente litorâneo, que progradou sobre a sequência 
marinha transgressiva do Membro Paraguaçu. É formado 
principalmente por arenitos com intercalações de siltitos, 
siltitos carbonosos e camadas de carvão. 

Os arenitos representam os depósitos de barras e 
barreiras, com interdigitações de sedimentos flúvio-
-deltaicos, enquanto as fácies carbonosas originadas em 
lagunas e mangues costeiros, que foram recobertos pos-
teriormente por areias litorâneas. Os arenitos apresentam 
granulometria fina a muito fina, tendo como principais 
estruturas a laminação plano-paralela, acamamento 
flaser, bioturbação e fluidização. Pacotes lenticulares de 
arenitos médios a grossos, ocasionalmente conglomerá-
ticos, feldspáticos, com grãos angulosos a subangulosos, 

com estratificações cruzadas acanaladas e tabulares 
de pequeno a grande porte, também ocorrem nessa 
sequência estratigráfica. 

As litologias pelíticas são caracterizadas por siltitos 
com acamamento wavy e linsen. Ocorrem também siltitos 
carbonosos, geralmente maciços, que localmente estão 
associados a camadas de carvão. É no Membro Triunfo 
que se encontram as principais camadas de carvão da 
faixa carbonífera sul-catarinense (Silva; Leites, 2000). 

6.3 ASPECTOS ESTRUTURAIS

A sequência estratigráfica da Bacia do Paraná encon-
tra-se intensamente falhada por estruturas com alto 
mergulho e de orientações NW-SE e NE-SW, que repre-
sentam direções tectônicas por reativação de estruturas 
herdadas do embasamento pré-cambriano. Os traços 
tectônicos no embasamento são marcados por extensas 
zonas de cisalhamento de alto ângulo, definidas como 
trends preferenciais N-S a N10E, N20-30E e secundaria-
mente N50-60E, que registram a estruturação final do 
Brasiliano. A esses sistemas se relacionam ainda des-
continuidades estruturais de menor importância com 
direções N35-50W e E-W. 

As grandes falhas transcorrentes ligadas a zonas de 
cisalhamentos impressas no embasamento comporta-
ram-se, após instalação da sequência sedimentar, como 
falhas de gravidade, o que é tomado como explicação 
para os mergulhos subverticais das falhas que afetam os 
níveis estratigráficos da bacia sedimentar. Algumas falhas 
de menor porte estão relacionadas a esforços de alívio 
de tensão, devido às reativações das falhas regionais. 

Na faixa carbonífera sul-catarinense a análise estru-
tural dos pacotes carbonosos mostra um mergulho suave 
regional das camadas para sudoeste. Falhas formam 
estruturas de fossa e muro, que serviram de condutos 
para a intrusão das abundantes soleiras e diques de 
diabásio que ocorrem em todo o distrito carbonífero, 
estes últimos com direções dominantes N45W, N-S e 
com menor frequência N50E (Silva; Leites, 2000). 

6.4. DEPÓSITOS DE CARVÃO DO SUL-CATARINENSE

Como anteriormente frisado, os depósitos de carvão 
em Santa Catarina (Jazida Sul-Catarinense) encontram-
-se associadas a uma faixa carbonífera com disposição, 
grosso modo, submeridiana, que se estende desde Torres, 
no Rio Grande do Sul até aos municípios catarinenses 
de Lauro Müller e Orleans, ao norte. O limite oriental 
é dado por uma linha de afloramentos das camadas de 
carvão Barro Branco e Bonito Inferior, enquanto os limites 
norte e oeste da faixa carbonífera, já com coberturas da 
ordem de 300 metros, são marcados aparentemente pelo 
acunhamento das camadas de carvão, sendo, entretanto, 
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esse registro pouco preciso. Porém, deve-se ressaltar 
que em sentido à plataforma continental a extensão 
da faixa carbonífera parece mostrar-se altamente 
positiva, conforme indicaram sondagens executadas 
à beira mar (ABOARRAGE; LOPES, 1986). O comporta-
mento da faixa carbonífera, por sua vez, nos limites 
sul-sudeste é completamente desconhecido. 

Como já destacado, são conhecidas na bacia car-
bonífera de Santa Catarina doze camadas de carvão 
na Formação Rio Bonito, identificadas como: Tre-
viso, Barro Branco, Irapuá, A, B, Ponte Alta, Bonito 
Superior, Bonito Inferior, Pré-Bonito Superior, Pré-
-Bonito Inferior, C e D (Figura 6.5). Destas, a camada 
Barro Branco, a Bonito (Superior e Inferior) e a e 
Pré-Bonito (Superior e Inferior) são as que apresen-
tam maior potencial e interesse econômico devido à 
espessura, continuidade lateral e qualidade do car-
vão. As camadas Treviso e Irapuá são camadas finas  
e de ocorrência mais restrita. 

As camadas Barro Branco, A, B, Ponte Alta, Bonito (Supe-
rior e Inferior) e Pré-Bonito (Superior e Inferior) ocorrem pra-
ticamente em toda a extensão da faixa carbonífera. Quanto 
às camadas C e D, o conhecimento sobre elas é incipiente, 
devido aos poucos furos executados e que atingiram esses 
níveis. As áreas favoráveis para lavra a céu aberto estão 
praticamente esgotadas, sendo o seu maior potencial, atu-
almente, áreas com depósitos para mineração subterrânea. 

O rank das camadas de carvão na faixa carbonífera 
sul-catarinense, assim como para aquelas associadas aos 
depósitos de carvão que se distribuem ao longo da borda 
do embasamento cristalino gaúcho, aumenta de sudoeste 
para nordeste, encontrando-se carvões com propriedades 
coqueificantes nas jazidas de Morungava-Chico Lomã e 
Santa Terezinha no Rio Grande do Sul, assim como nas jazidas  
sul-catarinenses. Segundo a classificação ASTM, esses 
carvões variam de Betuminoso Alto Volátil C até A, sendo 
registradas localmente ocorrências de semi-antracitos  
associados a intrusões de diabásio.
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7 PROCEDIMENTOS DE RESGATE DOS DADOS ANALÓGICOS

Neste capítulo é apresentado o processo de resgate 
e conversão dos dados analógicos que formam o acervo 
dos projetos de pesquisa para carvão da CPRM para 
arquivos digitais. São detalhadas as formas utilizadas 
para a conversão de diferentes tipos de dados visando 
buscar padronizações necessárias à realização da mode-
lagem geológica. Os dados analógicos foram obtidos por 
meio de acesso livre ao acervo institucional da CPRM 
que contém as documentações técnicas digitalizadas 
em formato PDF, constituindo as principais fontes dos 
dados o trabalho de síntese de ABOARRAGE e LOPES 
(1986), assim como projetos de pesquisa própria da 
CPRM, publicados desde a década de 1970.

Desses relatórios foram extraídos temas liga-
dos a diferentes áreas de interesse por meio de um 
sistema de busca específico, dos quais foram selecio-
nadas informações e dados considerados essenciais 
para os estudos de reavaliação do potencial da área 
e dos recursos geológicos dos depósitos. Esses traba-
lhos incluíram os relatórios finais de pesquisa para car-
vão dos projetos Araranguá e Arroio do Silva, de onde  

foram compilados, entre outros, dados relativos a mapas, 
perfis de sondagem e certificados de análises. 

7.1 FUROS DE SONDAGEM

Entre o final da década de 1970 e meados dos anos 
de 1980, foram realizados diversos furos de sondagem 
pela CPRM, como também por outras empresas na região 
do depósito estudado. Para o presente trabalho, foram 
selecionados os furos executados nas áreas da CPRM e 
aqueles adjacentes, totalizando 48 furos com metragem 
total de 19.879,91 m (Tabela 7.1). 

Os furos selecionados foram executados por son-
das rotativas diamantadas, no período de 06.07.1972 
a 17.10.1981, através de contrato de serviço entre o 
DNPM e a CPRM para o projeto carvão energético, que 
incluíram furos identificados pelas siglas AR e CR, assim 
como aqueles provenientes dos projetos Araranguá e 
Arroio do Silva da CPRM, identificados pela sigla ARA. 

Os testemunhos encontram-se preservados, à 
exceção dos intervalos de carvão analisados, que 

FURO METROS FURO METROS FURO METROS

AR-007-SC 210,5 ARA-008-SC 430 ARA-028-SC 510

AR-012-SC 357,3 ARA-009-SC 413,4 ARA-029-SC 402

AR-025-SC 296,65 ARA-010-SC 404,8 ARA-030-SC 534

AR-028-SC 130,25 ARA-012-SC 419,6 ARA-031-SC 423

AR-029-SC 177,48 ARA-013-SC 513,25 ARA-032-SC 403

AR-032-SC 253,74 ARA-014-SC 491,65 ARA-033-SC 400

AR-034-SC 344,7 ARA-015-SC 528,4 ARA-036-SC 445

AR-036-SC 396,53 ARA-016-SC 412 ARA-037-SC 457

AR-037-SC 442,25 ARA-019-SC 413 ARA-038-SC 557

AR-038-SC 334,6 ARA-020-SC 468 ARA-040-SC 414

ARA-001-SC 539,95 ARA-021-SC 402 ARA-042-SC 563

ARA-002-SC 491,7 ARA-022-SC 439 ARA-043-SC 498

ARA-003-SC 462,5 ARA-023-SC 421 ARA-044-SC 449,26

ARA-004-SC 418,45 ARA-025-SC 488 ARA-045-SC 555

ARA-005-SC 487,15 ARA-026-SC 407 CR-075-SC 193,6

ARA-007-SC 468 ARA-027-SC 428 CR-078-SC 185,2

Tabela 7.1 -  Furos selecionados para a modelagem dos depósitos de carvão do Projeto Reavaliação do 
Patrimônio Mineral – Carvão Sul-Catarinense (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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foram amostrados em sua totalidade para realização 
dos ensaios analíticos. Atualmente, os testemunhos 
encontram-se armazenados na litoteca regional da CPRM 
em Caçapava do Sul (RS), onde também estão arma-
zenados cerca de 250 mil metros de testemunhos de  
sondagem de outros projetos. 

7.1.1 Resgate dos perfis descritivos dos furos de 
sondagem

Como supracitado, o acervo físico dos perfis des-
critivos dos furos de sondagem originais encontra-se 
na biblioteca da Superintendência Regional de Porto 
Alegre (RS). Esses perfis estão confeccionados em rolos 
de três tipos de papel: papel vegetal claro, de grama-
turas 75 e 90, ou papel fotossensível da máquina de 
reprografia. Os perfis também se apresentam escane-
ados em arquivos PDF, disponíveis no acesso livre do  
acervo institucional da CPRM. 

Os perfis descritivos são compostos por um cabeça-
lho (Figura 7.1) e, na maioria dos casos, acompanhados 
por três perfis com as descrições mesoscópicas das 
seções estratigráficas a partir dos testemunhos em esca-
las diferentes. A descrição em escala 1:2.000 foi feita para 
todo o furo (Figura 7.2) e, em escala 1:400, somente para 
seções da Formação Rio Bonito (Figura 7.3). Já em escala 
1:40 foram descritos detalhadamente os principais leitos 
e camadas de carvão (Figura 7.4). Ainda constam para 
a maioria dos furos perfilagens geofísicas por meio de 
raios gama com registros dos dados em escala 1:2.000 
em toda extensão do furo (Figura 7.2) e em 1:400 apenas 
para seções da Formação Rio Bonito (Figura 7.3). 

Na recuperação e digitação dos dados compilados 
dos relatórios de pesquisa da CPRM, as informações 
contidas nos perfis descritivos foram desmembradas 
em duas tabelas designadas Collar e Camadas de Carvão, 
com os dados apresentados de forma sistematizada como 
atributos de cada tabela. Na tabela Collar esses atributos 
se relacionam, entre outros, às coordenadas UTM das 
“bocas” de furo, as cotas e as profundidades dos furos 
de sonda, enquanto na segunda com as espessuras dos 
intervalos das camadas de carvão descritos nos perfis na 
escala 1:2.000, especificamente referentes aos níveis da 
camada total (CT) e do carvão na camada (CC). Outros 
atributos que compõem essas tabelas estão relacionados 
à composição litológica, a taxa de recuperação da camada 
de carvão e aos nomes dos furos de sonda, das camadas 
de minério nos furos e das interpretadas e das unidades 
estratigráficas. A composição das tabelas Collar e Camada 
de Carvão com descrição de seus atributos (coluna) e 
caracteres de identificação é mostrada no Quadro 7.1.

É oportuno acrescentar, que a referência “camada 
total” define um pacote sedimentar contendo carvão, 
com ou sem intercalação de estéril, com espessura 

total mínima de 20 cm, com no mínimo 40% de carvão 
no pacote e este com ampla distribuição horizontal, 
podendo gradar lateralmente para leitos puros de carvão 
ou para siltitos carbonosos. “Carvão na camada”, por 
sua vez, incluiria o somatório das espessuras das diver-
sas intercalações de carvão existentes na camada total  
(ABOARRAGE; LOPES, 1986).

7.2  RESULTADOS ANALÍTICOS

De acordo com os projetos avaliados, os ensaios 
tecnológicos e analíticos realizados nos intervalos repre-
sentativos de carvão, couberam a dois laboratórios: 
Lavador de Capivari S.A, localizado na cidade de Tubarão 
(SC), e Laboratório da Fundação de Ciência e Tecnolo-
gia (CIENTEC) em Porto Alegre (RS), conforme revelam 
boletins analíticos da Figura 7.5.

Para os ensaios em meio denso de afunda-flutua, 
realizados para a quase totalidade das amostras de car-
vão, obedeceu-se a sistemática descrita abaixo: 

Britagem a 3,175 mm (1/8’’), com separação por 
peneiramento em duas frações: partículas maiores e 
menores do que 0,074 mm (200 mesh). Os grossos (< 
200 mesh) foram flutuados em líquidos de densidades 
conhecidas: 1,65; 1,85 e 2,1 g/cm3. Dessa maneira, foram 
geradas quatro faixas densimétricas na fração menor 
do que 200 mesh (< 1,65; 1,65-1,85; 1,85-2,1 e > 2,1), 
enquanto da fração granulométrica maior do que 200 
mesh apenas uma faixa para análises, sem ensaio em 
meio denso, foi considerada, totalizando cinco amostras 
derivadas da amostra original;

Nas frações flutuadas geradas nas diferentes faixas 
densimétricas (< 200 mesh) e naquela relativa às par-
tículas menores do que 0,074 mm (>200 mesh) foram 
determinados os teores de cinzas e enxofre, assim como 
quantificados os percentuais relativos às suas massas em 
relação à massa total da amostra. Nas frações mais leves 
foi determinado ainda o conteúdo de matéria volátil. 
Determinou-se, também, o peso específico da camada 
total e da fração flutuada em 1,85 g/cm3;

Em algumas amostras, quando o volume de material 
permitia, foi determinado o poder calorífico.

No resgate das informações analíticas dos relatórios 
de pesquisa para carvão da CPRM foram identificadas 
85 amostras relacionadas aos furos selecionados (Tabela 
7.2) analisadas por ensaios de afunda-flutua. Na tabela 
7.1 essas amostras podem ser observadas quantificadas 
de acordo com suas faixas densimétricas correlatas, onde 
fica evidenciado que 66 delas foram analisadas em faixas 
densimétricas diferentes da sistemática retromencionada.

No quadro 7.2 é mostrada a estrutura da tabela Assay, 
utilizada juntamente com as tabelas Collar e Camada 
de Carvão como base de informações para os estudos 
da modelagem geológica. Seus dados, relacionados 
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Figura 7.2 - Exemplo de descrição de um furo de sondagem perfilado em escala 1:2.000.
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Figura 7.3 - Exemplo de descrição de um furo de sondagem perfilado em escala 1:400.
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TABELA COLUNA DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS DAS TABELAS (COLUNA)

Collar

BHID Nome do furo

CoordX Coordenada X (E-W) em Córrego Alegre

CoordY Coordenada Y (N-S) em Córrego Alegre

Cota Cota em metros

LENGTH Profundidade final do furo

OBSCOL Observação sobre as informações recuperadas na tabela Collar

Camadas de 
Carvão

BHID Nome do furo

FROM Início do intervalo “De”

TO Fim do intervalo “Até”

ESTRAT. Unidade estratigráfica do último intervalo do furo

LITO Camada de carvão no furo (A, B). Litotipo do último intervalo do furo

CARVÃO Nome da camada de carvão interpretada (CBS, CBI, CI2, CS1...)

CT Espessura da camada total

CC Espessura do carvão contido na camada

REC Recuperação do intervalo da camada de carvão

OBSLITO Observação sobre as informações recuperadas na tabela

Quadro 7.1 – Estrutura física da planilha com as tabelas Collar e Camadas de Carvão para 
apresentação de forma sistematizada das informações contidas nos perfis descritivos de furos de 

sonda na escala 1:2.000 (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

Figura 7.5 - Certificados dos ensaios de afunda-flutua emitidos, respectivamente, pelos laboratórios Lavador de 
Capivari e Laboratório da Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC).



| 44 |

|CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

principalmente a ensaios analíticos, são apresentados 
de forma sistematizada (coluna), e como aquelas duas 
tabelas, com caracteres de identificação formatados para 
cada dado ou informação, com a descrição do significado 
de cada um. Esses dados incluem, entre outros, os per-
centuais das massas das frações flutuadas, da matéria 
volátil, cinzas, enxofre e da umidade higroscópica, em 
diversas faixas densimétricas.

7.3  ESPACIALIZAÇÃO DOS DADOS

A espacialização dos dados tem como objetivo 
explanar o procedimento adotado para o georreferen-
ciamento e digitalização de cartas e mapas utilizados 
como base para a modelagem do depósito. O trabalho 
consistiu em duas etapas: posicionamento espacial e 
extração de feições por meio de digitalização. 

7.3.1 Georeferenciamento e digitalização dos 
mapas

Os processos de georreferenciamento e digi-
talização são passíveis de distorções, que necessi-
tam de avaliação e correção, de modo a se evitar 
comprometimento da qualidade das informações 
geradas. A maneira usual de se promover uma digita-
lização confiável dos mapas é a aplicação de modelos 
matemáticos de georreferenciamento, visto que os 
mapas, de modo geral, apresentam problemas de 

estabilidade, ou seja, possuem dobras e deslocamen-
tos, além de outros elementos não identificáveis. 
Para georreferenciamento de um mapa utilizam-se, 
basicamente, funções polinomiais no espaço bidimen-
sional para relacionar coordenadas do mapa às coor-
denadas planas do sistema de projeção cartográfica  
(D’ALGE, 1997). 

Para o presente estudo foram georreferenciados 
os mapas de contorno estrutural da camada Barro 
Branco constantes nos relatórios dos projetos Ara-
ranguá (CPRM, 1978) e Arroio do Silva (KREBS et al., 
1984), assim como os mapas de locação dos furos e 
de previsão de planejamento mineiro do projeto A 
Borda Leste da Bacia do Paraná (ABOARRAGE; LOPES, 
1986). Além do delineamento de falhas, estruturas 
essenciais para a modelagem das camadas de carvão, 
esses mapas apresentam as malhas com a localização 
dos furos de sondagem e a delimitação das áreas dos 
processos (alvarás) de pesquisa da CPRM. Para res-
gate do posicionamento espacial desses dados, que 
incluíram também elementos cartográficos naturais 
e artificiais, inseriram-se as coordenadas geodésicas 
contidas em vértices e arestas dos mapas. Como 
indicador de qualidade do posicionamento dos dados 
nos mapas, uma quantidade adequada de pontos de 
controle, distribuídos de forma uniforme, foi inserida 
de durante o georreferenciamento, visando mini-
mizar ao máximo o cálculo do Erro Médio Quadrá-
tico (EMQ) ou Root Mean Squared (RMS) e com isso 
obter maior consistência do dado locacional. Reali-
zada essa etapa, o georreferenciamento dos mapas  
foi dado como concluído. 

A etapa seguinte foi a conversão das imagens 
raster dos mapas que continham informações das 
estruturas geológicas e demais elementos carto-
gráficos para arquivos vetorizados shapefile. Esse 
processo foi executado de forma manual, já que de 
todos os seus elementos apenas as feições estru-
turais necessitaram ser digitalizadas, basicamente  
traços de falhas (Figura 7.6). 

Como todos os mapas estavam projetados no 
Datum Córrego Alegre, houve a necessidade da sua 
conversão para o Datum SIRGAS2000 após da digi-
talização de suas feições, conforme recomendação 
da resolução IBGE n° 01/2015 (IBGE, 2015). Os mapas 
georreferenciados, como supracitado, incluíram dois 
mapas de contorno estrutural na escala 1:50.000 da 
lapa da camada Barro Branco, pertinentes respectiva-
mente, aos projetos Araranguá (CPRM, 1978) e Arroio 
do Silva (KREBS et al., 1984), assim como o mapa de 
Locação de Furos de Sonda (Folha Criciúma) e a Carta 
Previsão de Planejamento Mineiro para Carvão, ambos 
na escala 1:100.000, do Projeto A Borda Leste da Bacia 
do Paraná (ABOARRAGE; LOPES, 1986). 

FAIXAS DENSIMÉTRICAS (G/CM3) AMOSTRAS

< 1,65
1,65-1,85
1,85-2,10

> 2,10

19

< 1,50
1,50-1,65
1,65-1,85
1,85-2,10

> 2,10

18

< 1,50
1,50-1,85
1,85-2,00

> 2,00

17

< 1,85
> 1,85 10

< 1,50
> 1,85 1

< 1,50
1,50-1,85

> 1,85
20

Tabela 7.2-  Faixas densimétricas configuradas para ensaios 
em meio denso de afunda-flutua em 85 amostras de furos 

de sondagem selecionados para a modelagem (Tabela 
7.1). Quantidades de amostras discriminadas conforme a 
sistemática utilizada (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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COLUNA DESCRIÇÃO DOS IDENTIFICADORES DA COLUNA

BHID Nome do furo

Amostra Nome do arquivo pdf do certificado

Fração Fração densimétrica

STRATUM Camada modelada interpretada referente à camada analisada

FROM Início do intervalo “De”

TO Fim do intervalo “Até”

PESO Massa da amostra em gramas

MASS-1.5 Fração percentual da massa da amostra total da faixa < 1,5 g/cm3

M1.5-1.65 Fração percentual da massa da amostra total da faixa 1,5-1,65 g/cm3

MASS-1.65 Fração percentual da massa da amostra total da faixa < 1,65 g/cm3

M1.5-1.85 Fração percentual da massa da amostra total da faixa 1,5-1,85 g/cm3

M1.65-1.85 Fração percentual da massa da amostra total da faixa 1,65-1,85 g/cm3

M1.85-2.0 Fração percentual da massa da amostra total da faixa 1,8-2,0 g/cm3

M1.85-2.1 Fração percentual da massa da amostra total da faixa 1,8-2,0 g/cm3

MASS-1.85 Fração percentual da massa da amostra total da faixa < 1,85 g/cm3

MASS+1.85 Fração percentual da massa da amostra total da faixa > 1,85 g/cm3

MASS+2.0 Fração percentual da massa da amostra total da faixa > 2,0 g/cm3

MASS+2.1 Fração percentual da massa da amostra total da faixa > 2,1 g/cm3

MASS200 Fração percentual da massa da amostra total da faixa <200 mesh

CHECK_MASS Soma das massas das frações densimétricas

CINZ-1.5 Conteúdo de cinzas em % da faixa < 1,5 g/cm3

C1.5-1.65 Conteúdo de cinzas em % da faixa 1,5-1,65 g/cm3

CINZ-1.65 Conteúdo de cinzas em % da faixa < 1,65 g/cm3

C1.5-1.85 Conteúdo de cinzas em % da faixa 1,5-1,85 g/cm3

C1.65-1.85 Conteúdo de cinzas em % da faixa 1,65-1,85 g/cm3

C1.85-2.0 Conteúdo de cinzas em % da faixa 1,85-2,0 g/cm3

C1.85-2.1 Conteúdo de cinzas em % da faixa 1,85-2,1 g/cm3

CINZ-1.85 Conteúdo de cinzas em % da faixa < 1,85 g/cm3

CINZ+1.85 Conteúdo de cinzas em % da faixa > 1,85 g/cm3

CINZ+2.0 Conteúdo de cinzas em % da faixa > 2,0 g/cm3

CINZ+2.1 Conteúdo de cinzas em % da faixa > 2,1 g/cm3

CINZ200 Conteúdo de cinzas em % da faixa < 200 mesh

CINZMOD Conteúdo de cinzas em % reconstituído

S_-1.5 Conteúdo de enxofre em % da faixa < 1,5 g/cm3

S_1.5-1.65 Conteúdo de enxofre em % da faixa 1,5-1,65 g/cm3

S_-1.65 Conteúdo de enxofre em % da faixa < 1,65 g/cm3

S_1.5-1.85 Conteúdo de enxofre em % da faixa 1,5-1,85 g/cm3

S_1.65-1.85 Conteúdo de enxofre em % da faixa 1,65-1,85 g/cm3

S_1.85-2.0 Conteúdo de enxofre em % da faixa 1,85-2,0 g/cm3

S_1.85-2.1 Conteúdo de enxofre em % da faixa 1,85-2,1 g/cm3

S_-1.85 Conteúdo de enxofre em % da faixa < 1,85 g/cm3

S_+1.85 Conteúdo de enxofre em % da faixa > 1,85 g/cm3

S_+2.0 Conteúdo de enxofre em % da faixa > 2,0 g/cm3

S_+2.1 Conteúdo de enxofre em % da faixa > 2,1 g/cm3

Quadro 7.2 – Estrutura física da planilha com as tabelas Collar e Camadas de Carvão para 
apresentação de forma sistematizada das informações contidas nos perfis descritivos de furos de 

sonda na escala 1:2.000 (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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COLUNA DESCRIÇÃO DOS IDENTIFICADORES DA COLUNA

S_200 Conteúdo de enxofre em % da faixa < 200 mesh

S_MOD Conteúdo de enxofre em % reconstituído

MVOL-1.5 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa < 1,5 g/cm3

MV1.5-1.65 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa 1,5-1,65 g/cm3

MVOL-1.65 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa < 1,65 g/cm3

MV1.5-1.85 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa 1,5-1,85 g/cm3

MV1.65-1.85 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa 1,65-1,85 g/cm3

MV1.85-2.0 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa 1,85-2,0 g/cm3

MV1.85-2.1 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa 1,85-2,1 g/cm3

MVOL-1.85 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa < 1,85 g/cm3

MVOL+1.85 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa > 1,85 g/cm3

MVOL+2.0 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa > 2,0 g/cm3

MVOL+2.1 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa > 2,1 g/cm3

MVOL200 Conteúdo de matéria volátil em % da faixa < 200 mesh

MVOLTOT Conteúdo de matéria volátil em % reconstituído

FSI Free Swelling Index

DENSCAB Densidade em g/cm3 da amostra cabeça

DENS-1.85 Densidade em g/cm3 da faixa < 1,85g/cm3

PCALCAB Poder calorífico em cal/g da amostra cabeça

PCAL-.185 Poder calorífico em cal/g da faixa < 1,85g/cm3

OBS1 Campo de observação sobre as informações recuperadas

Quadro 7.2 – Estrutura física da planilha com as tabelas Collar e Camadas de Carvão para 
apresentação de forma sistematizada das informações contidas nos perfis descritivos de furos de 

sonda na escala 1:2.000 (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo). (Continuação)

Figura 7.6 - Traços de falhas digitalizados a partir dos mapas georreferenciados de contorno estrutural da lapa da camada Barro 
Branco (1:50.000) relativos aos projetos Araranguá e Arroio do Silva (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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7.3.2 Topografia

A topografia utilizada no presente trabalho foi criada 
a partir de dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mis-
sion) disponíveis no portal de Land Processes Distributed 
Active Archive Center (LP DAAC, 2013) da NASA, em 
parceria com o Serviço Geológico dos Estados Unidos 
(USGS/EROS). Os conjuntos de dados SRTM resultam de 
um esforço colaborativo entre a NASA, a Agência Nacional 
de Inteligência Geoespacial dos Estados Unidos (NGA) 
e as agências espaciais da Alemanha e da Itália, e teve 
como propósito gerar um modelo de elevação digital da 
Terra por meio de interferometria de radar. 

Os dados STRM estavam originalmente no sistema 
de referência geodésico WGS84 e a resolução espacial 
era de cerca de um arco de segundo, ou, aproximada-
mente, 30 m. Neste sentido, para inserção no software 
de modelagem 3D, converteram-se os dados matriciais 
do MDT em uma shape de pontos, que posteriormente 
foram projetados para o sistema de coordenadas UTM 
Datum SIRGAS 2000 Zona 22S, utilizando-se o pacote 
Arctoolbox do ArcGIS 10.2. Após essa conversão,  
importou-se a shape de pontos para o software Studio 
3, versão 3.21.7164.0. 

BHID COORDX COORDY COTA XCOLLAR YCOLLAR ZCOLLAR

AR-007-SC 651.000 6.800.000 11,46 650.941,63 6.799.996,32 11,46

AR-012-SC 657.000 6.798.000 8,17 656.941,64 6.797.996,31 8,17

AR-025-SC 650.700 6.796.000 9,13 650.641,62 6.795.996,29 9,13

AR-028-SC 649.000 6.802.000 2,38 648.941,63 6.801.996,33 2,38

AR-029-SC 647.000 6.804.000 8,49 646.941,63 6.803.996,34 8,49

AR-032-SC 654.000 6.796.000 6,91 653.941,63 6.795.996,30 6,91

AR-034-SC 653.000 6.794.000 9,3 652.941,62 6.793.996,28 9,3

AR-036-SC 649.000 6.794.000 7,41 648.941,61 6.793.996,28 7,41

AR-037-SC 649.070 6.790.020 8,84 649.011,60 6.790.016,25 8,84

AR-038-SC 652.985 6.798.000 5,85 652.926,63 6.797.996,31 5,85

ARA-001-SC 653.540 6.791.745 3,09 653.481,62 6.791.741,27 3,09

ARA-002-SC 655.330 6.793.287 4,04 655.271,62 6.793.283,28 4,04

ARA-003-SC 651.980 6.792.625 7,3 651.921,61 6.792.621,27 7,3

ARA-004-SC 650.676 6.794.500 8,4 650.617,62 6.794.496,28 8,4

ARA-005-SC 650.280 6.792.610 4,92 650.221,61 6.792.606,27 4,92

ARA-007-SC 649.740 6.795.765 19,97 649.681,62 6.795.761,29 19,97

ARA-008-SC 658.157 6.796.398 2,51 658.098,64 6.796.394,30 2,51

ARA-009-SC 658.210 6.798.860 10,77 658.151,64 6.798.856,32 10,77

ARA-010-SC 660.350 6.798.710 2 660.291,64 6.798.706,32 2

ARA-012-SC 652.805 6.795.605 9,04 652.746,62 6.795.601,29 9,04

ARA-013-SC 647.408 6.793.042 10,41 647.349,60 6.793.038,27 10,41

ARA-014-SC 648.443 6.796.423 26,81 648.384,62 6.796.419,29 26,81

7.3.3 Ajuste de coordenadas dos furos de 
sondagem 

Como as coordenadas originais dos furos de sondagem 
selecionados (Tabela 7.1) estavam no sistema de coorde-
nadas (UTM) com Datum Córrego Alegre, a exemplo do 
realizado para os mapas georreferenciados, seus valores 
tiveram que ser reconfigurados conforme o Datum SIR-
GAS 2000, que é a referência padrão utilizada no Brasil 
atualmente, conforme recomendação do IBGE (Tabela 7.3).

De posse dos mapas de localização dos furos de son-
dagem georreferenciados, foi possível validar as suas 
coordenadas. Nenhum furo apresentou deslocamento 
significativo com relação à sua localização nos mapas 
georreferenciados. Após a validação das coordenadas X 
e Y dos furos (XCollar e YCollar), realizou-se a validação 
de suas cotas (ZCollar). Para tal, compararam-se as bocas 
dos furos com a superfície topográfica gerada a partir da 
nuvem de pontos para o modelo. A partir dessa compa-
ração, observou-se que nenhuma cota original dos furos 
utilizados na modelagem, apresentou uma diferença maior 
do que 30 m (resolução do MDT original) com relação 
à topografia. Portanto, foi gerada uma nova topografia 
utilizando também os pontos das bocas dos furos.

Tabela 7.3 - Listagem dos furos de sonda (BHID), com suas coordenadas originais no datum Córrego 
Alegre e projetadas conforme o Datum SIRGAS 2000. As cotas mantiveram valores inalterados após a 

validação com a topografia (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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Tabela 7.3 - Listagem dos furos de sonda (BHID), com suas coordenadas originais no datum Córrego 
Alegre e projetadas conforme o Datum SIRGAS 2000. As cotas mantiveram valores inalterados após a 

validação com a topografia, (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo). (Continuação)

BHID COORDX COORDY COTA XCOLLAR YCOLLAR ZCOLLAR

ARA-015-SC 647.138 6.795.098 16,86 647.079,61 6.795.094,28 16,86

ARA-016-SC 658.000 6.797.850 11,15 657.941,64 6.797.846,31 11,15

ARA-019-SC 658.915 6.799.760 4,11 658.856,64 6.799.756,32 4,11

ARA-020-SC 653.400 6.792.670 8,849 653.341,62 6.792.666,28 8,849

ARA-021-SC 652.808 6.793.330 8,25 652.749,62 6.793.326,28 8,25

ARA-022-SC 649.650 6.793.500 8,12 649.591,61 6.793.496,28 8,12

ARA-023-SC 649.650 6.794.500 8,54 649.591,61 6.794.496,28 8,54

ARA-025-SC 651.295 6.792.550 8,79 651.236,61 6.792.546,27 8,79

ARA-026-SC 651.920 6.793.280 7,78 651.861,62 6.793.276,28 7,78

ARA-027-SC 651.700 6.794.500 7,66 651.641,62 6.794.496,28 7,66

ARA-028-SC 653.831 6.793.422 8,43 653.772,62 6.793.418,28 8,43

ARA-029-SC 652.805 6.794.605 8,595 652.746,62 6.794.601,29 8,595

ARA-030-SC 654.100 6.794.620 8,727 654.041,62 6.794.616,29 8,727

ARA-031-SC 650.220 6.794.030 7,778 650.161,61 6.794.026,28 7,778

ARA-032-SC 651.170 6.794.030 7,86 651.111,62 6.794.026,28 7,86

ARA-033-SC 652.220 6.794.030 7,78 652.161,62 6.794.026,28 7,78

ARA-036-SC 650.103 6.793.032 7,06 650.044,61 6.793.028,27 7,06

ARA-037-SC 651.160 6.793.020 7,12 651.101,61 6.793.016,28 7,12

ARA-038-SC 654.271 6.793.076 6,12 654.212,62 6.793.072,28 6,12

ARA-040-SC 652.752 6.792.519 7,13 652.693,62 6.792.515,28 7,13

ARA-042-SC 650.130 6.792.023 6,12 650.071,61 6.792.019,27 6,12

ARA-043-SC 652.213 6.792.051 7,25 652.154,61 6.792.047,27 7,25

ARA-044-SC 653.198 6.792.050 6,25 653.139,62 6.792.046,27 6,25

ARA-045-SC 651.134 6.791.631 6,75 651.075,61 6.791.627,27 6,75

CR-075-SC 657.000 6.802.000 2,664 656.941,64 6.801.996,33 2,664

CR-078-SC 655.000 6.800.000 3,29 654.941,64 6.799.996,32 3,29
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8 MODELAGEM GEOLÓGICA

De posse dos dados resgatados e validados, pro-
cedeu-se à reinterpretação e reavaliação do modelo 
geológico dos depósitos de carvão na área do Pro-
jeto em pauta. Para tanto, empregou-se o software 
Strat3D {versão 2.1.75.0 (64-bit) EM}, o qual permi-
tiu a correlação das camadas de carvão e a geração  
de sólidos das principais camadas. 

Como antes frisado, o trabalho de modelagem das 
camadas de carvão selecionadas está restrito às áreas 
relativas aos processos 806.362/73 e 806.364/73, para 
as quais foram gerados sólidos e modelo de blocos.  
Embora ainda com processos de pesquisa em nome da 
CPRM, não foram desenvolvidos trabalhos de modela-
gem nas áreas relativas aos processos 806.363/1973 
e 806.365/1973 em virtude de estarem com  
promessa de cessão de direitos.

8.1 METODOLOGIA 

8.1.1 Arquivos de entrada

Previamente à modelagem, procedeu-se a validação 
do banco de dados, que contemplou a verificação de 
eventuais informações ausentes, intervalos com erros 
de digitação, intervalos duplicados, e a consistência 
da profundidade final do furo e dos intervalos “De” 
(FROM) e “Até” (TO), com eliminação de gaps (lacunas) 
e overlaps (sobreposições). A inserção dos dados vali-
dados no software Strat3D deu-se a partir de tabelas 
no formato csv (comma separated values), organizadas  
da seguinte forma: 

 y Collar: coordenadas das bocas dos furos e as 
profundidades finais;

 y Survey: não foi utilizada para compor o furo, 
já que todos os furos de sondagem são verti-
cais, como também não foi realizada perfila-
gem para verificação do desvio do furo durante  
a perfuração;

 y Camadas de Carvão: intervalos das litologias e 
das camadas de carvão com informações estrati-
gráfica e litológica, nome da camada de carvão, 
valores de Camada Total (CT), Carvão na Camada 
(CC) e Recuperação;

 y Assay: dados analíticos provenientes das análises 
químicas dos intervalos amostrados de cada furo.

No software Strat3D, as tabelas foram mescladas e 
convertidas em um único arquivo de furos.

8.1.2 Correlações

Ao montar os furos, o software de modelagem gera 
uma tabela denominada Strata, que armazena os inter-
valos que serão modelados. Essa tabela é criada a partir 
de uma coluna à sua escolha ou de um arquivo de tabela 
externo. No presente trabalho utilizou-se a coluna iden-
tificada como “CARVAO” da tabela Camadas de Carvão 
como base para a tabela Strata.  

Nessa nova tabela, a coluna referida como “STRA-
TUM” corresponde à coluna “CARVAO”. Porém, algu-
mas camadas de carvão estavam com esse campo em 
branco. Assim, para completar as informações e validar 
a interpretação das camadas, utilizaram-se as seções 
dos furos gerados no Strat3D (Figura 8.1). As seções 
criadas no software permitem a visualização das infor-
mações de qualquer coluna das tabelas de entrada. 
Além disso, é possível nivelar os furos pela cota com 
relação ao nível do mar (Figura 8.1A) ou por algum 
estrato (Figura 8.1B), facilitando a interpretação da  
correlação entre as camadas. 

Os nomes utilizados para as camadas de carvão 
modeladas foram os mesmos utilizados nos relató-
rios dos projetos Araranguá (CPRM, 1978), Arroio do 
Silva (KREBS et al., 1984) e A Borda Leste da Bacia do 
Paraná (ABOARRAGE e LOPES, 1986). O Quadro 8.1 
mostra as camadas modeladas no presente trabalho, 
que estão identificadas no software pelos caracteres 
indicados entre parêntesis, devido a limitação de até 
oito caracteres pelo programa. Ressalta-se que não 
foi possível correlacionar todas as camadas de carvão 
descritas nos furos, sendo correlacionadas apenas as 
de maior expressividade, especificamente aquelas com  
espessura maior do que 30 cm. 

8.1.3 Resultados Analíticos

Os 48 furos de sondagem utilizados na mode-
lagem atingiram 85 camadas analisadas, cujo quan-
titativo analítico para cada uma delas pode ser  
observado no Quadro 8.2. 

8.1.4 Intrusões de Diabásio

Na faixa carbonífera sul-catarinense ocorrem diversas 
soleiras e diques de diabásio intrusivos principalmente 
nas rochas das formações Rio Bonito e Irati, que acabam 
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Figura 8.1 -  Seção vertical gerada no Strat3D, exibindo a correlação dos estratos entre os furos de sondagem 
ARA-009-SC, ARA-010-SC e AR-032-SC dos depósitos de carvão das áreas com processos ativos da CPRM no sul-

catarinense. (A) furos nivelados pela cota em relação ao nível do mar. (B) furos nivelados pela camada Barro Branco  
(Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

CAMADAS 
DE CARVÃO 

INTERPRETADAS E 
CORRELACIONADAS

DEPÓSITO SUL-CATARINENSE

Camada Barro Branco (BARRO_B)

Camada A (A)

Camada Ponte Alta (P_ALTA)

Camada Bonito (BONITO)

Camada Bonito Superior (BONITO_S)

Camada Bonito Inferior (BONITO_I)

Camada Pré-Bonito Superior (P_BONI_S)

Camada Pré-Bonito Inferior (P_BONI_I)

Quadro 8.1 – Ordem estratigráfica das camadas de carvão 
modeladas nas áreas dos depósitos da CPRM no sul-

catarinense. Entre parêntesis, caracteres de identificação 
das camadas no software Strat3D. 

 (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
CAMADA QUANTIDADE DE ANÁLISES

Barro Branco 22

Camada A 8

Ponte Alta 4

Bonito 4

Bonito Superior 14

Bonito Inferior 5

Pré-Bonito Superior 18

Pré-Bonito Inferior 10

Quadro 8.2 – Quantificação das análises realizadas por 
camada de carvão (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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distribuição dos furos, tornando inviável o cálculo do 
rejeito de todas elas. Portanto, para a modelagem foram 
calculados os rejeitos apenas das principais falhas. 

O cálculo do rejeito foi realizado por meio de uma 
ferramenta do software Strat3D. Na validação desses 
rejeitos, considerou-se um leve mergulho regional para 
sudoeste. Os rejeitos calculados variam de -200 m a 90 
m, sendo o rejeito negativo para movimento relativo 
normal e o positivo, para movimento relativo reverso. 
Mostrou-se também necessário adaptar levemente as 
formas de algumas falhas para corroborar os furos de 
sondagem e as feições geomorfológicas, tais como dre-
nagens. É importante ressaltar que o presente estudo 
visou a representar, especificamente, as descontinui-
dades nas camadas de carvão, podendo se diferen-
ciar um pouco da geologia estrutural global do pacote  
sedimentar da bacia (Figura 8.2).

8.1.6 Interpolação

Os estratos correlacionados em conjunto com as 
falhas permitiram, a partir de métodos de interpolação, 
a geração de superfícies de topo e base e a construção 
de sólidos para cada uma das camadas de carvão. 

A metodologia de modelagem 3D do software 
Strat3D utiliza dois interpoladores distintos para a cons-
trução de sólidos, ou seja, um para a espessura e outro 
para as superfícies. Após a realização de diversos testes, 
concluiu-se que o melhor método para os modelos dos 

Figura 8.2 - Mapa da região do projeto Sul-Catarinense, com as falhas interpretadas para a modelagem 3D. 
 (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

afetando as várias camadas de carvão existentes. Os 
efeitos desses corpos ígneos na região estudada são 
bastante significativos, visto que as falhas, presentes em 
grande número, facilitaram a circulação deste material 
por quase toda a extensão do empilhamento sedimentar 
das áreas pesquisadas. 

No presente trabalho, optou-se por modelar somente 
as intrusões que, de alguma forma, poderiam afetar 
as camadas de carvão, especificamente as soleiras de 
diabásio. Para tal, utilizou-se um halo de influência do 
corpo intrusivo equivalente à sua espessura para cima 
e para baixo. A definição desse critério foi baseada no 
estudo de COOPER et al. (2007 apud LEWANDOWSKY, 
2013), no qual perfis de refletância de vitrinita mostram 
diminuição acentuada na refletância com a distância da 
intrusão e retornos de refletância para o padrão normal 
dentro de aproximadamente uma vez a espessura da 
intrusão. FILHO et al. (2008 apud LEWANDOWSKY, 2013) 
também concluíram que o efeito de uma intrusão na 
encaixante é equivalente à espessura do corpo intrusivo.

8.1.5 Falhas

Com relação às falhas, procedeu-se sua modelagem 
a partir de aspectos estruturais da região conjugado 
aos dados de contorno estrutural. Porém, não foi pos-
sível modelar essa grande quantidade de falhas com os 
dados de furos de sondagem, porque a densidade de 
informações das falhas é maior do que a densidade de 
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depósitos de carvão focados pelo trabalho em pauta é 
a “Triangularização” para a espessura, enquanto para 
as superfícies, o método de interpolação “Vizinho mais 
Próximo” (Nearest Neighbor) obteve os melhores resul-
tados. O raio de busca utilizado na interpolação foi de 
1.000 metros, definido com base no espaçamento médio 
entre os furos nas áreas modeladas. 

8.2 SÓLIDOS GERADOS

Neste subitem são apresentados os sólidos gera-
dos a partir do modelamento das camadas de carvão 
nas áreas dos processos ativos da CPRM (806.363/1973 
e 806.365/1973), as quais ocorrem em subsuperfície 
em quase toda sua extensão (Figura 8.3). Das sete 
camadas modeladas, as mais expressivas em relação 
à área de abrangência e volume são a Barro Branco, 
Bonito e Pré-Bonito Superior. As demais camadas 
são menos relevantes devido a espessura reduzida  
e continuidade lateral restrita.  

As camadas de carvão, de modo geral, apresentam 
suaves mergulhos para sudoeste, no entanto, os siste-
mas de falhas que afetaram toda a região ocasionaram 
a elevação de alguns blocos estruturais e rebaixamento 
de outros, indicando o caráter gravitacional das des-
continuidades estruturais. Este aspecto é confirmado 

nas camadas de carvão do processo 806.363/1973, que 
apresentam, no geral, profundidades menores do que 
as camadas do processo 806.365/1973, que fica mais 
a leste (Figura 8.4). Esses sistemas de falhas, que apre-
sentam alto ângulo e direções variáveis de N35o-55oW 
e N45oE, além de promoverem compartimentação de 
blocos estruturais, permitiram a intrusão das abundantes 
soleiras e diques de diabásio.

Embora disponíveis 48 furos de sondagem 
(19.879,91m) para a construção dos sólidos das cama-
das de carvão e para as intrusões de diabásio, a maioria 
deles (37 furos), está localizada nos dois processos com 
promessa de cessão, 806.362/1973 e 806.364/1973. 
Sendo assim, para caracterização de cada uma das cama-
das de carvão selecionadas para modelagem apenas 
os 11 furos de sondagem restantes, localizados dentro 
e nas adjacências das áreas modeladas, foram utiliza-
dos para esse intento, os quais compreendem os furos  
AR-012-SC, AR-032-SC, ARA-008-SC, ARA-009-SC, 
ARA-010-SC, ARA-012-SC, ARA-016-SC, ARA-019-SC, 
ARA-027-SC, ARA-029-SC e ARA-030-SC. 

Intrusões de Diabásio

Conforme retromencionado existem diversas 
intrusões de diabásio na região do projeto, muitos 

Figura 8.3 - Ocorrência em subsuperfície das camadas de carvão nas áreas dos processos ativos da CPRM. 
 (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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deles encontrados no nível estratigráfico da Forma-
ção Rio Bonito e com potencial de afetar de alguma 
maneira as camadas de carvão, dependendo de  
suas espessuras e proximidade.

Na modelagem realizada no âmbito dos processos 
806.363/1973 e 806.365/1973, foram identificadas duas 
áreas com intrusões em subsuperfície, uma delineada 
ao longo da faixa NNE do processo 806.365/1973 e 
outra na porção ocidental do processo 806.363/1973, 
sendo ainda registradas intrusões na porção SE  
deste último (Figura 8.5).  

Dentro das áreas da CPRM e em suas adjacências seis 
furos interceptaram corpos de diabásio. O furo ARA-012-
-SC, que fica no extremo sudoeste da área do processo 
806.363/73, registrou 110 metros de diabásio, desde o 
topo da Formação Rio Bonito até o nível estratigráfico da 
camada Barro Branco, que provavelmente foi consumida 
pela intrusão. O furo ARA-019-SC, localizado a nordeste 
do processo 806.365/1973, é outro furo que apresenta 
um extenso intervalo dessa rocha ígnea, 76 metros, atin-
gindo o nível da camada Bonito, a qual consumida pelo 

magmatismo, assim como demais camadas de carvão 
subjacentes. Os outros quatro furos que testemunha-
ram diabásio atravessaram espessuras variando entre 
3 e 8 metros dessa rocha. Esses furos compreendem: 
ARA-010-SC, no qual as camadas Pré-Bonito Superior e 
Inferior foram pouco afetadas pela intrusão; ARA-027-SC, 
ARA-030-SC e ARA-029-SC, localizados a sul do processo 
806.363/1973 e com a intrusão disposta ao longo do nível 
da camada A. Nos dois primeiros furos essa camada de 
carvão foi integralmente consumida, enquanto no último 
furo foi parcialmente afetada pela intrusão. 

Camada Barro Branco 

Dentre as camadas de carvão, a Barro Branco é a 
que está mais acima na coluna estratigráfica na região 
dos depósitos reavaliados pelo Projeto Reavaliação do 
Patrimônio Mineral, sendo que nas áreas pesquisadas 
ocorre entre 5 m e 20 m abaixo do contato entre as 
formações Palermo e Rio Bonito. Apresenta grande 
continuidade lateral (Figura 8.6), sendo que, dentre os 

Figura 8.5 - Ocorrência em subsuperfície de intrusões de diabásio nas áreas dos processos ativos da CPRM 
(Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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11 furos selecionados para modelagem, apenas o furo 
ARA-012-SC não registrou sua presença, cuja ausên-
cia é atribuída a uma grande intrusão de diabásio no 
seu nível estratigráfico. É a camada com maior área de 
extensão e a segunda em termos de espessura média, 
ocorrendo em subsuperfície nas duas áreas relativas  
aos processos ativos da CPRM. 

As maiores espessuras dessa camada ocorrem na 
porção leste da área do processo 806.365/1973, onde 
varia de 1,43 m (furo AR-012-SC) a 2,26 m (furo ARA-
010-SC), sendo observada gradual redução da espessura 
em sentido oeste. A espessura média da camada com 
base nos 10 furos que a atravessaram é calculada em 1,75 
m. A camada Barro Branco é constituída por carvão e 
rocha estéril, os quais intercalados entre si em proporções 
aproximadamente equivalentes, com razão CC/CT (carvão 
na camada/camada total) média de 57% nos furos de 
sondagem. A profundidade da camada detectada pelos 
furos varia de 250 m (AR-032-SC) a 490 m (ARA-030-SC). 

A camada Barro Branco possui sete amostras 
analisadas para teor de cinzas (CINZMOD), enxofre (S 
MOD) e densidade (DENSCAB), duas incluindo ainda 

análises de poder calorífico (PCAL CAB) e seis de FSI (Free 
Swelling Index/Índice de Inchamento) (Tabela 8.1). Todos 
os resultados de FSI foram zero, com exceção do furo 
ARA-029-SC, que apresentou o valor 6 nesse parâmetro. 

Camada Bonito

A camada Bonito é restrita a área do processo 
806.365/1973, subdividindo-se em sentido oeste em 
dois níveis de carvão, designados Bonito Superior e Bonito 
Inferior. Estratigraficamente situa-se entre as camadas 
de carvão Ponte Alta e Pré-Bonito Superior. 

Dos 11 furos considerados para a caracterização dos 
sólidos, apenas quatro interceptaram a camada Bonito, 
ou seja, os furos ARA-008-SC, ARA-009-SC, ARA-010-SC 
e ARA-016-SC. Mesmo assim, essa camada de carvão 
apresenta a segunda maior área de extensão (Figura 
8.7) e a maior espessura dentre as camadas modeladas, 
o que a torna, juntamente com a camada Barro Branco, 
relevante em termos econômicos nas áreas estudadas. 
A espessura da camada, conforme os testemunhos de 
sondagem, varia de 1,47 m a 4,52 m, com média 3,08 m. 

Figura 8.6 - Ocorrência em subsuperfície da Camada Barro Branco nas áreas dos processos ativos da CPRM. 
 (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).



| 56 |

|CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Além disso, a razão CC/CT média é 88%, ultrapassando 
os 90% no furo ARA-008-SC. 

A profundidade da camada varia de 345 m (ARA-010-
-SC) a 384 m (ARA-016-SC), aumentando em sentido 

sul-sudoeste. Aparentemente, a camada Bonito não 
apresenta quebras de continuidade por falhas geológicas. 

Foram realizadas análises em 4 amostras da camada 
Bonito, todas com análises para cinzas, enxofre, densidade 

STRATUM VARIÁVEIS TOTAL DE 
AMOSTRAS MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA VARIÂNCIA DESVIO 

PADRÃO
ERRO 

PADRÃO

BARRO_B CT 10  1,16  2,26 1,75  0.14  0,37  0,12 

BARRO_B CC 10  0,36  1,65 1,04  0,21  0,46  0,14 

BARRO_B CC/CT 10  24,83  75,00  57,01  244,28  15,63  4,94 

BARRO_B CINZMOD 7  58,40  77,30  67,33  38,05  6,17  2,33 

BARRO_B S_MOD 7  2,54  4,89  3,33  0,73  0,85  0,32 

BARRO_B DENSCAB 7  2,02  2,49  2,22  0,03  0,16  0,06 

BARRO_B PCALCAB 2  1.682  1.898  1.790  11.664  108  76,37 

BARRO_B FSI 6 0  6,00  1,00  5,00  2,24  0,91 

Tabela 8.1 -   Sumário estatístico das variáveis nas amostras da camada Barro Branco. 
 (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

Figura 8.7 - Ocorrência em subsuperfície da camada Bonito nas áreas dos processos ativos da CPRM. 
 (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).



| 57 |

| Projeto Reavaliaçãodo Patrimônio Mineral - Área Carvão Sul-Catarinense |

e FSI, com duas amostras incluindo ainda ensaios de poder 
calorífico (Tabela 8.2). Todos os resultados de FSI deram zero. 

Camada Pré-Bonito Superior

A camada Pré-Bonito Superior localiza-se entre 2,5 
a 3 metros abaixo da camada Bonito ou Bonito Inferior, 
estando separada desta por um horizonte de siltito cinza, 
geralmente maciço e levemente carbonoso. A boa conti-
nuidade lateral e as boas espessuras encontradas fazem 
dessa camada também relevante em termos econômicos. 
Assim como a camada Bonito, restringe-se a área do 
processo 806.365/1973 (Figura 8.8).  

A camada foi interceptada por seis furos de sonda-
gem, quatro deles dentro da área do processo e dois 
adjacentes, respectivamente, a oeste e a norte de seus 
limites (ARA-027-SC e ARA-029-SC). A espessura da 
camada varia de 0,42 m a 2,11 m com média de 1,06 
m. Uma característica marcante desta camada é sua 
alta proporção de carvão, com média superior a 90%. 
Os furos ARA-008-SC e ARA-027-SC apresentam 100% 
de carvão na camada. A profundidade da camada Pré-
-Bonito Superior varia aproximadamente entre 350 
metros e 492 metros. 

Foram realizados ensaios analíticos em três amostras 
da camada em pauta, sendo três com resultados para 

STRATUM VARIÁVEIS TOTAL DE 
AMOSTRAS MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA VARIÂNCIA DESVIO 

PADRÃO
ERRO 

PADRÃO

BONITO LENGTH 4  1,47  4,52  3,08  1,44  1,20  0,60 

BONITO CC 4  1,32  4,26  2,72  1,26  1,12  0,56 

BONITO CC/CT 4  82,82  94,25  87,89  19,97  4,47  2,23 

BONITO CINZMOD 4  60,40  65,70  62,30  4,36  2,09  1,04 

BONITO S_MOD 4  1,14  2,42  1,81  0,22  0,47  0,23 

BONITO DENSCAB 4  2,05  2,20  2,13  0,00  0,07  0,03 

BONITO PCALCAB 2  2.676  2.837  2.757  6.480  80,50  56,92 

BONITO FSI 4 0 0 0 - - -

Tabela 8.2 -   Sumário estatístico das variáveis nas amostras da camada Bonito (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

Figura 8.8 - Ocorrência em subsuperfície da camada Pré-Bonito Superior nas áreas dos processos ativos da CPRM 
(Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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cinzas, enxofre e densidade, um para poder calorífico 
e dois para FSI (Tabela 8.3). 
 
Camadas Ponte Alta, Bonito Superior, Bonito 
Inferior e Pré-Bonito Inferior

Nas áreas dos processos ativos da CPRM as 
camadas Ponte Alta, Bonito Superior, Bonito 
Inferior e Pré-Bonito Inferior são de ocor-
rência mais restrita e com espessuras menos 

Figura 8.9 - Ocorrência em subsuperfície das camadas Ponte Alta, Bonito Superior, Bonito Inferior e Pré-Bonito Inferior nas áreas 
dos processos ativos da CPRM. (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

significativas quando comparadas às três camadas  
retromencionadas (Figura 8.9). 

A camada Ponte Alta ocorre somente na porção 
norte da área do processo 806.365/1973 e é interceptada 
somente pelo furo ARA-009-SC, onde apresenta 0,53 
m de espessura e 100% de carvão contido na camada.

As camadas Bonito Superior e Bonito Inferior, por 
sua vez, estão restritas ao processo 806.363/1973 e 
são interceptadas por 4 e 2 furos, respectivamente, 
sendo que apenas a primeira possui efetivamente um 

STRATUM VARIÁVEIS TOTAL DE 
AMOSTRAS MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA VARIÂNCIA DESVIO 

PADRÃO
ERRO 

PADRÃO

P_BONI_S LENGTH 6  0,42  2,11  1,06  0,26  0,51  0,21 

P_BONI_S CC 6  0,36  1,87  0,98  0,21  0,45  0,19 

P_BONI_S CC/CT 6  85,71  100,00  92,82  29,78  5,46  2,23 

P_BONI_S CINZMOD 3  61,80  84,80  70,83  100,34  10,02  5,78 

P_BONI_S S_MOD 3  1,04  2,05  1,68  0,20  0,45  0,26 

P_BONI_S DENSCAB 3  1,93  2,50  2,17  0,06  0,24  0,14 

P_BONI_S PCALCAB 1  762,00  762,00  762,00  -  -  - 

P_BONI_S FSI 2 0  5,00  2,50  6,25  2,50  1,77 

Tabela 8.3 -   Sumário estatístico das principais variáveis das amostras da camada Pré-Bonito Superior (Elaboração: 
Luiza Lopes de Araújo).
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STRATUM VARIÁVEIS TOTAL DE 
AMOSTRAS MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA VARIÂNCIA DESVIO 

PADRÃO
ERRO 

PADRÃO

P_ALTA LENGTH 1 0,53 0,53 0,53 - - -

P_ALTA CC 1 0,53 0,53 0,53 - - -

P_ALTA CC/CT 1 100,00 100,00 100,00 - - -

P_ALTA CINZMOD 1 74,10 74,10 74,10 - - -

P_ALTA S_MOD 1 4,39 4,39 4,39  -  -  - 

P_ALTA DENSCAB 1 2,44 2,44 2,44  -  -  - 

BONITO_S LENGTH 4 0,33 1,30 0,76 0,12 0,35 0,17

BONITO_S CC 4 0,33 1,30 0,76 0,12 0,35 0,17

BONITO_S CC/CT 4 100,00 100,00 100,00 - - -

BONITO_S CINZMOD 1 59,40 59,40 59,40 - - -

BONITO_S S_MOD 1 1,94 1,94 1,94 - - -

BONITO_S DENSCAB 1 1,92 1,92 1,92 - - -

BONITO_S FSI 1 - - - - - -

BONITO_I LENGTH 2 0,48 0,54 0,51 0,00 0,03 0,02

BONITO_I CC 2 0,48 0,51 0,50 0,00 0,02 0,01

BONITO_I CC/CT 2 94,44 100,00 97,22 7,72 2,78 1,96

P_BONI_I LENGTH 7 0,35 0,88 0,59 0,04 0,19 0,07

P_BONI_I CC 7 0,35 0,88 0,56 0,03 0,18 0,07

P_BONI_I CC/CT 7 76,00 100,00 94,95 66,60 8,16 3,08

P_BONI_I CINZMOD 2 60,60 82,00 71,30 114,49 10,70 7,57

P_BONI_I S_MOD 2 0,94 4,02 2,48 2,37 1,54 1,09

P_BONI_I DENSCAB 2 2,17 2,46 2,32 0,02 0,15 0,10

P_BONI_I PCALCAB 1 626 626 626 - - -

P_BONI_I FSI 1 - - - - - -

Tabela 8.4 -   Sumário estatístico das principais variáveis das amostras das camadas Ponte Alta, Bonito Superior, Bonito 
Inferior e Pré-Bonito Inferior (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

registro de sondagem dentro da área do processo citado  
(ARA-012-SC). Os demais furos encontram-se a sul do 
limite do processo. A espessura das duas camadas rara-
mente ultrapassa 1 metro, tendo a camada Bonito Supe-
rior uma espessura média de 0,76 m e a camada Bonito 
Inferior, 0,51 m. A razão CC/CT dessas duas camadas é 
alta, sempre acima de 90%.

A camada Pré-Bonito Inferior, ao contrário das três 
anteriores, possui extensão significativa, porém sua 

espessura diminuta, sempre inferior a 1 metro, diminui 
sua relevância na região de estudo. 

Por se tratar de camadas de interesse secundário, 
poucas análises foram feitas, dispondo-se apenas ensaios 
analíticos em duas amostras da camada Pré-Bonito Infe-
rior, uma amostra da Ponte Alta e uma amostra da Bonito 
Superior. Esses ensaios envolveram dosagem dos teores 
de cinzas, enxofre e densidade, determinação do poder 
calorífico e do FSI (Tabela 8.4).
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9 ESTIMATIVA DE RECURSOS

O processo de estimativa envolveu a análise esta-
tística dos dados e a geração de um modelo de blocos 
para os depósitos de carvão nas áreas dos proces-
sos ativos 806.363/1973 e 806.365/1973. O método 
Inverso do Quadrado da Distância (IQD) possibilitou 
a estimativa dos teores de diversos parâmetros para  
as principais camadas de carvão. 

A partir dos blocos estimados, os recursos foram 
parametrizados por espessura e por profundidade 
das principais camadas de carvão. Com base nes-
ses parâmetros foram gerados mapas, permitindo  
a espacialização dos dados. 

9.1 MODELO DE BLOCOS

A partir dos sólidos gerados, os recursos existen-
tes nas áreas da CPRM foram estimados por meio da 
geração de modelos de blocos. As dimensões dos 
blocos nas direções X e Y foram definidas como um 
quarto da distribuição média da malha de sondagem  
(suporte amostra1) (Tabela 9.1). 

Assim como a modelagem, a geração de blocos 
foi realizada no software Strat3D, o qual se diferencia 
de outros programas semelhantes pela construção de 
modelos de blocos prismáticos, no qual o topo e a base 
dos blocos adaptam-se à geometria da camada. Como 
resultado, tem-se um modelo de blocos mais fidedigno ao 
sólido original. Para melhor concordância entre o modelo 
de blocos e os wireframes das camadas de carvão, foi 
necessário estabelecer o fator de sub-blocagem de duas 
vezes para o modelo de blocos. 

Após o preenchimento dos sólidos, procederam-se as 
validações visuais, analisando-se a aderência do modelo 
de blocos às wireframes. Houve boa concordância entre 
a espessura das camadas de carvão e o modelo de blo-
cos. No entanto, o preenchimento dos sólidos no plano 
XY não se mostrou perfeito nas bordas das camadas e, 
especialmente, próximo às falhas. Isso ocorreu devido 
ao tamanho dos blocos nas direções X e Y, que, mesmo 
com sub-blocagem, não preencheram completamente 
os sólidos. A melhor aderência entre modelo de blo-
cos e wireframes implicaria tamanhos de blocos muito 

DEPÓSITO SUL-CATARINENSE

EIXO TAMANHO 
DO BLOCO

TAMANHO DO 
SUB-BLOCO

ORIGEM 
UTM

NÚMERO DE 
BLOCOS ROTAÇÃO

X 250 125 644.500 70 0

Y 250 125 6.790.000 56 0

Z 100 * -500 6 0

*A sub-blocagem não se aplica ao eixo Z, já que o tamanho do bloco nessa direção adapta-se à 
espessura da camada preenchida.

Tabela 9.1 -   Parâmetros estabelecidos para o modelo de blocos para os depósitos 
de carvão nas áreas em reavaliação da CPRM (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

reduzidos, fora dos critérios de estimativa aceitável de 
um quarto do suporte amostral. Como o atual trabalho 
é de escala regional, a diferença entre os wireframes e 
os modelos de blocos não causará impacto significativo 
nos recursos estimados. 

9.2 METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DOS 
PARÂMETROS DE QUALIDADE

No presente trabalho, optou-se por utilizar a classi-
ficação de recursos/reservas de carvão do Geological 

Survey of Canada (GSC) (HUGHES; KLATZEL-MUDRY; 
NIKOLS, 1989). Os depósitos de carvão das áreas da 
CPRM (Jazida Sul-Catarinense), segundo essa clas-
sificação, em termos de Tipo de Geologia (Geology 
Type) enquadram-se na categoria Moderate. Ape-
sar das camadas apresentarem leve mergulho para 
SW e não estarem dobradas, a região onde ocor-
rem foi afetada por um sistema ortogonal de falhas. 
Portanto, para esse tipo de situação dos depósi-
tos, os raios de classificação são de 450 m, 900 m  
(1ª expansão) e 2.400 m (2ª expansão).
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Baseado nessa classificação procedeu-se à definição 
dos raios de busca para estimativa do modelo de blocos 
do depósito. No entanto, foi necessário expandir os raios 
de busca da segunda expansão, de forma a estimar todos 
os parâmetros para todas as células dos modelos. 

O método de interpolação utilizado em todos os 
blocos prioritários foi o IQD, haja vista que a estimativa 
por krigagem ordinária não é aplicável a malhas amos-
trais irregulares e com reduzido número de furos de 
sondagem, como as que temos disponíveis. 

Os parâmetros estimados para todas as camadas 
de carvão modeladas foram: razão CC/CT (espessura 
do carvão contido na camada dividida pela espessura 
da camada total) e densidade. As variáveis relaciona-
das à qualidade do carvão, como os teores de cinzas 
(CINZMOD) e de Enxofre (S_MOD), o Poder Calorífico 
(PCALCAB) e o FSI (Free Swelling Index), foram esti-
madas para todas as camadas que apresentaram pelo 
menos uma amostra analisada. Os resultados analíti-
cos relativos às frações densimétricas não foram esti-
mados, mas foram utilizados para o estudo estatístico  
e de qualidade do carvão das camadas. 

9.3 PARAMETRIZAÇÃO

A partir do modelo de blocos estimado,  
realizou-se a parametrização dos recursos por espessura e  
profundidade das principais camadas de carvão nas áreas  
da CPRM. 

9.3.1 Espessura das Principais Camadas de 
Carvão

No presente trabalho foram modeladas sete camadas 
de carvão, mas devido à maior relevância em termos de 
área de abrangência, continuidade e tonelagem de car-
vão, optou-se por proceder à parametrização somente 
dos recursos de carvão das camadas Barro Branco, Bonito 
e Pré-Bonito Superior. Para tal, foram gerados mapas de 
isoespessuras (isópacas), gráficos e tabelas com a distri-
buição dos recursos parametrizados pela espessura de 
cada uma dessas camadas em intervalos de 0,25 metros. 

Analisando-se esse material (Figuras 9.1 e 9.2; Tabela 
9.2), nota-se que a camada Bonito apresenta as maiores 
espessuras quando comparada às outras duas camadas, 

Figura 9.1 - Mapa de isoespessuras das camadas Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito Superior nas áreas dos processos ativos da 
CPRM. Fonte: Luiza Lopes de Araújo (2019).
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Figura 9.2 - Gráfico da parametrização por espessura dos recursos das camadas de carvão Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito 
Superior (Jazida Sul-Catarinense) nas áreas dos processos ativos da CPRM (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

ESP. TONELAGEM 
ACUMULATIVA TONELAGEM

DENSIDADE 
AMOSTRA 
TOTAL (G/

M3)

TEOR DE 
CINZAS 

AMOSTRA 
TOTAL (%)

PODER 
CALORÍFICO 
AMOSTRA 

TOTAL 
(CAL/G)

ENXOFRE 
AMOSTRA 
TOTAL (%)

ESPESSURA 
MÉDIA CT (M) CC (%)

Camada Barro Branco

< 0,25 34.195 34.195 2,18 66,88 5.655,52 2,88 0,21 48,23

0,25-0,5 206.847 172.652 2,18 66,87 5.456,53 2,78 0,40 47,67

0,5-0,75 498.924 292.076 2,18 66,82 5.082,50 2,82 0,63 47,88

0,75-1 1.111.839 612.915 2,19 67,39 4.579,52 2,84 0,89 46,88

1-1,25 2.689.986 1.578.147 2,20 67,73 3.901,37 2,84 1,16 45,08

1,25-1,5 6.433.439 3.743.453 2,21 68,02 3.582,30 2,72 1,39 41,56

1,5-1,75 7.767.782 1.334.343 2,26 68,96 2.503,47 3,03 1,57 36,81

1,75-2 14.838.715 7.070.933 2,18 64,15 1.725,74 3,85 1,91 62,52

2-2,25 35.215.776 20.377.060 2,32 70,65 1.782,46 3,24 2,15 68,45

2,25-2,5 39.415.124 4.199.348 2,38 73,19 1.792,72 2,95 2,25 65,97

Camada Bonito

0,5-0,75 65.059 65.059 2,06 61,29 2.837,00 1,39 0,68 86,53

0,75-1 210.269 145.210 2,07 60,64 2.837,00 1,21 0,90 88,92

1-1,25 742.112 531.843 2,07 60,73 2.832,94 1,25 1,15 88,94

1,25-1,5 2.550.956 1.808.844 2,08 60,74 2.830,68 1,28 1,39 88,87

1,5-1,75 3.467.153 916.197 2,07 60,71 2.831,67 1,26 1,62 88,78

1,75-2 4.464.548 997.395 2,08 60,83 2.829,74 1,31 1,88 88,35

2-2,25 5.830.988 1.366.441 2,13 60,94 2.809,33 1,68 2,15 86,39

2,25-2,5 7.910.727 2.079.739 2,13 61,01 2.801,29 1,71 2,37 85,79

2,5-2,75 10.839.029 2.928.302 2,13 61,53 2.785,13 1,82 2,62 85,54

Tabela 9.2 -   Parametrização dos recursos por espessura das camadas de carvão Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito 
Superior (Jazida Sul-Catarinense) nas áreas dos processos ativos da CPRM. (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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ESP. TONELAGEM 
ACUMULATIVA TONELAGEM

DENSIDADE 
AMOSTRA 
TOTAL (G/

M3)

TEOR DE 
CINZAS 

AMOSTRA 
TOTAL (%)

PODER 
CALORÍFICO 
AMOSTRA 

TOTAL 
(CAL/G)

ENXOFRE 
AMOSTRA 
TOTAL (%)

ESPESSURA 
MÉDIA CT (M) CC (%)

2,75-3 13.519.938 2.680.909 2,13 61,44 2.791,44 1,78 2,88 86,18

3-3,25 17.970.727 4.450.788 2,11 62,17 2.772,62 1,79 3,14 86,20

>3,25 40.539.763 22.569.036 2,13 63,81 2.718,49 2,04 3,85 89,04

Camada Pré-Bonito Superior

< 0,25 8.292 8.292 2,17 69,82 762,00 1,84 0,24 100,00

0,25-0,5 390.362 382.069 2,22 72,38 762,00 1,70 0,44 89,76

0,5-0,75 2.991.355 2.600.994 2,24 73,19 762,00 1,66 0,65 90,83

0,75-1 7.267.022 4.275.666 2,18 70,38 762,00 1,81 0,87 95,31

1-1,25 8.412.190 1.145.169 2,31 76,41 762,00 1,49 1,14 90,28

1,25-1,5 10.332.168 1.919.978 2,42 81,21 762,00 1,23 1,39 89,14

1,5-1,75 12.733.249 2.401.081 2,49 84,35 762,00 1,06 1,61 88,66

1,75-2 14.092.803 1.359.554 2,50 84,80 762,00 1,04 1,84 88,63

2-2,25 14.171.130 78.327 2,50 84,80 762,00 1,04 2,01 88,63

Tabela 9.2 -   Parametrização dos recursos por espessura das camadas de carvão Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito 
Superior (Jazida Sul-Catarinense) nas áreas dos processos ativos da CPRM. (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo). 

(Continuação).

sendo a única que ultrapassa 2,5 m de espessura. Mesmo 
estendendo-se por uma área menor do que a camada 
Barro Branco, a camada Bonito possui recursos ligeira-
mente superiores, com 40,5 milhões de toneladas de recur-
sos in situ. Na porção centro-sul do processo 806.365/1973 
a camada apresenta espessura superior a 4 metros, que 
aumenta em sentido sul. Além disso, o carvão contido é 
superior a 90%. Mais da metade dos recursos parametri-
zados apresentam espessura maior do que 3,25 m (22,5 
milhões de toneladas), o que de certa forma é anômalo, 
quando comparado a outras ocorrências dessa camada 
no restante do depósito nas áreas da CPRM.

A camada Barro Branco, por sua vez, é a camada com 
maior área de abrangência e segunda em termos de tone-
lagem de recursos in situ, com um total de 39,4 milhões 
de toneladas cubadas. Como antes frisado, ocorre nas 
áreas dos dois processos da CPRM com sua espessura, 
que atinge 2,25 m no extremo leste, se adelgaçando 
em sentido oeste. Mais de 60% dos recursos cubados 
dessa camada enquadram-se na categoria de espessura 
superior a 2 metros. 

A camada Pré-Bonito Superior, dentre as três, é a 
de menor área de extensão e, como a camada Bonito, 
também está restrita a área do processo 806.365/1973. 
Apresenta tonelagem de carvão calculada em 4,2 milhões 
de toneladas. A camada apresenta-se mais espessa 
na porção norte da área do processo citado, onde 
atinge 2,0 m, sendo que quase metade dos recursos  
in situ cubados (6,9 milhões de toneladas), enquadram-se 
na categoria de espessura entre 0,5 m e 1,0 m.

9.3.2 Profundidade das Principais Camadas de 
Carvão

A parametrização por profundidade do depósito 
de carvão nas áreas da CPRM (Jazida Sul-Catarinense) 
considerou o topo de cada uma das três principais cama-
das que o formam: Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito 
Superior. As faixas de profundidade foram consideradas 
a partir de 250 metros e divididas em intervalos de 25 
metros. Nenhuma das camadas modeladas nas áreas dos 
processos da CPRM ocorre em profundidades menores 
do que 230 metros (Figura 9.3). 

As camadas de carvão na região de estudo mergu-
lham suavemente para sudoeste, contudo, devido ao 
sistema de falhas, o bloco mais a oeste, correspondente à 
área do processo 806.363/1973, é onde as camadas ocor-
rem em profundidades menores, variando de 235 m a 300 
m. Dentre as três principais camadas de carvão, somente 
a Barro Branco aparece nessa área de processo. Como 
estratigraficamente está acima das demais, a cerca de 
40 m da camada Bonito, ela é a única com profundidades 
menores do que 325 m (Figura 9.3). Aproximadamente 
45% dos recursos in situ cubados para a camada Barro 
Branco, correspondem às categorias de profundidades 
menores do que 325 m (Figura 9.4 e Tabela 9.3). 

As camadas Bonito e Pré-Bonito Superior apre-
sentam distribuição e profundidades semelhantes, 
que variam de 325 m a 450 m (Figura 9.3). O maior 
desenvolvimento dessas camadas ocorre na faixa 
entre 375 m e 400 m, correspondendo a 60% dos  
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Figura 9.3 - Modelo de blocos das camadas Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito Superior nas áreas da CPRM parametrizado por 
profundidade (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

Figura 9.4 - Parametrização dos recursos por capeamento das camadas de carvão Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito Superior 
nas áreas dos processos ativos da CPRM (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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ESP. TONELAGEM 
ACUMULATIVA TONELAGEM

DENSIDADE 
AMOSTRA 
TOTAL (G/

M3)

TEOR DE 
CINZAS 

AMOSTRA 
TOTAL (%)

PODER 
CALORÍFICO 
AMOSTRA 

TOTAL 
(CAL/G)

ENXOFRE 
AMOSTRA 
TOTAL (%)

ESPESSURA 
MÉDIA CT (M) CC (%)

Camada Barro Branco

<250 4.938.885 4.938.885 2,21 67,85 3.708,96 2,72 1,31 43,68

250-275 6.657.237 1.718.352 2,20 67,53 4.438,86 2,76 1,06 45,28

275-300 10.206.918 3.549.681 2,40 73,24 1.836,31 3,02 1,92 55,84

300-325 18.212.254 8.005.336 2,39 72,87 1.718,60 3,10 2,13 67,98

325-350 29.792.176 11.579.922 2,28 68,98 1.801,79 3,38 2,12 67,52

350-375 38.768.944 8.976.768 2,21 65,94 1.785,25 3,62 2,06 64,84

375-400 39.368.115 599.171 2,27 68,13 1.751,76 3,45 2,12 61,95

400-425 - - - - - - - -

425-450 39.415.124 47.009 2,09 63,57 3.445,98 3,03 1,44 54,91

Camada Bonito

325-350 4.080.982 4.080.982 2,15 60,80 2.801,51 1,75 2,03 86,16

350-375 10.195.132 6.114.149 2,12 61,04 2.800,35 1,59 2,41 87,42

375-400 34.664.931 24.469.799 2,13 63,58 2.729,98 1,98 3,59 88,72

400-425 40.210.403 5.545.472 2,11 62,26 2.773,29 1,75 3,34 86,87

425-450 40.539.763 329.360 2,11 62,03 2.773,95 1,74 3,33 86,89

Camada Pré-Bonito Superior

325-350 1.432.784 1.432.784 2,43 81,70 762,00 1,21 1,43 88,76

350-375 5.807.682 4.374.898 2,44 82,01 762,00 1,19 1,38 88,14

375-400 11.690.228 5.882.545 2,23 72,75 762,00 1,68 0,97 93,98

400-425 14.028.570 2.338.342 2,24 73,18 762,00 1,66 0,88 92,18

425-450 14.171.130 142.560 2,26 74,11 762,00 1,61 0,67 91,05

Tabela 9.3 -   Parametrização dos recursos por capeamento das camadas de carvão Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito 
Superior nas áreas com processos ativos da CPRM (Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).

recursos da camada Bonito (24,5 milhões de toneladas) 
e 42% da camada Pré-Bonito Superior (4,4 milhões de 
toneladas) (Figura 9.4 e Tabela 9.3).

9.4 CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS 

Considerando-se os requisitos estabelecidos pelo 
Código JORC (2012), que classificam os recursos com base 
no seu grau de confiabilidade, ou seja, medido, indicado 
e inferido, os recursos de carvão avaliados neste estudo 
podem ser classificados em sua totalidade como inferidos. 
As razões para essa classificação estão relacionadas aos 
fatos descritos a seguir: 

• Os pontos de observação (malha de sondagem) 
situam-se a grandes distâncias entre si ou apresen-
tam espaçamentos insatisfatórios e/ou irregulares, 
inadequados para utilização de critérios geoestatís-
ticos de forma consistente, visando à estimativa e  
classificação de recursos;
• Os dados utilizados provêm de trabalhos antigos, 
do final da década de 1970 a meados dos anos de 
1980, com dados locacionais disponíveis em mapas não 

muito precisos devido às tecnologias algo rudimentares 
utilizadas até então, aliado ao fato da impossibilidade 
de localizar as bocas dos furos em campo, impe-
dindo comprovar a acurácia do posicionamento dos  
furos de sondagem;
• O arquivo utilizado como topografia no modelo 
não possui a precisão necessária para o tipo  
de trabalho realizado;
• A deterioração dos testemunhos de sondagem ao 
longo do tempo, por motivos tais como utilização de 
caixas de madeira para acondicionamento e armazena-
mento em local inadequado, além da falta dos intervalos 
das camadas de carvão para realização de reanálises.
Como resultado do estudo de reavaliação do depósito 

de carvão do Projeto Sul-Catarinense, obteve-se o total de 
recursos para cada camada de carvão, assim como os valo-
res médios dos principais parâmetros de qualidade (Tabela 
9.4). Os recursos in situ de todas as camadas modeladas do 
depósito de carvão nas áreas dos processos 806.363/1973 e 
806.365/1973 da CPRM somam 104 milhões de toneladas, 
sendo as camadas Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito 
Superior responsáveis por 90% desses recursos. 
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CAMADA VOLUME (M3) TONELAGEM
ESP. 
CT 
(M)

CARVÃO 
NA 

CAMADA 
(%)

DENS. (G/
CM3)

CINZAS 
(%)

ENXOFRE 
(%)

P. CAL. 
(CAL/G) FSI

BARRO BRANCO 17.288.387 39.415.124 1,94 61,78 2,28 69,15 3,24 2.152 0,5

PONTE ALTA 418.159 1.020.308 0,32 100,00 2,44 74,10 4,39 - 8,5

BONITO 19.081.000 40.539.763 3,22 88,00 2,12 62,73 1,86 2.754 -

BONITO SUPERIOR 147.748 280.202 0,27 99,32 1,90 56,27 1,60 2.917 1,0

BONITO INFERIOR 27.341 53.178 0,22 89,85 1,95 56,42 1,26 - -

PRÉ BONITO SUPERIOR 6.125.120 14.171.130 1,11 91,43 2,31 76,41 1,49 762 -

PRÉ BONITO INFERIOR 3.842.966 8.869.847 0,63 93,03 2,31 71,03 2,46 626 0,1

TOTAL 46.930.721 104.349.552

Tabela 9.4 -   Recursos in situ totais das camadas de carvão nas áreas de processos ativos da CPRM 
(Elaboração: Luiza Lopes de Araújo).
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10 LAVRA E BENEFICIAMENTO

10.1 MÉTODOS DE LAVRA

A escolha do método de lavra para o carvão, seja a 
céu aberto ou subterrâneo, está relacionada diretamente 
à geologia do depósito e precisa levar em consideração 
algumas variáveis, tais como: (i) tamanho do depósito; 
(ii) espessura da cobertura estéril; (iii) distribuição das 
camadas de minério; (iv) controle estrutural; e (v) dispo-
nibilidade de equipamentos, as quais adiciona-se ainda 
a vida útil do depósito com base na taxa de produção. 

Muitas vezes, a definição das reservas de carvão a 
partir de um modelo de recursos pode ser derivada ape-
nas da inclusão deste em um plano de lavra, o qual repre-
sentado pela tonelagem de minério esperada ou carvão 
ROM (Run Of Mine). A recuperação da lavra dependerá 
do método de mineração proposto e pode ser expressa 
em termos da quantidade específica de carvão perdida 
de cada camada, ou, alternativamente, na porcentagem 
da recuperação total da lavra. Esses valores, geralmente, 
oscilam entre 35% e 70%, com média de recuperação 
de 50% (WOOD Jr. et al., 1983). 

10.1.1 Lavra a céu aberto

A lavra a céu aberto é possível quando a camada de 
carvão está aflorando ou com relações estéril/minério 

tais que permitam custos de extração econômicos. A 
lavra de carvão consiste na remoção da camada estéril 
(superior), deixando a camada de minério exposta, per-
mitindo, assim, extrair o carvão mineral. 

A escolha específica de um método de lavra a céu 
aberto é condicionada ao sistema de remoção da cober-
tura, pois envolve grandes investimentos de capital e 
custos operacionais, sendo determinante para o sucesso 
da mineração. Procede-se ao dimensionamento da frota 
da operação a partir da avaliação de fatores tais como 
nível de produção, distância da cava até a unidade de 
beneficiamento, características geológicas da jazida, etc. 
Em todas as operações mineiras de carvão utilizam-se, 
basicamente, carregadeiras/escavadeiras e caminhões 
para transporte do ROM. 

Os principais métodos de lavra a céu aberto 
adotados para o carvão são: strip mining (lavra em 
tiras), dragline stripping (descobertura) e lavra em 
bancadas. Na grande maioria das jazidas de carvão 
no mundo, o processo de lavra é subterrâneo (60% 
das minas), embora grandes produtores de carvão, 
como Estados Unidos e Austrália, utilizem, na maio-
ria de suas minas, o processo de lavra a céu aberto,  
67% e 80%, respectivamente.

O método strip mining é caracterizado pela remo-
ção de grandes volumes de estéril para cada tonelada 

Figura 10.1 - Bloco-diagrama do método de lavra strip mining (EWERTON & MINERAÇÃO, 2011).
(1) decapeamento (perfuração/explosão); (2) retirada do estéril; (3) material estéril depositado; (4) minério; (5) 

pilha de carregamento do minério.
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de carvão produzido e envolve diversos equipamentos 
de escavação, transporte e carregamento (Figura 10.1).  

O método dragline stripping, por sua vez, envolve 
a abertura de um corte inicial, a remoção do carvão 
exposto nesse corte e a colocação de material de cober-
tura do próximo corte longitudinal dentro desse corte 
inicial, sendo essa operação repetida corte a corte. Esse 
método é empregado para depósitos de carvão com 
camadas horizontais ou com leve inclinação e com espes-
suras relativamente constantes do material de cober-
tura. A escolha desse método leva em consideração a 
versatilidade nas mais diversas condições de operação, 
pois depende da espessura da cobertura a ser removida 
e do custo unitário de material escavado (Figura 10.2).

O método de lavra em bancada é utilizado, principal-
mente, em depósitos com camadas de carvão relativamente 
espessas, horizontais ou levemente inclinadas, e que apre-
sentam baixa razão de descobertura. Inicialmente, faz-se a 
abertura de uma cava e, em seguida, um corte no sentido de 
avanço da lavra, sendo que a cobertura é transportada para 
a área já lavrada, onde é depositada. O carvão é removido 
e o processo repete-se na medida em que a cava avança. 
Algumas vezes é necessária a utilização de explosivos para 
auxiliar no desmonte e na fragmentação tanto da cobertura 
quanto da rocha, facilitando, dessa forma, a atuação dos 
equipamentos de carregamento e transporte (Figura 10.3). 

A maioria das atividades de lavra de carvão a céu 
aberto causa impacto ambiental significativo, muitas vezes 

gerando um passivo que prejudica a sociedade e pulveriza os 
lucros das mineradoras. O planejamento para recuperação 
ambiental é indispensável para manter a qualidade do meio 
ambiente no entorno das áreas mineradas, englobando 
a disposição do material estéril (inclusive descobertura) 
e rejeitos da lavra/beneficiamento. A não observância a 
esses fatores acarreta problemas como; drenagem ácida, 
processos erosivos, liberação de gases para a atmosfera, 
impacto visual e outros tantos efeitos danosos, com multas 
pesadas dos órgãos ambientais. 

10.1.2 Lavra Subterrânea

Existem três tipos dominantes de lavra subter-
rânea: câmara e pilar (room-and-pillar), frente larga 
(longwall mining) e Longwall Top Coal Caving (LTCC), 
sendo o primeiro o principal método de lavra utilizado 
no Brasil na mineração subterrânea pelas maiores 
mineradoras de carvão dos estados de Santa Catarina  
e Rio Grande do Sul (Figura 10.4). 

O método “câmara e pilar” é caracterizado pela recu-
peração de depósitos de carvão em forma de galerias em 
profundidades de 70 m a 300 m e é utilizado em depó-
sitos com camadas horizontais ou levemente inclinadas, 
nos quais o teto é sustentado primeiramente por pilares 
naturais da própria estrutura da rocha. Os pilares são 
organizados preferencialmente na forma retangular ou 
quadrada para facilitar o planejamento e as operações 

Figura 10.2 - Ilustração do método de lavra dragline stripping (Modificado de SEC, 2009).
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Figura 10.3 - Ilustração do método de lavra em bancadas em uma mina de carvão na China (CORPORATE KNIGHTS, 2015).

Figura 10.4 -Ilustração do método de câmara e pilares, com o equipamento perfuratriz de frente
(CARBONÍFERA METROPOLITANA, 2018).
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Figura 10.5 -Ilustração do método de frente larga (MANUNTENÇÃO&SUPRIMENTOS, 2012).

de lavra. O dimensionamento estrutural está relacionado 
à espessura e profundidade do depósito, bem como à 
estabilidade e resistência dos pilares. A recuperação 
máxima na lavra é de 50%, já que a recuperação dos 
pilares é evitada por conta dos riscos da subsidência.

Já o método “frente larga” implica a extração total 
do carvão de uma seção da cobertura ou da frente 
utilizando-se cortadeiras mecânicas. É considerado de 
eficiência comprovada e de alta produtividade para lavra 
subterrânea de jazidas de carvão sub-horizontal (Figura 
10.5). Entretanto, essa técnica apresenta como contra-
ponto sua limitação quanto à altura máxima da frente 
de lavra (6 m), que é determinada pelo equipamento 
de corte. Quando utilizado em camadas mais espes-
sas que esse limite, o volume de minério excedente é 
abandonado, diminuindo a recuperação do depósito. 

Para depósitos de carvão com camadas mais espes-
sas, superiores a 4 m, é utilizado o método Longwall 
Top Coal Caving (LTCC), que combina a comprovada 
eficiência da escavação longwall a uma significativa 
redução de custos e de riscos de segurança na explora-
ção de jazidas com essa característica. Essa tecnologia, 
desenvolvida há mais de 20 anos na China, vem sendo 
utilizada largamente no mundo, em diferentes condi-
ções operacionais. Os estudos de viabilidade de sua 
aplicação na Austrália mostram o interesse crescente 

pelo emprego dessa técnica para a lavra subterrânea 
de grandes espessuras de carvão.

O método de lavra LTCC emprega escavação por 
corte tradicional “LWM single-pass” da parte inferior 
da jazida de carvão, acompanhada da recuperação do 
carvão acima da lavra, pela parte de trás do suporte 
hidráulico. O suporte hidráulico empregado no LTCC 
é uma versão modificada do suporte tradicional pelo 
LWM, que incorpora uma transportadora traseira e um 
cantiléver controlado hidraulicamente e capaz de girar 
em torno de um pinhão (Figura 10.6).

Essa técnica de escavação possibilita que o carvão 
fraturado acima e na parte traseira do suporte seja cap-
tado simultaneamente pelo cantiléver na transportadora 
traseira. Uma vez que uma área foi lavrada, o cantiléver 
traseiro é estendido de volta contra o material colapsado, 
cessando qualquer acréscimo de material até o próximo 
ciclo de escavação (Figura 10.7).

Os parâmetros que devem ser levados em considera-
ção nessa operação são: (i) profundidade da escavação; 
(ii) resistência à compressão monoaxial do carvão; e 
(iii) espessura do carvão na parte da jazida superior à 
espessura de corte. 

A aplicação dessa tecnologia no Brasil depende das 
características geológicas e geotécnicas dos depósitos. As 
jazidas com maior potencial para emprego dessa técnica 
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Figura 10.6 -Equipamento Longwall Top Coal Caving (LTCC) (SECCATORE; MARIN; DE TOMI, 2011).

Figura 10.7 -Ilustração de recuperação de carvão colapsado pela parte traseira do suporte hidráulico. (SECCATORE; MARIN; DE TOMI, 
2011).



| 72 |

|CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 10.8 -Tecnologia de sensor de presença para equipamentos em subsolo (INTERNATIONAL MINING, 2016).

são as de Santa Terezinha, Chico Lomã e as camadas 
subterrâneas dos depósitos de Iruí e Leão no estado 
do Rio Grande do Sul e as jazidas de carvão no estado 
de Santa Catarina, que devido à grande profundidade 
de várias de suas camadas de carvão tornam ótimas a 
condição de lavra pela citada metodologia. 

A lavra subterrânea moderna se contrapõe à lavra 
tradicional, que utiliza grande quantidade de mão de 
obra no subsolo, uso intenso de equipamentos movidos 
a combustível fóssil e pouca automatização. Atualmente, 
buscam-se processos semiautônomos, com operações 
remotas e uso salas de controle operacional, equipa-
mentos totalmente autônomos e lavra ininterrupta, 
além de um número mínimo de trabalhadores no interior 
da mina. Equipamentos como mineradores contínuos, 
LHDs, shuttle-cars, podem receber elementos extras de 
segurança, como sensores de proximidade, para evitar 
atropelamentos (Figura 10.8). 

10.2 BENEFICIAMENTO

O beneficiamento de carvão mineral consiste em uma 
série de processos que visam à redução de resíduos não 
combustíveis, como matéria inorgânica (impurezas mine-
rais e matéria fluida, entre elas.), rocha estéril e outras 
impurezas existentes, como o enxofre. Ou seja, refere-se 

ao tratamento dado ao carvão provindo diretamente da 
mina (ROM), logo após sua extração, a fim de assegurar 
a sua qualidade e aumentar sua potencialidade para uso. 
A definição do processo de beneficiamento do carvão 
a ser aplicado a uma jazida depende essencialmente da 
realização de diversos testes e ensaios, os quais obje-
tivam avaliar a recuperação do carvão e a qualidade 
final do produto passível de produção. Para completa 
classificação do carvão, são realizados ensaios e análises 
segundo normas da American Society for Testing and 
Materials (ASTM) e Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), dentre os quais se destacam: 

• Análise Imediata: Define umidade total, higroscó-
pica, umidade de retenção, cinzas (matéria mineral 
inerte), matérias voláteis e carbono fixo;
• Análise Elementar: Define a porcentagem 
de carbono, hidrogênio, enxofre total, enxo-
fre pirítico, enxofre orgânico, enxofre sulfático, 
oxigênio+halogênios;
• Poder Calorífico (cal/g): Superior e Inferior;
• Dilatometria: Ponto de amolecimento (C°), máxima 
e mínima contração;
• Fusibilidade das Cinzas: Ponto de amolecimento, 
ponto de fusão, ponto de liquidez; FSI (Free Swelling 
Index – Índice de Inchamento Livre), que define 
carvões energéticos e coqueificáveis (siderúrgicos);
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Camadas de Carvão 
Modeladas

Barro Branco

A

Ponte Alta

Bonito

Bonito Superior

Bonito Inferior

Pré-Bonito Superior

Pré-Bonito Inferior

Quadro 10.1 – Camadas de carvão utilizadas para 
modelagem geológica que ocorrem nas áreas dos 

processos ativos da CPRM (Elaboração: Hamilcar Tavares 
Vieira Jr.).

• Análise petrográfica (%): Vitrinita, exinita, humi-
nita, leptinita, inertinita (macerais), matéria mineral 
e poder refletor;
• Composição química das cinzas: Óxido de silício, 
alumínio, ferro, cálcio, fósforo, manganês, sódio, 
potássio, perda ao fogo, pH das cinzas;
• Ensaios Densimétricos nas frações do carvão;
• Curvas de Lavabilidade, curvas granulométricas e 
reatividade do carvão.
Nas décadas de 1960 a 1980, a metodologia de 

beneficiamento, especificamente com relação ao fra-
cionamento, era diferente dos dias atuais. Nessa época, 
era comum o carvão ser fracionado nas granulometrias 
de 50 x 0,6 mm (ou 40 x 0,6 ou 25 x 0,6 – dependia da 
liberação), sendo a fração maior que 0,6 mm destinada 
a um jigue e a fração menor que 0,6 mm, para flotação 
ou rejeito. O certo é que o jigue tinha dificuldades em 
beneficiar partículas muito menores que 2 mm, e, por 
outro lado, partículas com mais de 0,3/0,4 mm não são 
flotáveis. Atualmente, o beneficiamento ocorre nas fra-
ções +2 mm, destinado ao jigue ou meio denso, e -2 mm 
+0,1 mm em espirais concentradoras e/ou mesas etc. As 
frações -0,1 mm são destinadas ao processo de flotação. 

A modelagem geológica das camadas de carvão 
identificadas nos depósitos das áreas com processos 
ativos da CPRM abrangeu oito camadas: Camada Barro 
Branco; Camada A; Camada Ponte Alta; Camada Bonito 
Superior; Camada Bonito; Camada Pré-Bonito Superior 
e Pré-Bonito Inferior (Quadro 10.1). 

10.2.1 Ensaios Densimétricos – Curvas de 
Lavabilidade

Em um circuito de beneficiamento, a concentração 
gravimétrica é um dos processos comumente utilizado. 
Para definir sua aplicabilidade, são realizados ensaios do 
tipo afunda-flutua, que servem para predizer teorica-
mente a quantidade de cinzas e outros produtos contidos 
no carvão, ou seja, identifica quais os produtos passíveis 
de serem obtidos e seus balanços mássicos. As curvas de 
lavabilidade (ou curvas de liberação), também conhecidas 
como curvas de Henry-Reinhardt, são basicamente três: 
densimétrica, flutuados/afundados e de tolerância ou 
NGM (Near-Gravity Material). 

Com essas curvas, é possível estimar a densidade de 
corte em função de recuperações mássicas e teores dos 
produtos afundados e flutuados. NGM é, por definição, 
todo material que tem densidade para mais ou para 
menos do valor 0,1 g/cm³ da densidade de corte (por 
exemplo, em um corte em 1,6 g/cm³, NGM é o material 
retido entre 1,5 e 1,7 g/cm3). O NGM é expresso também 
por uma curva, e não por um ponto, o que facilita na 
interpretação dos resultados. Portanto, a curva dos NGMs 
expressa, na realidade, a dificuldade de se beneficiar um 

carvão para diversas densidades de corte. Há também 
curvas derivadas destas, como a curva elementar, utili-
zada basicamente na combustão.

De acordo com SAMPAIO e Tavares (2005), partículas 
com densidades muito próximas à densidade de sepa-
ração apresentam maior probabilidade de reportar ao 
produto impróprio, causando contaminação do produto 
flutuado por partículas densas e vice-versa (Quadro 10.2).

Neste trabalho, não são todas as camadas que apre-
sentam informações suficientes para proceder à análise 
estatística que possa gerar um trend preferencial repre-
sentativo. Além disso, foi necessário utilizar dados de 
análises de furos localizados nos outros dois processos 
da CPRM com promessa de cessão (806.362/1973 e 
806.364/1973), já que somente com os resultados analíti-
cos dos 11 furos localizados nos perímetros e adjacências 
dos processos 806.363/1976 e 806.365/1976 não seria 
possível construir as curvas de lavabilidade. 

Os ensaios densimétricos analisados foram realizados 
na faixa granulométrica -3,175 mm + 0,074 mm, com 
variados intervalos densimétricos. Todas as análises foram 
agrupadas por camadas e tipo de curva, a fim de gerar 
curvas médias para facilitar a interpretação dos resul-
tados. Nas tabelas abaixo é possível visualizar a média 
dos teores de cinzas e enxofre ROM (run of mine), bem 
como valores de Poder Calorífico Superior, FSI e Matéria 
Volátil, discriminados por camadas (Tabela 10.1). 

Cabe ressaltar que os dados de recuperação mássica 
(rendimento) e teor de cinzas obtidos a partir dessas 
curvas objetivam uma perfeita separação e dependem 
da eficiência do equipamento de lavabilidade utili-
zado, sendo, portanto, considerados apenas valores 
teóricos de simulação. Os poucos intervalos densimé-
tricos utilizados nas análises de afunda-flutua dificul-
tam bastante a interpretação dos resultados quanto  
à liberação de matéria carbonosa.

A seguir, são apresentadas as curvas densimétri-
cas, recuperação mássica, NGM e enxofre acumulado 
por camada. Para melhor entendimento do comporta-
mento das curvas optou-se por escolher as análises que 
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NGM (%) GRAU DE 
DIFICULDADE PROCESSO GRAVIMÉTRICO

TIPO
Distribuição (0,1 g/cm3) Esperado Recomendado

0 - 7 Simples Quase qualquer processo a altas 
taxas de alimentação

Separação em meio denso, 
jigues, calhas, cones, mesas, 
espirais

07 - 10 Relativamente 
Simples

Processo eficiente a altas taxas 
de alimentação

10 - 15 Moderadamente 
Difícil

Processo eficiente

15 -25 Difícil Processo de meio denso Separação em meio denso

>25 Extremamente Difícil Processos de meio denso com 
estrito controle da densidade do 
meio

Separação em meio denso com 
controle estrito da densidade 
do meio

Quadro 10.2 – Aplicabilidade de processos de separação densimétrica (FERREIRA, 2012).

CAMADA ROM CINZAS 
(%)

ROM S 
(%)

MATÉRIA VOLÁTIL 
TOTAL 

(%)

PODER 
CALORÍFICO
(-1,85 G/CM³)

FSI
(-1,5 G/CM³)

Barro Branco 63,9 3,5 23,1 6.656 2,4

A 71,1 1,1 20,1 *5.105 5

Ponte Alta 62,6 1,8 20,3 - *8,5

Bonito 62,3 1,8 9,84 5.101 0

Bonito Superior 53,3 1,5 19,4 *4.526 1,6

Bonito Inferior 54,6 1,2 17,6 - 0

Pré-Bonito Superior 66,3 1,8 21,6 *5.070 4,3

Pré-Bonito Inferior 56,4 2,7 25,0 *4.630 4,4
*Amostra única.

Tabela 10.1 – Médias dos parâmetros de qualidade por camada de carvão  
(Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

apresentam maior quantidade de intervalos densimétri-
cos. Algumas camadas apresentam pouca disponibilidade 
de informações, comprometendo sua interpretação.  

Camada Barro Branco

A camada Barro Branco é amplamente conhecida 
na literatura por ser uma camada de carvão com carac-
terísticas químicas e físicas compatíveis para uso como 
coque siderúrgico. Os carvões destinados a esse fim 
devem apresentar teores de cinzas no máximo em 18,5 
% e teores de enxofre próximos a 1%, além de possuírem 
características aglutinantes (FSI>0). Para obtermos esses 
parâmetros, o corte densimétrico deve se situar muito 
próximo à densidade de 1,5 g/cm³. Para os carvões desti-
nados a queima em termoelétricas o parâmetro principal 
é o teor de cinzas que não deve ultrapassar os 43%. 

A curva média densimétrica da camada Barro Branco 
apresenta distribuição heterogênea, com baixa liberação 
de matéria carbonosa entre as densidades 1,5 e 1,85 g/
cm³ (Figura 10.9), com a maior concentração de cinzas 
nas frações acima de 1,85 g/cm³. 

A curva média dos flutuados (rendimento) indica 
um rendimento próximo a 30% para um carvão com 
teores de cinza na faixa de 20% referente a uma fração 
de carvão metalúrgico (traço vermelho) (Figura 10.10). 
Em uma segunda opção com produto destinado exclu-
sivamente à queima em termelétricas obtém-se um 
rendimento teórico próximo a 55% para teores de 
cinza em torno de 40% (traço azul). Ressalta-se que 
esses rendimentos se referem a produtos separados 
em etapa única, pois no caso de fracionamento da 
camada (dois produtos) o rendimento do carvão ener-
gético cai substancialmente. 

A curva média NGM apresenta valores abaixo de 
25% até a densidade de 1,85 g/cm³, indicando facili-
dade de beneficiar esse carvão próximo à densidade 
1,85 g/cm³ (Figura 10.11).

A curva média dos teores de enxofre permanece 
quase que constante com teor de 1% até atingir apro-
ximadamente 30% de massa flutuada (densidade de 
corte 1,85 g/cm³), com enriquecimento acentuado a 
partir desse intervalo (densidade + 1,85 g/cm³). Esse 
acentuado e abrupto aumento dos teores de enxofre 
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Figura 10.9 - Curva média densimétrica camada Barro Branco (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.)

Figura 10.10 - Curva média dos flutuados x cinzas (rendimento) da camada Barro Branco (Elaboração: 
Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.11 - Curva média NGM da camada Barro Branco (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr).
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Figura 10.12 - Curva média de enxofre acumulado da camada Barro Branco (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

se deve, provavelmente, à concentração desse ele-
mento na forma pirítica, que se separa da matéria  
carbonosa (Figura 10.12).  

Camada A

A análise das curvas da camada A permite observar 
que o carvão da camada tem baixíssimo rendimento e 
elevado teor de cinzas, com carvão pouco compatível a 
metalurgia e com teor de cinzas e enxofre aumentando 
significativamente a partir da densidade 1,85 g/cm³.

A curva densimétrica indica baixa libera-
ção de matéria carbonosa ao longo do intervalo  
densimétrico (Figura 10.13).  

A curva média dos flutuados para um corte ideal 
em 1,85 g/cm³, apresenta um baixo rendimento entre 

20 a 25% de rendimento para um teor de cinzas em 
torno de 40%, o qual é indicado para aproveitamento  
termoelétrico (Figura 10.14). 

A curva média NGM mostra valores em torno de 
25% e até a densidade de 1,85 g/cm³, indicando faci-
lidade de beneficiar esse carvão próximo à densidade  
1,85 g/cm³ (Figura 10.15).

A curva média dos teores de enxofre permanece 
quase que constante com teor de 0,6% até atingir apro-
ximadamente 25% de massa flutuada (densidade de 
corte 1,85 g/cm³), com enriquecimento acentuado a 
partir desse intervalo (densidade + 1,85 g/cm³). Esse 
acentuado e abrupto aumento dos teores de enxofre 
se deve, provavelmente, à concentração desse ele-
mento na forma pirítica, que se separa da matéria  
carbonosa (Figura 10.16).

Figura 10.13 - Curva média densimétrica camada A (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).
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Figura 10.14 - Curva média dos flutuados x cinzas (rendimento) da camada A (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.15 - Curva média NGM da camada A (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.16 - Curva média de enxofre acumulado da camada A (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).
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Camada Ponte Alta

A Camada Ponte Alta apresenta apenas 4 análises, 
sendo insuficiente para elaborar curvas médias densi-
métricas. Além disso, é pouca espessa e não apresenta 
continuidade lateral para aproveitamento econômico.

 
Camada Bonito

A camada Bonito, que ocorre restrita à área do pro-
cesso 806.365/1973, apresenta distribuição contínua na 
sua porção nordeste, disposta como um único banco, que, 
entretanto, subdivide-se em dois níveis de carvão na sua 
extensão para o quadrante sudoeste da área, formando 
as camadas Bonito Superior e Bonito Inferior que se 
distribuem intercaladas por rocha estéril. Dessa forma, 
as camadas Bonito, Bonito Superior e Bonito Inferior são 
tratadas separadamente na análise das curvas médias. 

A curva média densimétrica da camada Bonito apre-
senta distribuição heterogênea, com baixa liberação de 
matéria carbonosa entre as densidades 1,5 e 1,85 g/cm³ 
(Figura 10.17), com a maior concentração de cinzas nas 
frações acima de 1,85 g/cm³. 

A curva média dos flutuados sugere um corte ideal 
em +1,85 g/cm³ e apresenta um rendimento na faixa 
de 38% com teor de cinzas em torno de 40%, para um 
carvão com aproveitamento econômico termoelétrico. 
Sabe-se pelas análises que a camada Bonito apresenta 
em algumas porções carvão para uso metalúrgico e este 
indica um rendimento teórico na faixa dos 10%. (Figura 
10.18). Esses rendimentos referem-se a produtos sepa-
rados distintamente, pois no caso de fracionamento da 
camada (dois produtos) o rendimento do carvão ener-
gético cai substancialmente.

A curva média NGM mostra valores na faixa 
de 25% apenas para densidades baixas, indicando 

Figura 10.17 - Curva média densimétrica camada Bonito (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.18 - Curva média dos flutuados x cinzas (rendimento) da camada Bonito (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).
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dificuldade de beneficiar esse carvão próximo à  
densidade 1,85 g/cm³ (Figura 10.19).

A curva média dos teores de enxofre apresenta 
depleção de 1,2% a 0,8% até a massa flutuada de 40%, 
com enriquecimento acentuado a partir desse intervalo 
(densidade + 1,85 g/cm³). Esse acentuado e abrupto 
aumento dos teores de enxofre se deve, provavelmente, 
à concentração desse elemento na forma pirítica, que se 
separa da matéria carbonosa (Figura 10.20).

Camada Bonito Superior

A curva média densimétrica da camada Bonito Supe-
rior apresenta distribuição mais homogênea quando 
comparada a da camada Bonito como um todo, mas 
também apresenta baixa liberação de matéria carbonosa 
ao longo de todo o intervalo densimétrico (Figura 10.21). 

A curva média dos flutuados sugere um corte ideal 
em +1,85 g/cm³ e apresenta um rendimento de até 
55% com teor de cinzas em torno de 40%, para um 
carvão com aproveitamento econômico termoelétrico. 
Sabe-se pelas análises que a camada Bonito Superior 
apresenta em algumas faixas carvão com característi-
cas para uso metalúrgico e este indica um rendimento 
teórico na faixa dos 10% (Figura 10.22). 

A curva média NGM mostra valores na faixa de 25% 
apenas para baixas densidades, indicando dificuldade 
de beneficiar esse carvão próximo à densidade 1,85 
g/cm³ (Figura 10.23).

A curva média dos teores de enxofre apresenta 
depleção de 1% a 0,6% até a massa flutuada de 
65%, com enriquecimento acentuado a partir desse 
intervalo (densidade + 1,85 g/cm³). Esse acentu-
ado e abrupto aumento dos teores de enxofre se 

Figura 10.19 - Curva média NGM da camada Bonito (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.20 - Curva média de enxofre acumulado da camada Bonito (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).
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Figura 10.21 - Curva média densimétrica camada Bonito Superior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.22 - Curva média dos flutuados x cinzas (rendimento) da camada Bonito Superior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.23 - Curva média NGM da camada Bonito Superior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr, 2019.
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Figura 10.24 - Curva média de enxofre acumulado da camada Bonito Superior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

deve, provavelmente, à concentração desse ele-
mento na forma pirítica, que se separa da matéria  
carbonosa (Figura 10.24).

Camada Bonito Inferior

A curva média densimétrica da camada Bonito Infe-
rior apresenta distribuição homogênea, mas também 
com baixa liberação de matéria carbonosa ao longo de 
todo o intervalo densimétrico (Figura 10.25).

A curva média dos flutuados sugere um corte 
ideal em +1,85 g/cm³ e apresenta um rendimento 
próximo a 50% com teor de cinzas em torno de 40%, 
para um carvão com aproveitamento econômico  
termoelétrico (Figura 10.26).

A curva média NGM não mostra valores na faixa de 
25% indicando dificuldade de beneficiar esse carvão em 
todos os intervalos densimétricos (Figura 10.27).

A curva média dos teores de enxofre apresenta deple-
ção de 0,8% a 0,5% até a massa flutuada próxima a 60%, 
com enriquecimento acentuado a partir desse 
intervalo (densidade + 1,85 g/cm³). Esse acen-
tuado e abrupto aumento dos teores de enxofre 
se deve, provavelmente, à concentração desse 
elemento na forma pirítica, que se separa da  
matéria carbonosa (Figura 10.28).

Camada Pré-Bonito Superior

A curva média densimétrica da camada Pré-Bonito 
Superior apresenta distribuição homogênea, mas com 
baixa liberação de matéria carbonosa em todos os inter-
valos densimétricos (Figura 10.29). 

A curva média dos flutuados sugere um corte ideal 
em na faixa densimétrica de 1,85 g/cm³ e apresenta baixo 
rendimento próximo a 28% com teor de cinzas em torno 

Figura 10.25 - Curva média densimétrica camada Bonito Inferior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).
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Figura 10.26 - Curva média dos flutuados x cinzas (rendimento) da camada Bonito Inferior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.27 - Curva média NGM da camada Bonito Inferior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.28 - Curva média de enxofre acumulado da camada Bonito Inferior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).
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de 40%, para um carvão com aproveitamento econômico 
termoelétrico. Projetando-se um carvão destinado ao 
coque o rendimento ficaria próximo a 5% para teor de 
cinzas em torno de 18% (Figura 10.30).

A curva média NGM mostra valores em torno 
de 25% e até a densidade de 1,7 g/cm³, indi-
cando facilidade de beneficiar esse carvão próximo  
à densidade 1,7 g/cm³ (Figura 10.31).

A curva média dos teores de enxofre apresenta dis-
tribuição irregular até a massa flutuada próxima a 40%, 
com enriquecimento progressivo a partir desse intervalo 
(densidade + 1,85 g/cm³) (Figura 10.32).

Camada Pré-Bonito Inferior

A curva média densimétrica da camada Pré-Bonito 
Inferior apresenta distribuição homogênea, mas também 

com baixa liberação de matéria carbonosa ao longo de 
todo o intervalo densimétrico (Figura 10.33).

A curva média dos flutuados para um corte ideal em 
1,85 g/cm³, apresenta um rendimento aproximado de 60% 
para um teor de cinzas em torno de 40%, o qual é indi-
cado para aproveitamento termoelétrico (Figura 10.34).

A curva média NGM não mostra valores na faixa de 
25% indicando dificuldade de beneficiar esse carvão em 
todos os intervalos densimétricos (Figura 10.35).

A curva média dos teores de enxofre apresenta 
aumento progressivo nos teores de enxofre até a 
massa flutuada próxima a 70%, com enriquecimento 
acentuado a partir desse intervalo (densidade + 1,85 
g/cm³). Esse acentuado e abrupto aumento dos teo-
res de enxofre se deve, provavelmente, à concentração 
desse elemento na forma pirítica, que se separa da  
matéria carbonosa (Figura 10.36).

Figura 10.30 - Curva média dos flutuados x cinzas (rendimento) da camada Pré-Bonito Superior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.29 - Curva média densimétrica camada Pré-Bonito Superior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).
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Figura 10.31 - Curva média NGM da camada Pré-Bonito Superior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.32 - Curva média de enxofre acumulado da camada Pré-Bonito Superior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.33 - Curva média densimétrica camada Pré-Bonito Inferior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).
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Figura 10.34 - Curva média dos flutuados x cinzas (rendimento) da camada Pré-Bonito Inferior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.35 - Curva média NGM da camada Pré-Bonito Inferior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Figura 10.36 - Curva média de enxofre acumulado da camada Pré-Bonito Inferior (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).
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10.2.2 Considerações Finais

De acordo com a literatura disponível e conforme 
as normas da American Society for Testing and 
Materials (ASTM), os carvões da Bacia Carbonífera  
Sul-Catarinense são considerados do tipo Betuminoso Alto  
Volátil A com características coqueificantes.

Dentre as camadas aqui analisadas, considerando-se 
o aproveitamento econômico, as mais importantes são 
Barro Branco, Bonito Superior e Pré-Bonito Superior. A 
camada Barro Branco tem papel de destaque, por apre-
sentar carvão coqueificável com um rendimento que pode 
atingir até 30%. Além disso, apresenta uma distribuição 
espacial mais homogênea em espessura e continuidade 
lateral, sendo aparentemente a camada menos afetada 
pelas intrusões de diabásio. As intrusões de diabásio 
são responsáveis pela queima do carvão e sua interfe-
rência é evidenciada pelas análises químicas de FSI e 
Material Volátil, que apresentam valores anômalos e  
extremamente baixos. 

No que tange as curvas densimétricas, pode-se afir-
mar que os carvões dos depósitos das áreas com pro-
cessos ativos da CPRM apresentam baixa liberação de 
matéria carbonosa no beneficiamento. Quando se analisa 
as curvas NGM, estas apresentam comportamento vari-
ável com valores médios acima de 25% em sua maioria, 
o que significa extrema dificuldade em beneficiar esses 
carvões ao longo do intervalo densimétrico. 

Quanto às curvas de rendimento projetadas das 
camadas o resultado é bastante variável e baixo, 
sendo que algumas camadas podem gerar dois pro-
dutos e outras apenas o carvão energético. A Tabela 
10.2 abaixo apresenta uma estimativa de rendimento 
para cada camada e os valores devem ser interpreta-
dos individualmente, pois na geração de dois produtos  
concomitantes o rendimento diminui.

Quando se propõe geração de dois produtos concomi-
tantes (usos metalúrgico e energético) para as camadas Barro 

Branco, Bonito Superior e Pré-Bonito Superior, observa-se 
que a Barro Branco tem a capacidade de gerar apenas um 
ou outro produto, enquanto as outras duas camadas podem 
gerar os dois produtos simultaneamente (Tabela 10.3). 

Em relação ao enxofre acumulado, a maioria das cama-
das aponta pequena redução de teor até a faixa de 40% 
da massa flutuada, que corresponde aproximadamente à 
densidade entre o intervalo de 1,85 a 2,0 g/cm³. Na média 
global das análises apresentam um teor próximo a 1%, 
compatível para uso metalúrgico e termoelétrico. A 
redução do teor de enxofre total nas fases iniciais do 
beneficiamento está relacionada à redução da matéria orgânica, 
que diminui à medida que a densidade aumenta. Isso ocorre 
provavelmente pela presença de enxofre orgânico na estrutura 
do carvão que influencia no enxofre total. Já o enriquecimento 
de enxofre nas frações mais densas está relacionado às frações 
inorgânicas que ocorrem na forma de pirita. 

10.2.3 Sugestões de Aproveitamento Econômico

O futuro da utilização do carvão está fortemente vinculado 
ao desenvolvimento de tecnologias limpas que possibilitem 
à mitigação de seus impactos ambientais, através de proces-
sos com menor emissão de gases poluentes, do aumento 
de eficiência das técnicas de captura e armazenamento de 
carbono associados a plantas de dessulfurização do rejeito 
para atenuar as drenagens ácidas de minas (DAM). As plantas 
de dessulfurização além de mitigar os impactos ambientais, 
aproveitam o rejeito de carvão para a fabricação de ácido 
sulfúrico e/ou sais e óxidos de ferro, gerando novas  
frentes econômicas ao explorador. 

Junto a isso, há um novo e promissor mercado, que 
é o aproveitamento do carvão na indústria carboquímica 
em processos de gaseificação. A gaseificação é um pro-
cesso químico que converte um combustível sólido ou 
líquido em um gás (gás de síntese ou syngas) (BURTON; 
FRIEDMANN; UPADHYE, 2006). No geral esse processo 
apresenta uma maior eficiência e menor emissão dos 

CAMADAS

RENDIMENTO 
CARVÃO 

METALÚRGICO 
(%)

TEOR DE 
CINZAS (%)

RENDIMENTO 
CARVÃO 

ENERGÉTICO (%)

TEOR DE CINZAS 
(%)

Barro Branco 29 19 55 40

A - - 20 40

Ponte Alta - - - -

Bonito 12 18 38 40

Bonito Superior 10 17 55 40

Bonito Inferior - - 48 40

Pré-Bonito Superior 8 18 28 40

Pré-Bonito Inferior - - 60 40
Nota: Rendimento projetado para produtos individualizados

Tabela 10.2 – Rendimento projetado para carvão metalúrgico e carvão energético (Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).
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Tabela 10.3 – Rendimento projetado para carvão metalúrgico e carvão energético em produtos concomitantes 
(Elaboração: Hamilcar Tavares Vieira Jr.).

Nota: estimativa de carvão metalúrgico e energético gerados concomitantes.

CAMADAS

RENDIMENTO 
CARVÃO 

METALÚRGICO 
(%)

TEOR DE 
CINZAS (%)

RENDIMENTO 
CARVÃO 

ENERGÉTICO (%)

TEOR DE CINZAS 
(%)

Barro Branco 29 19 - -

Bonito Superior 10 18 20 40

Pré - Bonito Superior 5 18 18 40

gases poluentes, ainda que o custo seja mais elevado. A 
conversão do gás de síntese em hidrocarbonetos per-
mite a produção de praticamente todos os combustíveis 
que atualmente são produzidos a partir do petróleo. 
Dentre os produtos gerados estão substâncias quími-
cas (amônia e ureia), combustíveis líquidos sintéticos 
(metanol) e combustíveis gasosos (metano). Adicione-
-se a isso o próprio uso direto como fonte de energia  
do gás de síntese (syngas).

De um modo geral, os estudos apontam que a gasei-
ficação possui algumas vantagens em relação à geração 
termelétrica tradicional, uma vez que aumenta a efici-
ência de conversão em energia elétrica e permite um 
melhor aproveitamento de subprodutos.  

A gaseificação pode ser realizada tanto em uma 
planta convencional na superfície, mediante a utili-
zação de gaseificadores (por exemplo, IGCC – Inte-
grade Gasification Combined Cycle), como no próprio 

meio subterrâneo, no caso o carvão in situ através 
do processo UCG (Underground Coal Gasification) 
para obtenção do gás de síntese ou syngas. A utili-
zação do processo UCG, demanda necessariamente 
um detalhado mapeamento geológico, geoquímico 
e hidrogeológico completo de toda a região, tanto  
acima quanto abaixo da jazida.

As informações obtidas na modelagem 3D propor-
cionam o conhecimento das características da camada 
total de carvão, incluindo níveis de rochas estéreis 
(siltitos, siltitos carbonosos, argilitos, etc.), assim como 
leitos piritosos (propriedades físicas e químicas), que, 
associadas às informações geológicas da jazida, são 
determinantes para iniciar um processo de gaseifica-
ção in situ de carvão. Em relação às propriedades do 
carvão, as mais influentes no processo de gaseificação 
são os teores de umidade e de cinzas, e a reatividade 
(HETHERINGTON; THAMBIMUTHU, 2003). 
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11 ANÁLISE ECONÔMICA

11.1 ASPECTOS MERCADOLÓGICOS DO CARVÃO

O carvão mineral é um recurso energético com reser-
vas mundiais significativas, sendo utilizado como fonte de 
energia mais do que qualquer outro combustível fóssil. 
De acordo com a IEA (2018), após dois anos de queda, 
a demanda global por carvão cresceu 1% em 2017, para 
7,6 bilhões de toneladas, à medida que o crescimento 
econômico global mais forte aumentou tanto a produ-
ção industrial quanto o consumo de eletricidade. Esse 
aumento foi impulsionado, principalmente, pela forte 
demanda de carvão pela China e pela Índia, que estão 
entre os principais países consumidores da commodity. 
Em particular, a geração de energia global de carvão 
aumentou em mais de 250 TWh (Terawatt-hora), cerca 
de 3%, e foi responsável por volta 40% da geração de 
energia adicional em todo o mundo. 

O carvão, como uma fonte de energia intensiva 
em carbono, está no centro dos debates sobre política 
energética e climática. Em um número crescente de 
países, a eliminação de carvão na geração de energia 
tem sido objetivo de política climática (Angola, Áustria, 
Canadá, França, Itália, México, Portugal, Reino Unido 
e Suíça estão entre eles). Em outros países, como por 
exemplo, China, Índia, Estados Unidos, Austrália, Indo-
nésia, Rússia e África do Sul, o carvão continua sendo 
uma fonte fundamental da matriz energética e é visto  
como abundante e acessível (WCA, 2018). 

Apesar da atenção significativa da mídia aos 
desinvestimentos nessa fonte de energia, a ten-
dência do mercado vem se mostrando resistente a 
mudanças (IEA, 2018), sobretudo de países com forte 
dependência do carvão, seja na condição de consu-
midor e/ou exportador, entre eles a China, Polônia,  
África do Sul, Austrália, Rússia, EUA e Índia. 

11.1.1 Panorama Mundial

A demanda global por carvão nos próximos cinco 
anos (até 2023) deverá se manter estável, com declí-
nios nos Estados Unidos e na Europa e compen-
sados pelo crescimento da Índia e de outros países 
asiáticos, embora a China, principal player do mer-
cado global de carvão, venha mostrando tendência 
de queda gradual na demanda. De acordo com rela-
tório da IEA (2018), em termos da matriz energética 
global, a contribuição do carvão irá diminuir de 27% 

para 25%, principalmente devido ao crescimento  
de energias renováveis e do gás natural.

As políticas ambientais e, em particular, as medidas 
visando à redução de poluentes no ar, tem levado nos 
últimos anos, como observado pela mídia especializada, a 
uma gradual restrição da demanda por carvão na China, 
que utiliza 25% do carvão consumido no mundo para 
a geração de eletricidade. Isso faz com que o setor de 
energia da China, país que é o maior consumidor de car-
vão do mundo, tenha papel relevante na demanda global 
da substância, que a depender de sua política interna 
para o segmento, faça com que qualquer flutuação no 
seu sistema de energia doméstica elevar ou diminuir 
significativamente o consumo global de carvão. 

A Índia, atualmente, está sendo vista como um dos 
principais motores de crescimento do setor de carvão 
mundial. Considerando a combinação de dois fatores, 
como o crescimento economia indiana, estimada em 
mais de 8% ao ano, até 2023, e seu acelerado processo 
de eletrificação, é esperado um aumento na demanda 
de energia, atingindo cerca de 5% ao ano nesse período. 
O sul e o sudeste da Ásia são o segundo motor de cres-
cimento. O aumento da geração de energia a carvão, 
apoiada por novas usinas de carvão em construção em 
países como Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Filipinas 
e Vietnã, é visto como o principal impulsionador do 
crescimento futuro da demanda por esse bem mineral.

A produção global do carvão mineral declinou em 
2015, quando comparada ao ano de 2014, influenciada 
principalmente pela redução do consumo da China 
(-3,29%), Estados Unidos (-10,27%) e da Federação Russa 
(-18,63%). Os únicos países que tiveram um aumento de 
produção foram a Indonésia (29,08%), Índia (4,69%) e 
Austrália (2,64%) (DNPM, 2018). Em 2016 a China foi o 
país que mais produziu carvão totalizando 3,2 bilhões de 
toneladas métricas, correspondente a 44,6% da produção 
mundial, o que representou um recuo em relação ao ano 
de 2015, quando sua participação foi de 47% da produção 
mundial. A Índia foi o segundo maior produtor mundial 
com 9,7%, seguida respectivamente pelos Estados Unidos 
(9,2%), Austrália (6,9%) e Indonésia (6,3%) (IEA, 2018). 

O comércio marítimo de carvão, por sua vez, experi-
mentou uma recuperação em 2017, impulsionado, entre 
outros, pela evolução das importações chinesas de car-
vão, que cresceram 15 milhões de toneladas, assim como 
de outros grandes importadores, que incluem a Coreia, 
Taiwan, Malásia, Turquia, Filipinas, Brasil, México, Vietnã, 
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Paquistão e Marrocos, que também registraram evolução 
nas importações. O Japão, a Tailândia e o Chile, especifi-
camente, registraram importações muito próximas de 
suas altas históricas (IEA, 2018). Com essa demanda 
sustentada, a consequência é a manutenção dos preços 
internacionais em níveis elevados. No entanto, preços 
mais altos não estão provocando novos investimentos. 
Os riscos associados à política climática, os sinais de 
desaceleração do crescimento da economia global, 
inclusive da economia chinesa, tem inibido o apetite 
do investidor na ampliação da produção de carvão. 

Atualmente as reservas totais de carvão provadas 
no mundo são suficientes para atender mais de 100 
anos do consumo global. A região da Ásia-Pacífico 
detém as maiores reservas provadas (28,1% do total), 
distribuídas principalmente entre a Austrália (8,5%), 
China (12,8%) e a Índia (6,8%). Outros países detentores 
de grandes reservas de carvão são a Rússia e os Estados 
Unidos, que aparecem respectivamente com 17,5% e 
26,5% do total das reservas mundiais. O Brasil possui 
pequena representatividade no que toca as reservas 
provadas (com 0,4% do total) e sua produção de carvão 

é ínfima no cenário internacional, conforme mostra a 
Tabela 11.1, com dados globais de produção entre os 
anos de 2014 e 2015 e reserva oficiais em 2015. 

Aproximadamente 15% da produção mundial de 
carvão mineral é de carvão siderúrgico, que atende 
a 70% da produção de aço no mundo. Os maiores 
produtores de carvão metalúrgico são China, Aus-
trália, Estados Unidos, Rússia e Índia. O carvão para 
uso siderúrgico possui um consumo anual de mais de 
600 milhões de toneladas. Entretanto, apenas cerca 
15% das reservas mundiais de carvão possuem as 
propriedades requeridas para a coqueificação, oca-
sionando alto custo de produção desse tipo de carvão 
no mercado internacional (OSÓRIO; VILELA; SAMPAIO, 
2008). O carvão é o combustível fóssil com a maior 
disponibilidade de reservas do mundo e, ao contrário 
do que ocorre com petróleo e gás natural, com depó-
sitos concentrados em poucas regiões do planeta, 
suas reservas ocorrem bem distribuídas pelos con-
tinentes, com ênfase maior no hemisfério norte. Na 
verdade, são encontradas em quantidades expressivas 
em 75 países, sendo que três deles - Estados Unidos 

PAÍSES RESERVAS EM 2015(1) 
(106 T)

PRODUÇÃO (2)(3) 
(106 T)

PARTICIPAÇÃO 
POR PAÍS NA PRODUÇÃO 

DE 2015(e)

(%)

2014(r) 2015(e)

Brasil 3.535 7,59(3) 6,74(3) 0,1

China 114.500 3.874,00 3.746,54 47,0

EUA 237.295 906,87 813,696 10,2

Índia 60.600 643,98 674,16 8,5

Austrália 76.400 491,48 505,42 6,3

Indonésia 28.017 458,00 372,66 4,7

Rússia 157.010 357,59 461,57 5,8

África do Sul 30.156 260,54 250,1 3,1

Alemanha 40.548 185,84 184,32 2,3

Polônia 5.465 137,12 135,81 1,7

Cazaquistão 33.600 108,67 107,32 1,3

Ucrânia 33.873 60,88 38,52 0,5

Colômbia 6.746 88,58 85,55 1,1

Canadá 6.582 68,79 61,22 0,8

República Tcheca 1.052 46,86 46,42 0,6

Outros Países 59.687 468,10 475,91 6,0

      Total 895.066 8.164,89 7.965,96 100
(1) reserva lavrável de carvão mineral, inclui carvões betuminoso (hulha), sub-betuminoso (hard coal) e linhito (brown 
coal); (2) dados de produção revistos, sendo considerada somente a produção beneficiada, em substituição à produção 
comercializada (produção Bruta + produção beneficiada); (r) dado revisado; (e) dado efetivo; (3) valor referente à produção 
de Carvão Energético.

Tabela 11.1 – Reservas do Brasil e dos principais países produtores de carvão no ano de 2015 e 
panorama da produção mundial no biênio 2014/2015 (Adaptado de DNPM, 2018).
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(26,5%), Rússia (17,5%) e China (12,8%) - concentram  
56,8% do volume total (DNPM, 2018). 

De acordo com a WCA (2017), os principais expor-
tadores mundiais de carvão em 2016 foram Austrá-
lia, Indonésia, Rússia, Colômbia e África do Sul, cuja 
produção total, também discriminada entre carvões 
energético e metalúrgico, é mostrada na Tabela 11.2. 
Segundo essa mesma associação, os principais paí-
ses importadores, por sua vez, foram a China, Índia, 
Japão, Coreia do Sul e Taiwan, com o montante total de 
minério importado e as frações relativas aos carvões 
energético e metalúrgico constantes na Tabela 11.3. 

A perspectiva que se tem hoje no mundo é que, 
provavelmente, o carvão continuará sendo ainda 
um combustível muito acessível e utilizado para a 
geração de energia, sobretudo em muitos países em 
desenvolvimento, devido disponibilidade de fartas e 
geograficamente bem distribuídas reservas, muitas 
das quais localizadas em países com elevados índices 
de crescimento e com forte tendência de aumento 
da demanda energética. Aliado a menor dependência 
energética externa de alguns desses países, deve ser 
considerado ainda a maior economicidade do carvão 
em relação a um grande concorrente, o petróleo. Em 
relação a este, é importante frisar que nas últimas duas 
décadas (1990-2000) tem havido um esforço mundial 
para reduzir a sua utilização e de seus derivados na 
geração de energia elétrica (de 34% para 5%).  Credita-se 
esse decréscimo, principalmente, à competitividade 
econômica desfavorável do petróleo associada à 

disponibilidade de outras fontes energéticas para 
produção de energia elétrica, tais como gás natural, 
gás de xisto, Coal Bed Methane (CBM), fonte nuclear 
e fontes renováveis (IEA, 2011). Em 2016 a utilização 
do petróleo e derivados na geração de energia elétrica 
ficou em 4,1%, sendo o carvão a fonte mais utilizada 
com 39,3%, o que mostra ainda a pujança da commodity 
no mercado global (Figura 11.1). 

Segundo estudos da IEA (2011), a demanda mundial 
de energia irá dobrar entre 2009 e 2035 e a ocupação 
urbana na Ásia deverá ser o motor-propulsor, impul-
sionando o setor construtivo e fazendo com que a 
produção de aço global tenha um aumento estimado 
em torno de 60% nesse período. Portanto, todos os 
cenários projetam crescimento na demanda energética 
mundial nos próximos 15 anos, inserindo o carvão como 
fonte essencial de energia, assim como para o carvão 
metalúrgico. Neste sentido, é importante destacar que 
países como Mongólia, África do Sul, Polônia e China 
são dependentes em mais de 80% desse recurso na 
geração de energia elétrica (Figura 11.2).

Atualmente, o carvão é comercializado por 50 paí-
ses, sendo que mais de 70 deles o utilizam de alguma 
forma, seja para fins energéticos e/ou metalúrgicos, 
principalmente. Os analistas projetam um crescimento 
no consumo de carvão energético de 1,5% por ano até 
2030 e de carvão metalúrgico, para produção de aço, 
um aumento de 0,9% anualmente. O mercado asiático 
é responsável por algo em torno de 54% do mercado 
mundial no consumo de carvão. Contudo, mesmo 

PAÍSES 
EXPORTADORES

PRODUÇÃO TOTAL
(MT) FRAÇÃO DO CARVÃO 

ENERGÉTICO (MT)
FRAÇÃO DO CARVÃO 
METALÚRGICO (MT)

Austrália 389 201 188

Indonésia 370 369 1

Rússia 171 149 22

Colômbia 83 82 1

África do Sul 76 75 1

Tabela 11.2 – Produção total de carvão em 2016 (em milhões de toneladas) e discriminada entre 
carvões energético e metalúrgico dos principais países exportadores no mundo (WCA, 2017).

PAÍSES 
EXPORTADORES

QUANTIDADE TOTAL DE 
CARVÃO IMPORTADO 

(MT)

FRAÇÃO DO CARVÃO 
ENERGÉTICO (MT)

FRAÇÃO DO CARVÃO 
METALÚRGICO (MT)

China 256 197 59

Índia 200 152 48

Japão 189 138 51

Coreia do Sul 134 99 35

Taiwan 66 59 7

Tabela 11.3 – Produção total de carvão em 2016 (em milhões de toneladas) e discriminada entre 
carvões energético e metalúrgico dos principais países exportadores no mundo (WCA, 2017).
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Figura 11.1 - Geração global de eletricidade por tipo de recurso energético (IEA, 2017a).

Figura 11.2 - Países com maior participação na demanda por carvão mineral para geração de 
energia elétrica (Adaptado de WCA, 2014).

a nível global, o aproveitamento do carvão para o 
suprimento da demanda energética ainda é bastante 
significativo e a expectativa é que isso perdure pelo 
menos pelas próximas duas décadas. 

Ao se analisar o mercado internacional, observa-se 
que o comportamento dos preços do carvão mineral, 
em 2013, acompanhou a queda de outras commo-
dities minerais, influenciadas, principalmente, pela 
menor demanda global. De acordo com informações 
do Banco Mundial (THE WORLD BANK GROUP, 2019), 
o preço internacional do carvão mineral energético na 
Austrália sofreu significativa redução de 2010 a 2015. 

Nesse período, houve queda de 41%, passando de US$ 
99,00/t para US$ 57,50/t. Já no triênio 2016/2018, o 
país registrou fortes sinais de recuperação do preço, 
com a cotação da tonelada de carvão atingindo  
US$ 107,00 em 2018 (Tabela 11.4). 

11.1.2 Panorama nacional

A forte recessão econômica que atingiu o Brasil entre 
2014 e 2016, cuja economia a partir daí vem se recupe-
rando de forma lenta com baixos indicadores positivos 
de crescimento, provocou retração no setor produtivo, 
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Tabela 11.4 – Evolução do preço internacional do carvão 
mineral entre os anos de 2010-2018 (THE WORLD BANK 

GROUP, 2019).

ANO CARVÃO MINERAL (U$$/t)

2010 99,00

2011 121,40

2012 96,40

2013 86,40

2014 71,10

2015 57,50

2016 66,10

2017 88,50

2018 107,00
Nota: Preço médio anual do carvão vapor da Austrália.

com reflexos no setor carbonífero brasileiro, evidencia-
dos na produção de carvão mineral. A produção bruta 
(ROM) de carvão mineral em 2015 alcançou 13 milhões 
de toneladas, distribuída entre os estados do Rio Grande 
do Sul (58,5%), Santa Catarina (40,0%) e Paraná (1,5%), 
valor este correspondente a uma queda de 8,7% em 
relação a ano de 2014. Em termos de vendas, houve uma 
redução de 25,5% na venda bruta de carvão em 2015 
em relação ao ano anterior, assim como da produção 
beneficiada de carvão mineral energético, que foi de 6,7 
milhões de toneladas em 2015, refletindo uma queda de 
11,1% em relação ao ano anterior. 

Credita-se que, além da recessão econômica, a 
maior oferta de energia hídrica foi também responsável 
pela retração no setor, levando a queda na demanda 
de energia termelétrica. Quanto à produção benefi-
ciada de carvão metalúrgico/carvão fino, em 2015 ela 
totalizou 150,9 mil toneladas, correspondendo um 
aumento de 14,4% em relação a 2014 (DNPM, 2018). 
Contudo, houve redução no faturamento total com as 
vendas do minério bruto mais o beneficiado em 2015, 
que atingiu cerca de R$ 1,0 bilhão, representado uma 
redução de 13,7% em relação ao ano de 2014, cujos 
percentuais de queda de faturamento são mostrados 
entre parêntesis para os estados de Santa Catariana 
(57,6%), Rio Grande do Sul (39,3%) e Paraná (3,2%).

De acordo com dados estatísticos da Associação 
Brasileira de Carvão Mineral (ABCM, 2017), a produção 
de carvão mineral ROM decaiu na década de 1990, 
retomou o crescimento nos anos 2000 e atingiu seu 
pico de produção em 2008 (14.819.462 toneladas). 
A partir desse ano a produção foi oscilante nos anos 
seguintes, com tendência de queda contínua entre 
2014 e 2016, quando atingiu seu menor patamar neste 
último ano, que foi de 11.257.444 t (Tabela 11.5). 

Os recursos minerais de carvão no Brasil somam 
32,2 bilhões de toneladas in situ, dos quais 84% 

correspondem a carvão vapor e, 16%, a carvão meta-
lúrgico (EPE, 2018). De acordo com informações da 
Agência Nacional de Mineração – ANM, quase a totali-
dade dos recursos de carvão mineral cubados no Brasil 
está concentrada nos estados do Rio Grande do Sul  
(88%) e em Santa Catarina (8%). 

No que toca às importações de bens primários 
de carvão mineral, especificamente carvão do tipo 
metalúrgico (coque e ROM), em 2014 houve acréscimo 
de 16,6% em relação a 2013. É importante frisar, que 
o volume exportado do aço nacional em 2014 cresceu 
20,09%, resultando um superávit comercial em US$ 2,7 
bilhões, justificando, assim, o aumento da quantidade 
de carvão importado para 23,6 milhões de toneladas 
neste mesmo ano (DNPM, 2016). Em 2015 registrou-se 
o aumento das importações de bens primários de 
carvão destinado para a metalurgia, que alcançaram 
25,3 milhões de toneladas de carvão e cerca de US$ 
2,5 bilhões de dispêndios para a sua aquisição. Esses 
números representaram, respectivamente, um aumento 
de 7,2% na quantidade de carvão importado e redução 
de 9,6% em valor gasto para a sua compra, quando 
comparados ao ano de 2014. Os principais países de 
origem desses bens primários em 2015 foram Estados 
Unidos (25%), Austrália (24%), Colômbia (23%), China  
(10%) e Rússia (6%) (DNPM, 2018).

No que tange as exportações de carvão mineral 
pelo Brasil elas foram pouco expressivas. A quantidade 
exportada de bens primários relativos ao carvão meta-
lúrgico (coque e ROM) em 2014, de acordo com relatório 
de MICT-SECEX/DNPM-DEM (MICT-Ministério da Indús-
tria, Ciência e Tecnologia/SECEX-Secretaria de Comércio 
Exterior), chegou a 3.656 toneladas, equiparando-se ao 
mesmo patamar de 2010 (DNPM, 2016), porém decaindo 
em 2015 para 2.049 toneladas. Vale destacar, que não 
existem operações de exportação do carvão nacional 
diretamente de mineradoras, e, sim, por intermédio de 
algumas empresas multinacionais, instaladas no Brasil, 
que compram o carvão das produtoras e o reenvia para 
as suas matrizes. Os principais países de destino em 2015 
foram Estados Unidos (43%), Alemanha (20%), Países Bai-
xos (14%), Colômbia (7%) e Bahamas (4%) (DNPM, 2018). 

No ano de 2014, impulsionado pelo setor de ener-
gia, devido à queda na geração de energia hidroelétrica 
causada pelo baixo nível de água nos reservatórios, o 
consumo aparente de carvão mineral foi positivo. Nesse 
ano, o comércio de carvão mineral (energético) foi 2,85% 
maior na comparação com 2013. Em 2015, entretanto, 
houve redução de 11,1% no consumo, comparado com o 
ano de 2014, em decorrência do cenário de forte reces-
são econômica no país. Contrariamente, para o carvão 
metalúrgico, de acordo com os dados entre 2013 e 2015, 
seu consumo aparente foi crescente nesses dois anos, 
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PRODUÇÃO ROM (T)

ANO PARANÁ SANTA 
CATARINA

RIO GRANDE DO 
SUL TOTAL

1990 219.880 7.484.098 3.808.556 11.512.534

1991 269.350 6.684.243 3.463.434 10.417.027

1992 255.697 5.531.404 3.483.014 9.270.115

1993 273.341 6.044.844 3.306.372 9.624.557

1994 304.659 5.699.942 3.748.101 9.752.702

1995 254.643 4.988.321 3.882.582 9.125.546

1996 262.414 3.547.697 3.937.857 7.747.968

1997 222.636 4.464.877 4.233.193 8.920.706

1998 95.083 4.468.689 4.056.307 8.620.079

1999 91.652 4.484.073 4.495.140 9.070.865

2000 142.615 6.639.019 4.733.406 11.515.040

2001 219.235 7.193.189 3.814.258 11.226.682

2002 252.093 5.959.933 3.822.283 10.034.309

2003 296.644 5.329.023 3.464.173 9.089.840

2004 346.666 7.342.993 3.688.441 11.378.100

2005 339.130 7.808.680 4.250.367 12.398.177

2006 314.370 7.097.804 4.298.862 11.711.036

2007 408.401 7.228.895 4.507.268 12.144.564

2008 415.227 9.522.597 4.881.637 14.819.462

2009 351.930 8.208.063 4.585.050 13.145.043

2010 293.329 6.278.327 5.010.779 11.582.435

2011 344.161 6.570.292 5.153.199 12.067.652

2012 315.131 6.097.496 5.134.217 11.546.844

2013 272.505 7.756.568 6.109.811 14.138.883

2014 267.505 6.946.549 6.335.163 13.549.217

2015 340.000 6.507.617 6.259.740 13.107.357

2016 209.69 6.207.149 4.840.59 11.257.444

Tabela 11.5 – Produção de carvão mineral ROM no Brasil entre os anos de 1990 e 2016 (ABCM, 2017).

com expressivo aumento da demanda que chegou apro-
ximadamente a 24%, muito provavelmente atrelado 
à elevação da produção de aço para exportação. As 
principais estatísticas da balança comercial brasileira em 
relação ao carvão mineral são mostradas na tabela 11.6. 

 (1) carvão mineral + coque; (2) consumo aparente 
= produção + importação - exportação; (3) energético 
para uso termelétrico; (p) dado preliminar; (r) dado 
revisado; t = tonelada; (4) preço médio de diversos 
tipos de carvão importados pelo Brasil (bens primários).

11.1.3 Estrutura produtiva

Têm-se observado ao longo dos anos fortes restrições 
ao setor carbonífero, devido aos impactos ambientais 
produzidos pela mineração, tais como geração de dre-
nagens ácidas, emissões de CO2 e degradação das áreas 
mineradas. Contudo, para minimizar esses impactos da 

mineração projetos de mitigação e investimentos em 
tecnologia limpa vêm sendo inseridos em definitivo em 
todas as etapas da cadeia produtiva do carvão. Atual-
mente, há intensas pesquisas tecnológicas para cap-
tura de CO2 e sua estocagem, bem como utilização de 
jigues a ar no processo de beneficiamento, diminuindo 
o consumo de água no sistema produtivo. Entre as 
ações mitigadoras estão ainda incorporados projetos de  
recuperação das áreas degradadas.

O setor produtivo do carvão mineral passa por diversas 
etapas até atingir o mercado consumidor, as quais incluem: 
lavra, transporte, estoque, beneficiamento, transformação 
e mercado (Figura 11.3). O principal mercado consumidor 
é de carvões do tipo betuminoso (mercado internacional) e 
sub-betuminoso (mercado nacional), que se enquadram no 
teor intermediário de carbono (ANEEL, 2008) (Figura 11.4).

Na Tabela 11.7 estão listadas as principais 
empresas que atuam na mineração de carvão no 
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Tabela 11.6 – Principais dados estatísticos da balança comercial brasileira sobre o carvão bruto e beneficiado no período 
entre 2013 e 2015 (DNPM, 2018).

TIPO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 2013(R) 2014(R) 2015(P)

Produção

Beneficiada - Energética (t) 7.380.540 7.591.350 6.748.571

Carvão Finos/Metalúrgico (t) 201.301 131.949 150.913

Comercializada - Bruta (t) 18.459 13.648 10.171

Comercializada - Beneficiada (t) 8.248.971 8.845.240 7.827.836

Importação

Bens Primários (1)
(t) 20.315.103 23.579.746 25.283.821

(103 US$-FOB) 2.916.579 2.733.611 2.470.007

Semi e Manufaturados
(t) 141.026 101.939 111.679

(103 US$-FOB) 108.007 87.910 92.202

Exportação

Bens Primários (1)
(t) 361 3.657 2.049

(103 US$-FOB) 147 646 537

Semi e Manufaturados
(t) 63.844 101.151 123.275

(103 US$-FOB) 40.862 74.980 49.394

Consumo 
Aparente (2)

Metalúrgico/Finos p/ Siderurgia (t) 20.516.043 23.708.039 25.432.685

Energético (3) (t) 7.380.179 7.587.693 6.746.522

Preços Carvão (4) (US$ FOB/t) 143,57 115,93 97,69
(1) carvão mineral + coque; (2) consumo aparente = produção + importação - exportação; (3) energético para uso termelétrico; 
(p) dado preliminar; (r) dado revisado; t = tonelada; (4) preço médio de diversos tipos de carvão importados pelo Brasil (bens 
primários).

Figura 11.3 - Cadeia produtiva do carvão mineral (DNPM, 2008).
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Tabela 11.7 – Principais empresas de mineração de carvão no Brasil e respectivas produções (DNPM, 2017).

EMPRESA ROM (T)

3300/
3700/
4000

(CAL/G)

4200
(CAL/G)

4500
(CAL/G)

4700
(CAL/G)

5000/
5500

(CAL/G)

6000/
6800

(CAL/G) FINOS
TOTAL (T)

CE CE CE CE CE CE CM

CRM (RS) 1.582.599 1.220.04 1.220.041

Copelmi (RS) 2.037.399 1.292 220.419 118.287 590.982 930.981

Metropolitana(SC) 1.264.372 513.701 3.359 517.060

Rio Deserto (SC) 1.206.770 247.05873 170.484 87.716 505.258

Catarinense (SC) 1.526.006 312.982 187.744 500.726

Cambuí (PR) 207.230 106.172 106.172

Belluno (SC) 1.778.571 443.041 443.041

Gabriella (SC) 317.234 47.131 47.131

Siderópolis (SC) 259.603 67.229 67.229

Total 10.179.78 1.221.33 1.841.5 118.287 949.210 106.172 91.075 4.327.639

Nota: CE (Carvão Energético); CM (Carvão Metalúrgico); ROM (Run Of Mine); t (tonelada).

MÃO DE OBRA/ICMS GERADO (R$)

DESCRIÇÃO PARANÁ SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL TOTAL

Faturamento (%) 3% 63% 34% 100%

Mão de Obra 286 2.594 625 3.505

ICMS 583.875,35 Diferido 15.436.297,17 16.020.172,52

Tabela 11.8 – Mão de obra e arrecadação tributária do setor carvoeiro dos três estados produtores  
de carvão nacional (Adaptado de ABCM, 2017).

Brasil, onde constam suas produções brutas (ROM) 
e beneficiadas, estas discriminadas segundo as fra-
ções relativas aos carvões energético e metalúr-
gico, com o primeiro ainda quantificado conforme 
seu poder calorífico. As empresas estão localiza-
das em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná,  
com a maioria no primeiro estado.

Conforme pode ser observado na Tabela 11.8, o 
estado de Santa Catarina, além de responder por 
aproximadamente 48% da produção beneficiada 
(Tabela 11.7), foi o responsável pelo maior aporte de 
mão de obra e faturamento do setor carvoeiro em 
2016, seguido pelo Rio Grande do Sul e Paraná, este  
com parcela ínfima nesses números.

De acordo com dados da ABCM, em 2017 aproximada-
mente 78,6% do carvão extraído no Brasil foram destina-
dos às usinas termelétricas, enquanto os 21,4% restantes 
distribuídos entre vários segmentos industriais, cuja 
quantidade de carvão pertinente a cada um pode ser visu-
alizada de forma detalhada na Tabela 11.9, a qual também  
discriminada pelos estados produtores. 

11.1.4 Perspectivas e investimentos

Para muitos países em desenvolvimento, inclusive 
o Brasil, excluir o carvão da matriz energética simples-
mente não é uma boa opção, pois o acesso aprimorado 
à energia impulsiona o desenvolvimento econômico 
desses países. De acordo com o relatório Energy Access 
Outlook 2017 (IEA, 2017b) quase todos os países que 
obtiveram acesso à eletricidade em todo o mundo nos 
últimos 16 anos, o fizeram por meio de novas conexões 
de rede, principalmente de combustíveis fósseis - 45% 
proveniente do carvão. Atualmente, essa fonte fornece 
38% da eletricidade mundial e é essencial na produção 
de 71,5% do aço global e 70% do cimento. 

O que se vislumbra é a crescente dinâmica na revisão 
de financiamentos internacionais de projetos de carvão, 
que são baseadas em dois pilares. O primeiro trata-se de 
apoio às mudanças para utilização da melhor tecnologia 
disponível de alta eficiência e baixas emissões, enquanto 
o segundo visa ajudar a direcionar os projetos no sentido 
de zerar emissões a logo prazo (WCA, 2019). É nesse 
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MERCADO DE CARVÃO/ESTADOS (t)

SETOR
ESTADOS

TOTAL
PARANÁ SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL

Alimentos 96.852 96.852

Cerâmico 9.899 93.688 103.587

Cimento 31 16.066 16.097

Indústria 24.424 24.424

Coque 18.131 18.131

Elétrico 78.000 2.400.000 1.200.000 3.678.000

Mineração 1.979 207.062 209.041

Papel Celulose 195.660 195.660

Petroquímico 304.576 304.576

Siderúrgico 30 30

Outros 28.172 14 4.061 32.247

Total 106.172 2.430.084 2.142.389 4.678.645

Tabela 11.9 – Consumo de carvão mineral no Brasil quantificado conforme os segmentos industriais para os três estados 
produtores (ABCM, 2017).

contexto, que os países produtores de energia precisam 
equilibrar as prioridades econômicas com os objetivos 
climáticos. É preciso aumentar o capital dos projetos 
com o menor custo possível para construir uma infraes-
trutura energética que forneça eletricidade confiável a 
preços acessíveis e, ao mesmo tempo, ter os controles 
ambientais necessários para reduzir as emissões. 

Não obstante o aumento das fontes renováveis na 
matriz energética mundial, por conta do esforço interna-
cional na redução das emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), o carvão mineral ainda permanecerá como fonte 
importante e segura no provimento de energia (INVESTRS, 
2017). Por se tratar do combustível que mais contribui 
para emissão de GEE, são cada vez maiores os investi-
mentos em tecnologias que permitam o aproveitamento 
do carvão com redução de seus impactos ambientais, 
maior eficiência (as chamadas clean coal technologies) 
e maior valor agregado. Nesse sentido, vislumbram-se 
novas possibilidades de uso do carvão mineral por meio 
do desenvolvimento da carboquímica - gaseificação do 
carvão e transformação em insumos químicos.

Tendo em vista que, historicamente, os recursos de 
carvão mineral no Brasil, em sua maioria, foram direciona-
dos para a geração de energia elétrica, via termelétricas, 
incluindo o uso energético industrial, assim como para 
utilização na siderurgia visando à produção de coque, ferro 
gusa e aço, o uso do carvão in natura (em forma de rocha) 
representa aproveitamento energético máximo de 50% e 
uma relação de retorno financeiro de cerca de R$ 1,00 de 
carvão extraído para R$ 3,00 de energia vendida. Já com 
a gaseificação do carvão mineral, o retorno financeiro se 
apresenta sete vezes mais lucrativo agregando substan-
cioso valor à matéria bruta (CGEE, 2013). 

Por apresentar muitos benefícios, a efetivação do 
processo de gaseificação vem sendo muito elogiada por 
especialistas do setor, já que essa forma de aproveitamento 
apresenta alto rendimento e aplicabilidade, podendo ser 
utilizado na produção de diversos itens como fertilizan-
tes, gasolina, plásticos, metanol, ureia, entre outros. Vale 
destacar que a emissão de CO2, nessa forma de aprovei-
tamento do carvão, é reduzida e o processo não deixa 
resíduos líquidos. Adicione-se a isso, que seus resíduos 
sólidos, formados por cinzas, podem ser reaproveitados. 

Além de desenvolver a gaseificação do carvão, os 
empreendedores do segmento pretendem avaliar as 
técnicas de captura de CO2. Uma ação nesse sentido foi 
à renovação em 2012 da cooperação tecnológica entre 
a Associação Brasileira de Carvão Mineral (ABCM) e o 
National Energy Technology Laboratory (NETL), órgão 
ligado ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, 
que se mantêm desde 2007 (JORNAL DO COMÉRCIO, 
2012). O objetivo principal dessa parceria é a capa-
citação de brasileiros na área de captura e armazena-
mento de gás carbônico. O projeto é coordenado pela 
Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão 
– SATC, agora chamada de Associação Beneficente da 
Indústria Carbonífera de Santa Catarina (continua com 
a mesma sigla: SATC), com o apoio de técnicos do NETL  
(JORNAL DO COMÉRCIO, 2012). 

Outras iniciativas foram tomadas nos últimos anos no 
sentido de apoiar a competitividade da indústria carboní-
fera de Santa Catarina. Nesse sentido o governo de Santa 
Catarina lançou lá em 2003, via Fundação de Amparo 
de Pesquisa de Santa Catarina – FAPESC, o Programa 
de Valorização do Carvão Mineral Catarinense. Um dos 
objetivos do programa é financiar estudos e promover 
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capacitação para o desenvolvimento tecnológico do 
carvão mineral do estado de Santa Catarina (SAN, 
2015). O programa investe em média, anualmente, 
R$ 1,2 milhão em programas e projetos estratégicos 
relacionados ao uso do carvão mineral catarinense, 
com foco na mitigação das emissões de gases de efeito 
estufa. De acordo com dados do Relatório de Atividades 
2015-2018 da FAPESC (FAPESC, 2018), cerca de 80% 
dos recursos do Fundo do Carvão são destinados à 
pesquisa, e os 20% restantes destinados a bolsas para 
alunos carentes de Colégios e Universidades da região 
carbonífera (UNISUL, UNESC e Faculdade SATC). Com 
recursos da ordem de R$4,4 milhões da FAPESC, foi 
inaugurado em 2017 o Laboratório de Captura de CO2, 

Figura 11.5 - Centro Tecnológico da SATC (CTSATC) sediada na 
cidade de Criciúma, SC (Fonte: SATC, 2017).

terceiro prédio do complexo do Centro Tecnológico da 
- Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de  
Santa Catarina – SATC (Figura 11.5). 

Em 2015 já havia sido inaugurado o Laboratório de 
Combustíveis Sólidos, que teve verba da FAPESC (R$ 
1,2 milhão), da FINEP (R$ 1,28 milhão) e da SATC (R$ 1,3 
milhão). O Programa de Valorização do Carvão Mineral 
Catarinense contempla propostas de entidades privada 
sem fins lucrativos ou entes da federação, que visam 
implantar estrutura física e desenvolver atividades de 
pesquisa científica, tecnológica e de inovação provendo 
o desenvolvimento sustentável do setor de mineração 
do carvão catarinense (FAPESC, 2018). 

Existem também pesquisas avançadas visando 
o aproveitamento de subprodutos da cadeia produ-
tiva do carvão, como por exemplo, o estudo de Tei-
xeira et al. (2015) sobre produtos da combustão do 
carvão mineral (PCC) e seu aproveitamento como 
matéria prima para diversas aplicações, em especial 

para cerâmicas e materiais de construção, e que pos-
sam minimizar impactos ambientais decorrentes da  
sua acumulação no meio ambiente. 

O estudo de caracterização do PCC possibilitou a 
obtenção informações sobre suas características quí-
micas e mineralógicas. A pesquisa permitiu concluir 
que o PCC é constituído basicamente por mulita, um 
composto cerâmico que possui propriedades físicas, 
tais como resistência à fluência a altas temperaturas, 
estabilidade química, baixa constante dielétrica e baixo 
coeficiente de expansão térmica. Essas propriedades 
têm chamado atenção de muitos pesquisadores para a 
substância, que vislumbram a partir dessas caracterís-
ticas seu potencial uso como matéria-prima cerâmica,  
assim como na construção civil. 

No Centro Tecnológico da SATC, sediado na cidade 
de Criciúma, além das pesquisas nas áreas de gaseifi-
cação do carvão e técnicas de captura de CO2, estão 
sendo desenvolvidos estudos no intuito de se criar um 
produto inovador com aplicação da técnica do geopo-
límero, que visa encontrar uma substância alternativa 
ao cimento de forma sustentável. A pesquisa é apoiada 
e financiada pela Companhia de Geração Térmica de 
Energia Elétrica da Eletrobrás (CGTEE), com investi-
mento de R$ 958 mil e com prazo de 26 meses para 
realização dos estudos científicos, análises, testes e 
sua implementação. Um dos materiais utilizados nessa 
pesquisa é resultado de um processo de dessulfurização 
dos gases da incineração do carvão, que é conhecido 
como FGD (Flue Gas Desulphurization – Dessulfurização 
de gases de exaustão). Esse processo é responsável pela 
retirada do enxofre dos gases produzidos nas usinas 
termoelétricas. Assim, o objetivo é utilizar este resí-
duo para obter o geopolímero e buscar a confecção 
de elementos estruturais em substituição ao concreto 
(JORNAL AMORIM, 2018). Esse material tem ampla 
possibilidade de aplicação, pois possui uma resistência 
superior ao cimento comum, e pode ser utilizado para 
reparos rápidos e outras aplicações.

Considerando o esforço conjunto do setor público-
-privado com suporte da comunidade acadêmica no 
apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias liga-
das ao segmento carboquímico, que envolvem téc-
nicas inovadoras no processamento/aproveitamento 
do carvão, entre elas a tecnologia de captura e arma-
zenamento de carbono (CCS) e o aproveitamento de 
subprodutos do processo produtivo alinhados com os 
conceitos de economia circular, tudo isso voltado à 
exploração de forma sustentável dos recursos de car-
vão mineral do estado, as perspectivas para a indús-
tria carbonífera no estado de Santa Catarina podem  
ser consideradas bastante promissoras. 
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12 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

O objetivo desta análise é retratar, a partir de um 
levantamento preliminar, a situação socioambiental 
da região onde se inserem as áreas com processos 
ativos da CPRM na faixa carbonífera sul-catarinense, de 
modo a identificar os espaços territoriais protegidos, 
com regime restritivo de uso dos recursos naturais ou 
que possam gerar conflitos de uso do solo nas áreas 
analisadas. A identificação desses espaços é essen-
cial para a tomada de decisão sobre a explotação 
dos depósitos de carvão focados pelo relatório em 
pauta, pois pode levar a aprovação ou ao indeferi-
mento dos empreendimentos mineiros por parte dos 
órgãos ambientais. Como se trata de uma avaliação de 
caráter informativo, a metodologia adotada para este 
diagnóstico é distinta das metodologias estabelecidas 
para os estudos ambientais posteriores, que visam  
à obtenção de licenças ambientais. 

Na abordagem aqui exposta, foram consultadas 
informações sobre as características dos depósitos 
de carvão na área do trabalho e dados bibliográficos 

constantes em BLAINSKI (2011), MACHADO (2013), 
SILVA (2000) e VIEIRO (2019), que versam sobre aspectos 
pedológicos, hidrogeológicos e geológicos na abrangên-
cia do município de Araranguá e do seu entorno, assim 
como levantamento sobre a legislação que regula o uso 
e ocupação do solo e a política ambiental a relativa às 
esferas federal, estadual e municipal, neste último caso 
pertinente ao município de Arararanguá. A metodologia 
de trabalho incluiu, além do levantamento desse acervo 
de informações, a elaboração de mapas de apoio para 
o levantamento de campo, incluindo a delimitação das 
áreas dos processos ativos da CPRM e os limites dos 
municípios onde estes estão inseridos, com base em 
imagens de satélite. Numa segunda etapa foi realizado 
um reconhecimento de campo nas áreas daqueles pro-
cessos e de seu entorno, cujo caminhamento realizado 
é apresentado na Figura 12.1. Nesta etapa, além do 
reconhecimento geral das características físicas e bió-
ticas, levantou-se de forma expedita o uso e ocupa-
ção do solo na área. Precedeu esse reconhecimento 

Figura 12.1 - Caminhamento de campo e pontos vistoriados na região do entorno dos blocos de pesquisa da CPRM 
na faixa carbonífera sul-catarinense (Elaboração: Giovani Nunes Parisi).
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de campo, o levantamento de dados socioeconômicos 
sobre a região junto ao Instituto do Meio Ambiente  
de Santa Catarina (IMA).

Na composição do diagnóstico ambiental conside-
raram-se as áreas registradas na Agencia Nacional de 
Mineração – ANM (antigo Departamento Nacional de 
Pesquisa Mineral – DNPM) como áreas de enfoque para 
avaliação dos aspectos dos meios físico e biótico (área 
de influência direta para possível empreendimento de 
mineração). Em relação aos dados socioeconômicos, 
a abordagem envolveu a área municipal de Araran-
guá, onde estão inseridos os blocos de pesquisas da 
CPRM, assim como a dos municípios do seu entorno, 
que incluiu os limites da bacia hidrográfica do rio Ara-
ranguá. Alguns aspectos ambientais foram extraídos de 
informações externas às áreas de pesquisa, por ausência  
de dados nos seus perímetros. 

Foram elaborados mapas temáticos contemplando 
as unidades de conservação cadastradas nos sistemas 
estadual ou federal e suas áreas de amortecimento ou de 
entorno, zonas da reserva da biosfera da mata atlântica 
(RBMA), áreas de preservação permanente (APPs), áreas 
com potencial para sítios arqueológicos e paleontológi-
cos, áreas de regularização fundiária (assentamentos), 
assim como a identificação das regiões com presença 
de comunidades quilombolas e indígenas. 

12.1 USO DO SOLO

O polígono delimitado para avaliação do presente 
trabalho (Figura 12.1), insere-se no contexto da bacia 
do Rio Araranguá, onde mais de 90% do seu solo é ocu-
pado por atividades agrícolas e áreas com mata nativa 
ou ciliar. Estudos realizados por BLAINSKI (2011) em uma 
área calculada em 298.397 hectares, que abrange apro-
ximadamente 100% da bacia do rio Araranguá, definem 
para a essa região sete (7) categorias de ocupação do 
solo, as quais podem ser visualizadas no Quadro 12.1. 

CLASSE DE USO DESCRIÇÃO

Áreas Agrícolas Áreas ocupadas com agricultura

Áreas Urbanizadas Áreas Urbanas

Campos /Pastagens Contempla as formações predominantemente herbáceas, independente da unidade fitoecologica, 
inclusas nas áreas de campo natural.

Capoeira / Vegetação 
Arbustiva

Corresponde ao predomínio de cobertura vegetal arbustiva independente da unidade fitoecologica e 
estagio sucessional, incluídas as áreas com ocorrências.

Lamina d'água (Açudes, 
drenagem e Barragens) Esta classe incluídos cursos d'água, lagos, açudes e barragens.

Mata Ciliar / Nativa Considerando o predomínio de cobertura vegetal arbórea, independente da unidade fitoecologica e 
estágio sucessional.

Silvicultura Espécies arbóreas plantadas, tais com eucalipto, acácia e lavouras permanentes.

Quadro 12.1 – Descrição das classes de usos e ocupação do solo na região da bacia do Rio Araranguá (BLAINSKI, 2011).

De acordo com o levantamento autor, as áreas agrícolas 
(Figura 12.2) ocupam 160.448 hectares, correspondendo 
a 53,80% da sua superfície, enquanto as áreas ocupadas 
por florestas nativa/ciliar (Figura 12.3) se distribuem por 
124.656 ha ou 41,80% da área estudada pelo autor. A área 
restante é ocupada por centros urbanos (1,9%/5.713 ha), 
pela silvicultura (1.6%/4.702 ha – Figura 12.4), lagoas e 
lagunas (0,2%/658 ha), restingas (0,2%/631 ha) e campos 
de dunas (0,04%/132 ha). 

Figura 12.2 - Uso agrícola, como o plantio de fumo, é 
predominante na região do entorno das áreas dos processos da 

CPRM (Foto: Giovani Nunes Parisi).

Na Tabela 12.1, por sua vez, são apresentadas as 
diferentes classes de solo na região da bacia hidrográfica 
do rio Araranguá, conforme estudos de Bainski (2011), 
onde está quantificada a superfície pertinente a cada 
tipo e seu percentual em relação à área total em estudo.

12.2  RECURSOS HÍDRICOS

A partir de dados compilados do relatório relativo ao 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Araranguá 
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Figura 12.3 - Área de pasto nativo em primeiro plano e núcleo 
reliquiar de mata atlântica ao fundo na região do entorno das 

áreas dos processos da CPRM (Foto: Giovani Nunes Parisi).

Figura 12.4 - Silvicultura com plantação de eucaliptos na região 
onde inseridas as áreas dos processos da CPRM (Foto: Giovani 

Nunes Parisi).

Tabela 12.1 – Classe de solos caracterizada na região da bacia do Rio Araranguá e superfície 
ocupada e percentual por cada tipo no polígono em estudo (BLAINSKI, 2011).

SOLO ÁREA (HA) ÁREA (%)

Cambissolo Háplico 91.017 30,50

Gleissolo Háplico 85.106 28,50

Neossolo Litólico 64.239 21,50

Argissolo Vermelho-Amarelo 23.966 8,00

Argissolo Vermelho 17.384 5,80

Neossolo Quartzarênitico 9.245 3,10

Nitossolo Vermelho 2.398 0,80

Organossolo Háplico 825 0,30

Cambissolo Húmico 400 0,20

Outros(*) 3.818 1,30

(*) Compreendem as áreas urbanas, cursos d'água e reservatórios.

(SANTA CATARINA, 2014), pode se inferir que o com-
prometimento da qualidade da água em alguns rios da 
Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá justifica-se pelo 
fato de não existir nenhum tratamento de esgoto e 
de demais efluentes líquidos na quase totalidade dos 
municípios. A única exceção é o município de Criciúma, 
que trata, aproximadamente, 26% do seu esgotamento 
sanitário. Além dos aspectos relacionados ao sanea-
mento básico, os passivos ambientais oriundos da mine-
ração do carvão, as cargas difusas da criação animal 
e os efluentes do setor industrial impactam na quali-
dade da água de vários rios da região, inviabilizando sua  
utilização in natura para consumo humano.

No que se refere ao atendimento de usuários de 
água, o diagnóstico de disponibilidade hídrica (quanti-
dade de água disponível) e os balanços hídricos (estudo 
comparativo da quantidade da água disponível frente 
aos usos praticados) apontaram problemas localizados 
nas sub-bacias dos rios Mãe Luzia, dos Porcos, Sangão 
e Fiorita. Esses problemas são ocasionados pela alta 
demanda de água por parte de alguns setores como 
a irrigação, a criação de animais, o abastecimento 
público, a indústria e a mineração, que são agravados 
em pontos específicos da bacia devido à concentra-
ção dessas atividades, muitas vezes, inviabilizando  
o uso da água (Tabela 12.2).

Dados recentes foram gerados pelo Grupo Técnico de 
Assessoramento – GTA e constam no relatório de moni-
toramento dos indicadores ambientais (BRASIL, 2018), o 
qual constitui uma demanda a partir da ação civil pública 
no. 93.8000.533-4, que está relacionada ao processo de 
cumprimento de sentença No 2000.72.04.002543-9. Diz 
respeito ao monitoramento das temáticas ambientais que 
integra o Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia 
Carbonífera no Sul-Catarinense executado pela União 
Federal e demais empresas envolvidas na sentença.  
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SETORES DEMANDA CADASTRADA 
(M³/ANO)

DEMANDA ESTIMADA (M³/
ANO)

PERCENTUAL CADASTRADO EM 
RELAÇÃO À DEMANDA ESTIMADA (%)

Abastecimento Público 35.843.681,28 48.197.937,00 74

Esgotamento Sanitário 342.120,00 6.163.560,00 6

Irrigação (1) 402.391.101,00 526.919.001,00 76

Criação de Animais (1) 918.138,72 5.220.096,00 18

Industrial 5.215.524,00 16.289.964,00 32

Mineração 10.313.292,00 - -

Agricultura 582.024,00 - -

Total 455.605.881,00 602.790.558,00 76

(1) Vazão aprovada até 31.10.2014.

Tabela 12.2 – Demandas de água cadastrada e estimada por setor de consumo, e o percentual da demanda cadastrada em 
relação à demanda estimada (SANTA CATARINA, 2014).

A área monitorada tem aproximadamente 195 mil hecta-
res e inclui 17 municípios do sul do estado, abrangendo 
boa parte das bacias hidrográficas dos rios Araran-
guá, Urussanga e Tubarão. O Relatório de Indicadores 
Ambientais do Processo de Cumprimento da Sentença é 
apresentado anualmente ao Ministério Público Federal 
(MPF), ao Juízo e à Sociedade (BRASIL, 2018).

A partir dos dados coletados gerados pelo grupo 
de trabalho, pode ser inferido que o aquífero profundo 
é menos vulnerável quando comparado ao aquífero 
de leques aluviais, à exceção das áreas fraturadas do 
maciço rochoso ou em áreas afetadas pela conexão 
do aquífero profundo com o freático em regiões com 
minas subterrâneas onde foi empregado o método de 
lavra com retração dos pilares. Na maior parte da área 
correspondente à Bacia Hidrográfica do Araranguá o 
aquífero profundo está confinado por rochas de baixa 
permeabilidade (BRASIL, 2018). 

Na Bacia Hidrográfica do Araranguá, dos 474 km 
de trechos sob influência de áreas impactadas, 74,2% 
(351,8 km) tem pH < 4,5; 14% (66,5 km) são classificados 
como tendo 4,5 ≤ pH < 6,0 e 11% (55,7 km) com pH ≥ 
6,0. Os trechos de rios com condições ruins (pH < 4,5) 
estão concentrados nas sub-bacias do rio Sangão e 
Fiorita. Nesta bacia, 2.487,5 km de rios (43,1% do total) 
não são monitorados (BRASIL, 2018). 

Com relação à acidez, os dados do relatório 
apontam que a bacia hidrográfica do rio Araranguá 
possui 292,9 km de trechos com condições ruins, 
localizados, principalmente, nas sub-bacias dos rios 
Sangão e Fiorita. Os trechos com condição de acidez 
intermediária (138,3 km) se concentram no médio 
e baixo curso dos rios Mãe Luzia, Fiorita e Criciúma, 
enquanto os trechos com condições boas (acidez < 20 
mg/L), com extensão de 42,8 km, são observados nos 
rios Dória, Morosini e dos Porcos, além do alto curso  
do rio Mãe Luzia (BRASIL, 2018).

12.3 ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS OU 
RESTRITIVOS

Os espaços territoriais protegidos, com regime 
restritivo de uso dos recursos naturais ou que possam 
gerar conflitos de uso do solo nas áreas analisadas 
contemplam: (i) as unidades de conservação cadas-
tradas nos sistema municipal ou federal, do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
- SNUC, Lei Federal 9985, BRASIL (2000) e suas áreas 
de amortecimento ou entorno; (ii) as zonas da reserva 
da biosfera da mata atlântica; (iii) as áreas de preser-
vação permanente (APP’s); (iv) as áreas com potencial 
para sítios arqueológicos e paleontológicos e; (v) as 
áreas de regularização fundiária (assentamentos), onde 
estão identificadas regiões com presença de comu-
nidades quilombolas e indígenas. No caso específico 
da área do polígono do processo no. 806.365/1973 
ele abrange um farol de auxílio à navegação  
da marinha da Marinha do Brasil. 

Nos subitens a seguir são apresentadas particulari-
dades relativas a cada um desses espaços com prote-
ção ou restrição, cujos limites e localização na área de 
estudo podem ser visualizados na Figura 12.5.

12.3.1 Áreas de Preservação Permanente 
(APP’s)

Legalmente, o conceito de APP está definido no 
atual Código Florestal - Lei 12.651, BRASIL (2012), no 
Art. 3º, inciso II, que diz:

“A Área de Preservação Permanente (APP) é uma 
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 
com a função ambiental de preservar os recursos hídri-
cos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversi-
dade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 
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Figura 12.5 - Localização das áreas protegidas ou com restrição na região com os processos (alvarás) ativos para 
pesquisa de carvão da CPRM (Elaboração: Giovani Nunes Parisi).

Por esta definição, entende-se que a proteção está 
diretamente relacionada à área e, se esta área vier a 
sofrer algum tipo de impacto ambiental negativo na 
vegetação, ela continua sendo APP.  

No Art. 4º da mesma lei (BRASIL, 2012) a delimitação 
das APP’s abrange tanto territórios localizados na zona 
rural como na zona urbana e compreende: 

I – As faixas marginais de qualquer curso d’água natu-
ral perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde 
a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30m para os cursos d’água de menos  
de 10m de largura;

b) 50m, para os cursos d’água que tenham  
de 10 a 50m de largura;



| 104 |

|CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

c) 100m para os cursos d’água que tenham  
de 50 a 200m de largura;

d) 200m para os cursos d’água que tenham de 200 
a 600m de largura;

e) 500m para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600m.

II – As áreas no entorno de lagos e lagoas naturais, 
em faixa com largura mínima de:

a) 100m em zonas rurais, exceto para corpo 
d’água com até 20 ha de superfície, cuja faixa marginal  
será de 50m;

b) 30m em zonas urbanas.
III – As áreas de entorno de reservatórios d’água 

artificiais, decorrentes de barramento ou represamento 
de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 
ambiental do empreendimento.

IV – As áreas no entorno das nascentes e dos olhos 
d’água perenes, qualquer que seja sua situação topo-
gráfica, no raio mínimo de 50m.

V – As encostas ou partes destas com declivi-
dade superior a 45º, equivalente a 100% na linha  
de maior declive.

VI - As restingas, como fixadoras de dunas ou esta-
bilizadoras de mangues.

VII – Os manguezais em toda a sua extensão.
VIII – As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a 

linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 
100m em projeções horizontais.

IX – No topo de morros, montes, montanhas e serras, 
com altura mínima de 100m e inclinação média maior 
que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação 
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo 
plano horizontal determinado por planície ou espelho 
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota 
do ponto de sela mais próximo da elevação.

X – As áreas em altitude superior a 1.800m, qualquer 
que seja a vegetação.

XI – Em veredas, a faixa marginal, em projeção hori-
zontal, com largura mínima de 50m, a partir do espaço 
permanentemente brejoso e encharcado.

Na identificação das APP’s no âmbito das áreas de 
pesquisa da CPRM é importante frisar que não foi exe-
cutado um inventário ou cadastramento de todas as 
APP’s presentes nos seus polígonos, mas a atividade 
estaria compatível com os estudos para o licenciamento 
ambiental. Entretanto, busca-se aqui apontar de forma 
preliminar e genérica a existência de APP’s, limitadas às 
bases cartográficas consultadas. 

Assim, no interior das áreas de pesquisa da CPRM 
foram identificadas APP’s conforme a legislação muni-
cipal. Constatou-se que a captação de água na lagoa 
da Serra, que está dentro do polígono do processo no. 
806.363/1973 (Figura 12.6), possui APP em seus entornos, 

Figura 12.6 - Área de captação de água, da Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) na lagoa da Serra no 

polígono do Processo nº 806.363/1973  
(Foto: Giovani Nunes Parisi).

as quais deverão ser delimitadas pelo órgão ambiental 
quando do licenciamento, conforme os termos do Art. 4º, 
inciso III da Lei 12.651/2012 - Código Florestal (BRASIL, 
2012). Da mesma forma, esse procedimento deverá con-
siderar a presença áreas de brejos e banhados associados 
às suas planícies de inundação, comuns no âmbito das 
áreas dos processos da CPRM, frente a essa legislação, 
que considera como APP’s as áreas no entorno dos reser-
vatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou 
represamento de cursos d’água naturais. 

Deve ser avaliada ainda a competência da legislação 
municipal de Araranguá do seu código ambiental que 
trata sobre assuntos da mineração, contida nos incisos 
1º e 2º do Art. 71, capítulo X, seção II, da Mineração, da 
Lei Complementar Nº 149/2012 (ARARANGUÁ, 2012): 

Art. 71 As atividades de mineração que venham a se 
instalar ou a ser ampliadas deverão atender aos requisitos 
exigidos para licenciamento ambiental e, em especial, 
apresentar o Plano de Recuperação da Área Degradada.

§ 1º Fica proibida a mineração de carvão mineral em 
todo o território municipal.

§ 2º Fica proibido o beneficiamento de carvão mine-
ral e a sua queima em geração de energia térmica em 
todo o território municipal.

12.3.2 Unidades de Conservação

A Lei Federal n° 9.985 (BRASIL, 2000) que instituiu o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 
define Unidade de Conservação (UC) como o espaço 
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com obje-
tivos de conservação e limites definidos, sob regime 
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Figura 12.7 - Área de dunas com bioma da mata atlântica ao 
fundo na área do Processo nº 806.365/1973  

(Foto: Giovani Nunes Parisi).

especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção. Esta lei ainda institui duas uni-
dades de conservação: Unidade de Proteção Integral  
e Unidade de Uso Sustentável. 

A Unidade de Proteção Integral apresenta como 
objetivo básico a preservação da natureza, sendo admi-
tido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. 
Essa unidade de conservação abrange cinco categorias: 
Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional 
(Estadual ou Natural Municipal); Monumento Natural e 
Refúgio de Vida Silvestre. Cabe salientar, que o desen-
volvimento da atividade de mineração dentro das uni-
dades de proteção integral mostra-se incompatível por 
demandar o uso direto de recursos naturais.

A Unidade de Uso Sustentável, por sua vez, apresenta 
como objetivo básico compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 
recursos naturais. Essa unidade de conservação inclui 
sete categorias: Área de Proteção Ambiental; Área de 
Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional (Estadual 
ou Municipal); Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 
Particular do Patrimônio Natural. Nas Unidades de Uso 
Sustentável, existe a possibilidade de a mineração ser 
compatibilizada em algumas situações, mediante ava-
liação do órgão gestor da UC e desde que não fira os 
objetivos descritos no seu decreto de criação.

As áreas vizinhas às UC’s também possuem regime 
especial de administração para fins de licenciamento 
ambiental, que são as chamadas zonas de Entorno e 
de Amortecimento. É importante complementar, que, 
conforme art. 25 da Lei Federal nº 9.985 (BRASIL, 2000), 
a exceção das Áreas de Proteção Ambiental e Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural, todas as demais 
unidades de conservação possuem a zonas de amorteci-
mento, que se estendem por 10 km ao redor das mesmas. 

A seguir são descritas particularidades sobre três 
unidades de conservação da natureza do município 
de Araranguá presentes na região do polígono (Figura 
12.5) onde estão inseridas as áreas de processos da 
CPRM, as quais compreendem o Monumento Natural 
do Morro dos Conventos (MONA), a Área de Proteção 
Ambiental (APA) da Costa de Araranguá e a Reserva  
Extrativista do Rio Araranguá (RESEX).

A Unidade de Conservação Municipal Natural – Monu-
mento Natural do Morro dos Conventos (MONA) – foi 
instituída pela Lei Municipal Decreto nº 7829 (ARARAN-
GUÁ, 2016b) e abrange parte o bioma Mata Atlântica e 
áreas de dunas. Enquadra-se na categoria das unidades de 
conservação de uso sustentável de jurisdição municipal 
e ocupa parcialmente a área do processo 806.365/1973 
da CPRM, especificamente sua porção oriental (Figura 
12.7). Deve ser enfatizado, que mesmo a área relativa a 

esse processo, sob a ótica da legislação federal em con-
formidade com o art. 8º do SNUC, Lei Federal n° 9.985 
(BRASIL, 2000), está enquadrada como área de proteção 
integral, ou seja, uma Unidade de Proteção Integral onde 
atividades de mineração são proibidas.

A Unidade de Conservação Municipal Natural – Área 
de Proteção Ambiental (APA) da Costa de Araranguá – foi 
instituída pela Lei Municipal DECRETO Nº 7828 (ARARAN-
GUÁ, 2016a) e, como a unidade Morro dos Conventos, 
abrange parte o bioma da mata atlântica, além de gran-
des áreas de dunas litorâneas. Enquadra-se na categoria 
das unidades de conservação de uso sustentável não 
havendo restrições quanto ao desenvolvimento de mine-
rações, que ficaria dependente de avaliação por parte 
do gestor da unidade de conservação.  Essa unidade de 
conservação ocupa parcialmente a porção da área do 
processo número 806.365/1973.

Por fim, a Unidade de Conservação Municipal Natural 
- Reserva Extrativista do Rio Araranguá (RESEX) – criada 
pela Lei Municipal Decreto nº 7830 (ARARANGUÁ, 2016c). 
Ela abrange, como as anteriores, parte do bioma da 
mata atlântica e configura uma faixa marginal ao longo 
do baixo curso rio homônimo até sua foz no oceano 
Atlântico. Enquadra-se na categoria das unidades de uso 
sustentável, com parte de seus limites ocupando pequeno 
segmento a norte da área do processo 806.365/1973 
(Figura 12.8). No âmbito da legislação federal, conforme 
disposto no § 6º do art. 18 do SNUC da Lei Federal n° 
9.985 (BRASIL, 2000), é proibido a exploração de recursos 
minerais em reserva extrativista. 

12.3.3 Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

Reserva da Biosfera é o reconhecimento da UNESCO 
para as regiões que possuem recursos naturais raros, 
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Figura 12.8 - Vista a partir da área do Processo nº 806.363/1973 
da foz do Rio Araranguá, incluído nos limites da reserva 

extrativista do rio homônimo (Fonte: Giovani Nunes Parisi).

que devem ser utilizados de forma racional. Reconhecida 
pela UNESCO, a partir de 1971, através do Programa 
MaB – Man and Biosfhere (O Homem e a Biosfera), 
cada reserva é composta por áreas representativas 
dos diversos ecossistemas que caracterizam a região 
onde está inserida. Em Santa Catarina, a Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica corresponde a 100% da área 
do estado, abrangendo os remanescentes florestais 
que abrigam nossos recursos florísticos e faunísticos 
mais expressivos e seu potencial genético, bem como 
nossa história de colonização e de culturas indígenas 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RBMA (2018). 

As Reservas da Biosfera são importantes 
para o ordenamento territorial, manejo da paisa-
gem e conservação da biodiversidade. Com base 
no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
e nas diretrizes da UNESCO, o zoneamento dessas  
reservas contempla três zonas distintas: 

 y Zona Núcleo - é a zona de máxima restrição. 
São as unidades de conservação constituídas 
legalmente (como parques, reservas biológicas 
e estações ecológicas) e áreas de preservação 
permanente (encostas, topos de morro, mar-
gens de rios). As restrições estão estabelecidas 
de acordo com os instrumentos legais de sua 
criação. São proibidos o corte e a exploração 
da vegetação. As potencialidades dessas regiões 
são ecoturismo, educação ambiental e pesquisa 
científica naquelas unidades em que se admite tal 
uso. Devem ser respeitados os processos naturais 
e a vida silvestre. Há ocorrência de endemismos, 
espécies raras de importante valor genético e 
locais ou de uma paisagem excepcional;

 y Zona de Amortecimento - também chamada de 
tampão, envolve as zonas núcleo e juntamente 

com estas, constitui as áreas tombadas. As ati-
vidades devem garantir a integridade das áreas 
de preservação e unidades de conservação. Na 
Zona de Amortecimento é proibido: (i) o corte 
e exploração da floresta primária e secundá-
ria em estágio médio e avançado de regenera-
ção, localizada em área de Mata Atlântica, (ii) o 
corte da vegetação nas áreas de preservação 
permanente, reservas florestais, ocorrência de 
associações vegetais relevantes, espécies raras, 
endêmicas ou ameaçadas de extinção, sítios de 
importância para a reprodução e sobrevivên-
cia da fauna nativa, ocorrência de conjuntos de 
importância histórica, artística ou sítios arqueo-
lógicos, incluindo seus entornos imediatos com 
dimensões e características que estão estabe-
lecidas caso a caso; (iii) a coleta, o comércio e o 
transporte de plantas ornamentais oriundas de 
florestas nativas; e (iv) a prática de queimadas 
para manejo agrossilvipastoril;

 y Zona de Transição - são as áreas mais externas 
da Reserva e não dispõem de um instrumento 
legal de proteção específico. Em seus limites, 
privilegia-se o uso sustentado da terra e a recu-
peração das áreas degradadas.

12.4 POTENCIAL PARA SÍTIOS 
ARQUEOLÓGICOS E PALEONTOLÓGICOS

Os sítios arqueológicos e paleontológicos são con-
siderados bens da União e são definidos e protegi-
dos pelo Decreto-Lei 4.146/42 (BRASIL, 1942) e pela 
Lei Federal 3.924/61 (BRASIL, 1961). O Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN é o 
órgão federal responsável pela gestão do patrimônio 
arqueológico do país, cabendo a Agência Nacional de 
Mineração - ANM a gestão do patrimônio fossilífero do 
país. O licenciamento ambiental da atividade de lavra 
de carvão, por envolver estudos de impacto ambiental 
e a realização de um relatório de impacto ambiental 
(EIA-RIMA) e, invariavelmente, interferir no solo e 
substrato, depende de prévia avaliação e autorização 
dos órgãos supracitados.

Quanto à ocorrência de sítios arqueológicos no 
município de Araranguá, onde se inserem as áreas dos 
processos de Pesquisa da CPRM, eles estão materia-
lizados pela presença de concentrações de artefatos 
de cerâmica de antigas culturas indígenas, conforme 
consulta ao Sistema de Gerenciamento do Patrimônio 
Arqueológico – SGPA (IPHAN, 2019). Em virtude de o 
SGPA informar apenas o município de ocorrência de 
sítios arqueológicos, não disponibilizando dados mais 
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precisos de localização como coordenadas geográficas, 
optou-se por listar todas as ocorrências cadastradas 
pelo órgão no município de Araranguá (Quadro 12.2). 
  
12.5. ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
(ASSENTAMENTOS)

O assentamento rural é um conjunto de unidades 
agrícolas independentes entre si, instaladas ou reco-
nhecidas pela União, através do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, onde original-
mente existia um imóvel rural considerado improdutivo 
e que pertencia a um único proprietário. Os principais 

regramentos legais que regem o tema estão contidos 
na Lei Federal 4.504/64 (BRASIL, 1964), sobre o Esta-
tuto da Terra, e na Lei Federal 8.629/93 (BRASIL, 1993). 
Existem duas modalidades de assentamentos. A pri-
meira modalidade, denominada Projeto de Assentamento 
(PA), é estabelecida diretamente pela União, enquanto 
a segunda a projetos de assentamento estaduais (PE), 
que são reconhecidos pelo INCRA.

O desenvolvimento de mineração em áreas de 
assentamento é um tema normalmente controverso e 
com forte atuação do Ministério Público, pois se trata 
de um conflito de uso do solo. Muitas vezes gera-se 
um paradoxo: de um lado a União declara a área em 

CNSA NOME MUNICÍPIO UF

SC 01702 SC-ARA-056 ARARANGUA SC

SC 00392 MORRO DOS CONVENTOS ARARANGUA SC

SC 00393 SAMBAQUI DO RN ARARANGUA SC

SC 00394 LAGOA DOS BICHOS ARARANGUA SC

SC 01090 ALDEIA DO TREVO ARARANGUA -A.SILVA ARARANGUA SC

SC 01092 ALDEIA DA MANGUEIRA DO MARCELINO ARARANGUA SC

SC 01093 ESCOLA ISOLA CAVERAZINHO ARARANGUA SC

SC 01100 ALDEIA DO LEVANDOSKY ARARANGUA SC

SC 01101 ALDEIA DAROÇA DE MILHO ARARANGUA SC

SC 01102 ALDEIA DAROÇA DE MELANCIA ARARANGUA SC

SC 01103 ALDEIA DA LAGOA MÃE LUIZA ARARANGUA SC

SC 01106 ALDEIA DA BALSA ARARANGUA SC

SC 01562 SC-ARA-011 CAMPO MÃE LUIZA 4 ARARANGUA SC

SC 01563 SC-ARA-008 CAMPO MÃE LUIZA 4 ARARANGUA SC

SC 01564 SC-ARA-009 CAMPO MÃE LUIZA 2 ARARANGUA SC

SC 01565 SC-ARA-010 CAMPO MÃE LUIZA 3 ARARANGUA SC

SC 01700 SC-ARA-054 ARARANGUA SC

SC 01701 SC-ARA-055 ARARANGUA SC

SC 01702 SC-ARA-056 ARARANGUA SC

SC 01703 SC-ARA-057 ARARANGUA SC

SC 01704 SC-ARA-058 ARARANGUA SC

SC 01705 SC-ARA-060 ARARANGUA SC

SC 01706 SC-ARA-061 ARARANGUA SC

SC 01707 SC-ARA-063 ARARANGUA SC

SC 01708 SC-ARA-031 BARRAS DO ARARANGUA ARARANGUA SC

SC 01709 SC-ARA-005 ALDEIAS DO LEVANDOSKY ARARANGUA SC

SC 01710 SC-ARA-014 MORROS AGUDO ARARANGUA SC

SC 01711 SC-ARA-018 ALDEIAS DA BALSA ARARANGUA SC

SC 01712 SC-ARA-047 ARARANGUA SC

SC 01713 SC-ARA-048 ARARANGUA SC

SC 01714 SC-ARA-049 ARARANGUA SC

SC 01715 SC-ARA-050 ARARANGUA SC

Quadro 12.2 – Produção total de carvão em 2016 (em milhões de toneladas) e discriminada entre carvões energético e 
metalúrgico dos principais países exportadores no mundo (WCA, 2017).
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questão como sendo de interesse à reforma agrária 
através de sua aquisição ou reconhecimento e, de 
outro, a União, por meio da concessão de títulos mine-
rários, declara a mesma área como de interesse mineral. 

Jurisprudências, tais como a tese apresentada por 
Rangel (2010), pregam que mesmo admitindo o inte-
resse público na desapropriação para reforma agrária, 
prevalece, nesse confronto, a exploração das reservas 
minerais por quatro razões: (i) a rigidez locacional; (ii) 
a anterioridade do título minerário na maior parte dos 
casos; (iii) a vocação mineral da área desapropriada; e 
(iv) a vastidão do território nacional e as diversas áreas 
disponíveis para assentamento dos sem-terra. Adicional-
mente, este autor lança mão dos seguintes regramentos 
das leis supracitadas, ou seja: 

Lei 8.629/93 (BRASIL, 1993) que regulamenta os 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária.

 “Art. 10. Para efeito do que dispõe esta lei, consi-
deram-se não aproveitáveis: 

(...) III – as áreas sob efetiva exploração mineral. ”
Lei Federal 4.504/64 (BRASIL, 1964) sobre o Estatuto 

da Terra, no que diz respeito a assentamentos:
“Art. 9º: “Dentre as terras públicas, terão 

prioridade, subordinando-se aos itens previstos  
nesta lei, as seguintes:

I – As de propriedade da União, que não tenham 
outra destinação específica. ”

Art. 87 do Código de Minas: “Não se impedirá por 
ação judicial de quem quer que seja o prosseguimento 
da pesquisa ou lavra”.

Entretanto, a rigor, quando identificado que a ativi-
dade de lavra se situa em área de assentamento, o órgão 
ambiental solicita que o empreendedor apresente docu-
mento de autorização do INCRA para o prosseguimento 
do licenciamento ambiental. 

Neste sentido, é oportuno destacar, que, segundo 
as bases de dados consultadas coligadas as informações 
de campo, não há ocorrência de assentamentos agrários 
no interior das áreas da CPRM.

12.6 ÁREAS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Tendo em vista que a implantação da atividade mine-
rária implica, muitas vezes, na mudança de domínio de 
propriedades rurais, cuidados especiais são requeri-
dos nas regiões em que estão localizadas comunidades 
tradicionais. Tais cuidados visam à prevenção de pro-
blemas sociais decorrentes de transações imobiliárias 
que envolvam áreas reconhecidas ou em processo de 
reconhecimento, bem como uma possível mudança dos 
hábitos culturais daquelas comunidades em função da 
mineração. As principais regulamentações sobre a temá-
tica estão contidas na Medida Provisória nº 870 (BRASIL, 
2019) editada em janeiro de 2019, como se segue:

Art. 23. Constitui área de competência do  
Ministério da Cidadania:

XVII - assistência ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária nas ações de 
regularização fundiária, para garantir a preserva-
ção da identidade cultural dos remanescentes das  
comunidades dos quilombos;

A Fundação Cultural Palmares é o órgão vin-
culado ao Ministério da Cidadania responsável 
por reconhecer e certificar as comunidades de  
remanescentes quilombolas.

Art. 43. Constitui área de competência do Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos:

i) direitos do índio, inclusive no acompanhamento 
das ações de saúde desenvolvidas em prol das comu-
nidades indígenas, sem prejuízo das competências do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

No que diz respeito à execução de atividades que 
possam gerar conflitos de uso da terra junto a essas 
comunidades, o tema está na ratificação e promulgação 
da Convenção nº. 169 da Organização Internacional do 
Trabalho, através do Decreto nº. 5.051 de 19 de abril 
de 2004 (BRASIL, 2004).

Art. 21 da Medida Provisória nº 870 (BRASIL, 2019). 
Constitui área de competência do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento:

§ 2º A competência de que trata o inciso XIV, no 
que se refere à reforma agrária, regularização fundiá-
ria de áreas rurais, Amazônia Legal, terras indígenas e 
quilombolas, compreende:

I - a identificação, a delimitação, a demar-
cação e os registros das terras tradicionalmente  
ocupadas por indígenas; e

II - a identificação, o reconhecimento, a delimitação, 
a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos 
remanescentes das comunidades dos quilombos.

§ 3º Cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento exercer, por meio do Serviço Florestal 
Brasileiro, a função de órgão gestor prevista no art. 53 
da Lei nº 11.284 (BRASIL, 2006), em âmbito federal.

Desse modo, para fins de licenciamento ambien-
tal, sempre que constatado que o empreendimento se 
localiza em área de comunidades tradicionais, o órgão 
ambiental exige autorização emitida pelas instituições 
competentes para a análise do processo. Já no caso de 
terras indígenas a atividade minerária é vedada em seu 
interior, nos termos da Constituição Federal (BRASIL, 
1988) e legislação correlata. 

É importante frisar, que, após consulta à base de 
dados da FUNAI e da Fundação Cultural Palmares, não 
foi constatada a presença de áreas indígenas e qui-
lombolas nas áreas de pesquisa dos processos ativos  
da CPRM ora em avaliação.
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12.7 ÁREA DA MARINHA DO BRASIL

Na elevação do Morro dos Conventos, da 
área do polígono do processo nº 806.365/1973, 
está localizado um farol de auxílio à navegação da 
Marinha do Brasil, o qual regido pela Lei nº 6.421  
(BRASIL, 1977) (Figura 12.9). 

Neste sentido, é apresentado a seguir, na sua íntegra, 
o item relativo as normas da autoridade marítima para 
auxílios à navegação – NORMAM -17/DHN (BRASIL, 2017), 
constante no seu capitulo 1, item 0107, que determina:  

“Nenhuma edificação, obra ou arborização que possa 
interferir ou prejudicar a utilização de qualquer sinal 
náutico poderá ser iniciada sem prévio assentimento da 
Marinha do Brasil. A Autoridade Marítima, por meio das 
Capitania, Delegacias ou Agencias (CP/Del/Ag), notificará 
os proprietários das terras influenciadas pelo sinal visual 
e transmitirá à municipalidade respectiva as limitações 
quanto à altura das construções adjacentes, desimpe-
dimento de ângulos de visibilidade e demais providên-
cias pertinentes para a plena proteção à utilização do 
sinal. As CP/Del/Ag, constatando que o crescimento e 
a expansão urbana na região litorânea de sua área de 
responsabilidade possam vir a comprometer a visualiza-
ção de um sinal náutico, deverá solicitar ao Centro de 
Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego - CAMR a 
confecção de um “Gabarito para as Altitudes Máximas 
das Edificações”, em relação àquele NORMAM-17/DHN 
-1-8- REV.4 sinal náutico. A elaboração do Gabarito para 
as Altitudes Máximas das Edificações considerará como 
regra geral a necessidade de manter-se ao menos o terço 
(1/3) superior das estruturas dos faróis e faroletes isentas 
de obstruções físicas, de modo a mantê-las visíveis aos 
navegantes a partir da isobática de 5 m para maior. De 
posse do Gabarito, a CP/Del/Ag emitirá seu despacho 

sobre a autorização para a edificação em tela. Em sua 
decisão, deverá considerar também a possível interfe-
rência das luzes e cores das edificações e obras, sobre a 
visualização dos faróis e faroletes. Caso haja necessidade 
de um estudo mais detalhado desse aspecto, deverá 
solicitar apoio técnico ao CAMR ”.

12.8 DELIMITAÇÃO  DAS ÁREAS 
POTENCIALMENTE RESTRITIVAS À MINERAÇÃO

A partir da análise conjunta dos mapas temáticos 
dos itens anteriores, com o somatório das áreas das 
APP’s, das Unidades de Conservação e seus entornos 
e das zonas núcleo e tampão da RBMA, procedeu-se a 
identificação, nas poligonais de pesquisa da CPRM, das 
áreas potencialmente restritivas ao desenvolvimento das 
atividades de explotação de carvão, do ponto de vista 
socioambiental e governamental. 

O levantamento socioambiental, conforme antes 
identificado, aponta na região do Projeto Sul-Catarinense 
a existência de três unidades de conservação, ou seja, o 
Monumento Natural do Morro dos Conventos (MONA), a 
Área de Proteção Ambiental (APA) da Costa de Araranguá 
e a Reserva Extrativista do Rio Araranguá (RESEX). Essas 
áreas possuem impeditivos no âmbito da legislação fede-
ral dentro da zona de influência e apresentam potencial 
para ações restritivas por parte dos órgãos ambientais 
na fase de licenciamento ambiental. 

Na região das áreas da CPRM também existem zonas 
núcleo e tampão da RBMA, assim como um farol da Mari-
nha do Brasil e um radar meteorológico pertencente ao 
governo do estado de Santa Catarina, instalados no alto 
do Morro dos Conventos, sendo que o farol apresenta 
legislação própria no que se refere ao seu entorno. 

É importante ainda complementar, que pela atual 
legislação do munícipio de Araranguá, conforme seu 
Código Ambiental, Lei nº 149 (ARARANGUÁ, 2012), a 
mineração e o beneficiamento de carvão mineral no 
território municipal são proibidos. 

Cabe destacar, que o presente apontamento é de 
caráter preliminar, haja vista não terem sido executadas 
vistorias com o objetivo de inventariar e cartografar 
todas as áreas de preservação permanente (APP’s) pre-
sentes nos dois polígonos relativos aos processos ativos 
da CPRM, que deverá constar nas atividades de estudos 
ambientais na fase de licenciamento ambiental.

12.9 DADOS SOCIOECONÔMICOS

Neste item é apresentado de forma sintética o perfil 
socioeconômico do município de Araranguá, onde estão 
inseridas as áreas relativas aos processos de pesquisa da 
CPRM, de acordo com dados da Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Catarina (FIESC, 2018) (Quadro 12.3). 

Figura 12.9 - Área no alto do Morro dos Conventos onde 
situado o farol da Marinha do Brasil, no polígono do Processo nº 

806.365/1973 (Foto: Giovani Nunes Parisi).



| 110 |

|CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Quadro 12.3 – Perfil Socioeconômico do Município de Araranguá (FIESC, 2018).

INDICADORES RANKING DO MUNICIPIO (1)

PIB R$ 1.573.104,00 (mil) 29

PIB (per capita) R$ 23.676,35 201

População (estimativa em 2018) 67.578 21

IDH (2) Geral – 0,76 -

IDHM (3) Educação – 0,69 -

IDHM Longevidade – 0,85 -

IDHM Renda – 0,75 -

DISTRIBUCAO DO VALOR ADICIONADO BRUTO POR SEGMENTO (%)

Administração Publica 17,3

Agropecuária 6,9

Indústria 17,1

Serviços 58,7
(1) Estado de Santa Catarina; (2) IDH-Índice de Desenvolvimento Humano; (3) IDHM – Índice de desenvolvimento humano 
municipal (Nota: IDH e IDHM quanto mais próximo de 1 maior desenvolvimento).

A população dos municípios que integram total ou 
parcialmente a bacia hidrográfica do Rio Araranguá, 
conforme censo realizado em 2010 (IBGE, 2011), foi 
então calculada em 429.620 habitantes, valor equiva-
lente a 6,875% da população total do estado de Santa 
Catarina naquele ano. Os três principais municípios 
integrantes da bacia do Rio Araranguá são Criciúma, 
Araranguá e Içara, estando abrigados 16 municípios  
em toda sua área de abrangência.  

12.10 IMPACTOS PROVÁVEIS

Apesar de o carvão mineral ser visto com bons olhos 
quando se trata de segurança energética, devem ser 
considerados os impactos socioambientais inerentes 
à sua extração e uso como insumo energético. Os 
impactos positivos atrelados a sua cadeia produ-
tiva, como empregos diretos e indiretos, aumento da 
demanda por bens e serviços na região e aumento 
da arrecadação tributária, têm como contrapartida 
os efeitos deletérios ao meio-físico gerados desde 
extração até a sua combustão, como a contaminação 
hídrica, atmosférica, do solo, do subsolo, assim como 
mudanças na paisagem.  Destaca-se que é no setor 
de produção de energia elétrica onde se concentram 
os impactos de mais difícil controle.

O efeito mais severo decorrente do aproveita-
mento do carvão mineral na produção de energia é o 
volume de emissão de gases como o nitrogênio (N) e 
dióxido de carbono (CO2), provocado pela combustão. 
Estimativas apontam que o carvão é responsável a 
nível mundial por entre 30% e 35% do total de emis-
sões de CO2, sendo considerado o principal agente do 
efeito estufa (ANEEL, 2008). 

Considerando-se a atual pressão existente 
no mundo pela preservação ambiental, principal-
mente com relação ao efeito estufa e às mudan-
ças climáticas, é possível dizer que o futuro da 
utilização do carvão está diretamente atrelado a 
investimentos em obras de mitigação e ao desen-
volvimento de tecnologias limpas. Para a minera-
ção, os impactos socioambientais estão relacionados 
principalmente com a contaminação dos recursos 
hídricos e do solo, além da degradação do relevo  
das áreas circunvizinhas à lavra. 

Dados do relatório sobre carvão da ANEEL (2008) 
relacionam os processos impactantes mais significa-
tivos durante a explotação e beneficiamento do carvão 
mineral, os quais descritos a seguir: 

 y A abertura de poços de acesso às frentes de lavra, 
que é feita no próprio corpo do minério e com o 
uso de máquinas e equipamentos manuais, como 
retroescavadeiras, escarificadores e rafas, provoca 
a emissão de óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, 
monóxido de carbono e outros poluentes para a 
atmosfera; 

 y Durante a drenagem das minas, feita por meio de 
bombas, águas ricas em enxofre, que são lança-
das no ambiente externo, provoca a elevação das 
concentrações de sulfatos e de ferro e a redução 
de pH no local de drenagem, gerando a chamada 
drenagem ácida de mina (DAM). Em se tratando 
de carvão, a DAM tem sido um dos maiores pro-
blemas causados pelas atividades de lavra, onde o 
minério está associado a elevadas concentrações 
de sulfetos metálicos, que, em contato com o ar 
atmosférico e a água, gera um efluente ácido. 
Esse efluente normalmente apresenta bactérias 
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quimiolitotróficas acidófilas (que catalisam as rea-
ções de oxidação dos sulfetos), altas concentrações 
de espécies de ferro, alta concentração de sulfatos, 
manganês e metais pesados; 

 y O beneficiamento do carvão, por sua vez, gera 
rejeitos sólidos, que também são depositados 
no local das atividades e efluentes líquidos que 
são lançados em barragens de rejeito. As pilhas 
de rejeito são percoladas pelas águas pluviais, 
ocasionando a lixiviação de metais tóxicos, que 
podem contaminar os lençóis freáticos. As águas 
da bacia hidrográfica podem ser afetadas pela 
DAM, causando problemas no abastecimento 
público, de corrosão de estruturas civis (adu-
toras, por exemplo), alteração de habitats por 
ecotoxicidade e geração de toxicidade para seres 
humanos por bioacumulação e biomagnificação  
de metais pesados.

Assim, as principais medidas necessárias para con-
trole dos impactos, na etapa de extração, referem-se 
principalmente à recuperação do solo, destinação de 
resíduos sólidos, controle da drenagem e de emissões 
atmosféricas e negociações com a comunidade local. 
De uma forma bastante sintética, os impactos prováveis 
decorrentes dessas atividades estão associados a: 

 - Alteração da paisagem e impacto visual;
 - Remo ç ão  de  veget aç ão  e  a l ter aç ão  

de ecossistemas locais;
 - Erosão do solo e assoreamento de drenagens 

decorrentes da mobilização de terra, instabilidade 
de taludes, encostas e terrenos em geral;
 - Uso de explosivos no desmonte, com riscos de 

ultra lançamentos de fragmentos de rocha (fora do 
perímetro da propriedade), vibrações no terreno e 
sobre pressão do ar;
 - Aumento do tráfego de caminhões e  

veículos em geral;
 - Aumento da emissão de material particulado no 

ar (beneficiamento, vias de acesso e vias internas);
 - Poluição sonora;
 - Utilização de água no processo produtivo com 

geração de efluentes ácidos (DAM);
 - Intervenção no lençol freático;
 - Inter ferência em Áreas de Preservação 

Permanente;
 - Geração de empregos;
 - Aumento de demanda para a economia local.

Grande parte dos impactos ambientais negativos 
citados pode ser mitigada a partir de um bom pla-
nejamento das diversas fases do empreendimento  
implantação, operação e fechamento da mina que 
considere o contexto ambiental, especialmente 
quanto à água e a vegetação nativa, na definição  
de parâmetros operacionais. 

É considerada fundamental a implantação de alguns 
programas e outros que se fizerem necessários, que 
devem ser discutidos e geridos junto com a comunidade. 
Dentre esses programas podem ser incluídos: 

•  Programa de gestão e controle ambiental,
•  Programa de qualidade das águas de processo 
e efluentes,
•  Programa de controle de emissões atmosféricas,
•  Programa de preservação e conservação ambien-
tal de áreas circunvizinhas à mina,
•  Programa de recuperação de áreas degradadas 
e mineradas,
•  Programa de gestão de resíduos industriais,
•  Programa de redução de consumo de água, 
energia e combustíveis,
•  Programa de sinalização de vias.
Apesar das áreas estarem situadas em locais com 

densidade demográfica reduzida, o impacto visual cau-
sado pela extração mineral a céu aberto merece aten-
ção, não propriamente pelos danos ao meio ambiente 
e ao homem, mas pela imagem negativa que gera nas 
comunidades e instituições. É importante que o projeto 
ambiental considere a minimização desse fator. 

Impactos positivos também são previstos com a 
implantação de um empreendimento mineral, em espe-
cial a geração de empregos e renda, o pagamento de 
royalties (Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais-CEFEM) no que se refere aos muni-
cípios, o aumento na arrecadação de impostos e, con-
sequentemente, o incremento da economia. Para esses 
impactos também devem ser previstos programas, de 
cunho social, envolvendo a comunidade positivamente 
com a mineração. Os programas sociais devem objetivar 
a capacitação da comunidade, de modo que esta seja 
preparada para se beneficiar das mudanças advindas da 
implantação da mineração e da decorrente paralisação 
das atividades, quando do esgotamento da jazida. 

12.10.1 Recuperação Ambiental da Bacia 
Carbonífera Sul-Catarinense

A Bacia Carbonífera de Sul-Catarinense  
localiza-se no sudeste do estado de Santa Catarina e 
possui uma área aproximada de 1.625 km2, dos quais 
apenas uma diminuta parcela de cinco hectares (0,5 
Km2) está diretamente impactada pela mineração do 
carvão. As áreas impactadas estão distribuídas entre 
as bacias hidrográficas dos rios Araranguá, Tubarão 
e Urussanga, que perfazem uma superfície total de 
aproximadamente 10.000 km2. A região apresenta 
interesses conflitantes no que diz respeito ao planeja-
mento territorial e utilização dos recursos hídricos que  
se encontram comprometidos pela atividade da  
mineração de carvão. 
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A degradação ambiental em antigas áreas de lavra 
da região carbonífera sul-catarinense e, em especial, o 
comprometimento dos recursos hídricos nestes sítios 
motivaram o Ministério Público Federal a mover uma 
ação civil pública (sentença nº 20.097) (BRASIL, 2018), 
que condenou solidariamente a União Federal e as 
empresas mineradoras responsáveis a promoverem a 
recuperação ambiental. Em 2008 a Ação de Cumprimento 
de Sentença, com decisão de antecipação de tutela, 
n. 2008.72.04.003517-1 imputou à União o dever de 
recuperar as áreas degradadas das empresas falidas ou 
insolventes. Para executar a sentença foi criado na época 
o Grupo Técnico de Assessoramento – GTA. 

O monitoramento dos recursos hídricos superficiais 
vem sendo realizado desde 2008, o que permite a aná-
lise do resultado das obras de recuperação que estão 
em fase de monitoramento ambiental em trechos a 
montante da área ora em análise pelo Grupo Técnico 
de Assessoramento – GTA (BRASIL, 2018). 

O monitoramento das temáticas ambientais inte-
gra o Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia 
Carbonífera no Sul-Catarinense executado pela União 
Federal e demais empresas envolvidas na sentença, 
que fazem um acompanhamento da área monitorada, 
que tem aproximadamente 195 mil hectares e inclui 
17 municípios do sul do estado, abrangendo boa parte 
das bacias hidrográficas dos rios Araranguá, Urussanga 
e Tubarão. O Relatório de Indicadores Ambientais do 
Processo de Cumprimento da Sentença é apresentado 
anualmente ao Ministério Público Federal (MPF), ao Juízo  
e à Sociedade (BRASIL, 2018). 

A recuperação ambiental que vem sendo aplicada nas 
áreas mineradas em superfície inclui: (i) a reconstituição 
da topografia natural ou nova conformação estável e 

remoção total dos rejeitos em áreas de preservação 
permanente; (ii) implantação de sistema de drenagem 
construído de modo a garantir a estabilidade e minimizar 
os processos erosivos; e (iii) construção de uma camada 
de solo argiloso  para sustentar espécies vegetais da mata 
atlântica e isolar os rejeitos do ponto de vista hídrico, 
garantindo que as águas pluviais não entrem em contato 
com os sulfetos presentes no rejeito (BRASIL, 2018). 

 A recuperação de áreas mineradas em subsolo se res-
tringe a: (i) redução da vazão da drenagem ácida, através 
do tamponamento das bocas de mina abandonadas; (ii) 
preservação das drenagens naturais não contaminadas, 
através do desvio das drenagens das minas; e (iii) redução 
da entrada de ar para o interior das minas (BRASIL, 2018).

É importante salientar, que a geração de drenagem 
ácida de mina (DAM) ocorre em todas as atividades 
de extração mineral onde existem sulfetos associados. 
Particularmente, os carvões gonduânicos, por terem seu 
ambiente sedimentar sob a forte influência marinha, a 
disponibilidade de enxofre possibilitou a formação de um 
grande volume de sulfeto de ferro durante o processo de 
diagênese. Além disso, a média pluviométrica da região 
de 1.478mm/ano contribui para a geração de grande 
volume de drenagem ácida de mina que escoa pela 
rede de drenagem ou pelos aquíferos. Até o momento, 
o isolamento superficial dos rejeitos com camadas de 
argila tem sido a única técnica utilizada pelas empresas 
responsáveis pela recuperação. Esta cobertura traz gran-
des benefícios ambientais, principalmente por permitir 
que o escoamento superficial fique livre de drenagem 
ácida de mina. Esta cobertura de argila permite ainda 
que o fluxo de água subterrânea no interior das pilhas 
de rejeito seja reduzido, embora não cesse os processos 
de oxidação em subsolo (BRASIL, 2018).
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13 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES

É evidente a importância do carvão mineral para o 
Brasil, pois, como recurso abundante e com múltiplas 
aplicações, deve ser utilizado para construir um país mais 
sustentável. O carvão mineral possui duas aplicações 
principais no país: como combustível para geração de 
energia elétrica, na qual se utiliza, majoritariamente, o 
carvão nacional, e na metalurgia, onde o carvão impor-
tado representa quase a totalidade do insumo utilizado. 

O Brasil ainda utiliza de forma modesta a reserva 
de carvão nacional disponível, visto que, na taxa atual 
de utilização, as reservas lavráveis (2,77 bilhões de 
toneladas) são suficientes para prover carvão por 198 
anos, número que passa para mais de dois mil anos 
considerando-se os recursos in situ (32 bilhões de tone-
ladas). Tendo isso em vista, a reavaliação do depósito 
de carvão do Projeto Sul-Catarinense, juntamente 
com a reavaliação de outros depósitos de carvão em 
posse da CPRM, poderá colaborar para a fomentação  
da indústria carbonífera brasileira. 

Os resultados da integração de dados geológicos, 
geofísicos e topográficos permitiram esboçar um modelo 
geológico tridimensional para as camadas de carvão 
na área de estudo, quantificar seus recursos e esta-
belecer um potencial para as áreas da CPRM na faixa 
carbonífera sul-catarinense. Os modelos tridimensionais 
demonstram que, dentro das áreas de pesquisa da CPRM, 
ocorrem camadas de carvão com continuidade e espes-
sura suficientes para desenvolvimento em condições 
extremamente viáveis de empreendimentos mineiros. 

Como resultado do estudo de reavaliação do 
depósito de carvão do Projeto Sul-Catarinense, 
os recursos inferidos in situ de todas as cama-
das modeladas do depósito nas áreas dos proces-
sos 806.363/1973 e 806.365/1973 da CPRM somam 
104 milhões de toneladas, sendo as camadas 

Barro Branco, Bonito e Pré-Bonito Superior responsáveis 
por 90% desses recursos (Tabela 13.1). 

Os carvões da Bacia Carbonífera Sul-Catari-
nense são considerados do tipo Betuminoso Alto 
Volátil A com características coqueificantes, de acordo  
com as normas da ASTM.

As camadas mais importantes em termos de volume 
e qualidade do carvão na área estudada são a Barro 
Branco, a Bonito Superior e a Pré-Bonito Superior. A 
camada Barro Branco tem papel de destaque, por apre-
sentar carvão coqueificável com um rendimento que  
pode atingir cerca de 30%. 

No que tange as curvas densimétricas, pode-se afirmar 
que os carvões nas áreas dos processos da CPRM apresentam 
baixa liberação de matéria carbonosa no beneficiamento. 
Quando se analisa as curvas NGM, essas apresentam com-
portamento variável com valores médios acima de 25% em 
sua maioria, o que significa extrema dificuldade em beneficiar 
esses carvões ao longo do intervalo densimétrico. 

Quanto às curvas de rendimento projetadas das 
camadas, o resultado é bastante variável e baixo, sendo 
que algumas camadas podem gerar dois produtos (ener-
gético e metalúrgico) e outras apenas o carvão ener-
gético. Quando se propõe geração de dois produtos 
concomitantes para as camadas Barro Branco, Bonito 
Superior e Pré-Bonito Superior, observa-se que a Barro 
Branco tem a capacidade de gerar apenas um ou outro 
produto, enquanto as outras duas camadas podem gerar 
os dois produtos simultaneamente. 

Em relação ao enxofre acumulado, a maioria das 
camadas aponta pequena redução de teor até a faixa de 
40% da massa flutuada, que corresponde aproximada-
mente à densidade entre o intervalo de 1,85 a 2,0 g/cm³. 
Na média global das análises apresentam um teor próximo 
a 1%, compatível para uso metalúrgico e termoelétrico. 

CAMADA VOLUME (m3) TONELAGEM ESPESSURA CT (m)

BARRO BRANCO 17.288.387 39.415.124 1,94

BONITO 19.081.000 40.539.763 3,22

PRÉ BONITO SUPERIOR 6.125.120 14.171.130 1,11

DEMAIS CAMADAS 4.436.214 10.223.535 -

TOTAL 46.930.721 104.349.552 -

Tabela 13.1 – Demandas de água cadastrada e estimada por setor de consumo, e o percentual da 
demanda cadastrada em relação à demanda estimada (SANTA CATARINA, 2014).
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É importante ressaltar que o presente trabalho é 
compatível com uma escala regional, carecendo de 
maior quantitativo de seus dados. Dessa maneira, é 
necessário o adensamento da malha de sondagem, 
além da realização de perfis de sísmica de alta resolu-
ção com pequeno espaçamento entre si, para melhor 
definição da continuidade e correlação das camadas de 
carvão, a detecção de mais falhas que afetam as cama-
das e melhor delimitação das intrusões de diabásio. Em 
conjunto com a perfuração de novos furos, sugere-se a 
realização de análises e ensaios das camadas de carvão, 
bem como a execução de testes para determinação 
de gás natural associado às camadas de carvão mais 
profundas durante a sondagem. 

O levantamento socioambiental realizado pela 
CPRM identificou na região das áreas dos processos 
ativos da CPRM três unidades de conservação: o Monu-
mento Natural do Morro dos Conventos (MONA), a Área 
de Proteção Ambiental (APA) da Costa de Araranguá e 
a Reserva Extrativista do Rio Araranguá (RESEX).  Essas 
áreas identificadas possuem impeditivos no âmbito da 
legislação federal dentro da zona de influência e apre-
sentam potencial para ações restritivas por parte dos 
órgãos ambientais na fase de licenciamento ambiental. 
Nas áreas da CPRM também existem zonas núcleo 
e tampão da RBMA, assim como um farol da Mari-
nha do Brasil e um radar meteorológico pertencente 
ao governo do estado de Santa Catarina, instalados 
no alto do Morro dos Conventos, sendo que o farol 
apresenta legislação própria no que se refere ao seu 
entorno. Entretanto, cabe salientar que pela atual 
legislação do munícipio de Araranguá no seu Código 
Ambiental, Lei 149 (ARARANGUÁ, 2012), a mineração 
e o beneficiamento de carvão mineral no território  
municipal são proibidos. 

A viabilidade de um projeto de mineração não 
depende somente das características geológicas e 
dos recursos calculados para no depósito. Existem 
diversos fatores variáveis com o tempo, que tornam o 
empreendimento viável ou não, são eles: mineração, 
metalurgia, economia, mercado, legislação, ambiental, 
fatores sociais e políticos. No caso do Projeto Sul-Cata-
rinense, na conjuntura atual, não é factível a execução 
de uma avaliação econômica preliminar. Isso porque 
no momento presente alguns fatores modificadores 

inviabilizam o projeto. O principal deles é o Artigo 71 da 
Lei 149, supracitada, que proíbe a mineração e o bene-
ficiamento de carvão mineral no território do município 
de Araranguá, onde os processos da CPRM localizam-
-se. Além desse fator preponderante, ainda existem 
outros que merecem destaque, que já foram apresen-
tados no Informe Mineral da Jazida Sul-Catarinense  
(SÜFFERT, 1997), ou seja: 

 y Em ambos os processos as profundidades médias 
próximas de 300 m dificultam a lavra pelos méto-
dos usados no estado de Santa Catarina: câmaras 
e pilares ou blocos. A essa profundidade a opção 
usual em outros países é a lavra em painéis (lon-
gwall), que exige trechos uniformes com dimen-
sões mínimas de 80 m x 600 m e usuais de até 
150 m x 2.000 m;

 y As pesquisas na região entre Criciúma e o Oceano 
Atlântico mostram uma tendência a aumento da 
movimentação tectônica e da presença de intru-
sões irregulares de diabásio em direção à margem 
continental. O detalhamento de tais fenômenos 
por sondagens e/ou geofísica é imprescindível 
para a avaliação de viabilidade econômica do 
depósito, principalmente porque foram reali-
zados apenas 6 furos de sondagem dentro das 
áreas dos processos da CPRM, com espaçamento 
superior a 4km;

 y O ambiente costeiro regional é ecologicamente 
frágil, encarecendo as tarefas de preservação 
ambiental. A vocação turística das localidades de 
Morro dos Conventos e de Arroio do Silva tende 
a favorecer argumentos de grupos de pressão 
contrários a qualquer atividade potencialmente 
nociva;

 y A finalização desse projeto encerra as reavalia-
ções dos blocos de carvão do Patrimônio Mineral 
da CPRM. Os blocos de Morungava-Chico Lomã/
Santa Teresinha, Candiota e Iruí-Butiá, que foram 
concluídos anteriormente, somam juntos cerca 
de 25 bilhões de toneladas recursos de carvão in 
situ. O bloco Sul-Catarinense, quando comparado 
a esses outros blocos de carvão, que possuem 
recursos infinitamente maiores e mais facilidades 
de extração apresenta importância secundária 
em termos de prioridade para licitação.
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Nº 18 -Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Fortaleza -Fortaleza, 2016.
Nº 19 -Projeto Materiais de Construção Civil da Região da Grande Florianópolis -Porto Alegre, 2016.
Nº 20 -Projeto materiais de construção da região de Macapá - Estado do Amapá -Belém, 2016.
Nº 21 -Projeto Materiais De Construção da Região Metropolitana de Curitiba - Estado do Paraná, 2016.
Nº 22 -Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de São Luís e Entorno - Estado do Maranhão, 2017.
Nº 23 -Panorama do Segmento de Rochas Ornamentais do Estado da Bahia, Salvador, 2019.
Nº 24 -Materiais de Construção da Região Metropolitana de São Paulo - Estado de São Paulo, São Paulo, 2019.
Nº 25 – Gipsita no sudoeste da Bacia sedimentar do Araripe - Estado de Pernambuco, Recife, 2019.
Nº 26 -Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2020.
Nº 27 -Rochas Ornamentais do Estado do Rio Grande do Norte: Mapa de Potencialidades, Natal, 2020.
Nº 28 -Materiais de Construção da Região Metropolitana de Palmas - Estado do Tocantins, Goiânia, 2020.
Nº 29 – Estudos dos granitoides da região Nordeste do Pará para produção de brita, Belém, 2020.
Nº 30 -Materiais de Construção da Região de Capitão Poço-Ourém - Estado do Pará, Belém, 2020.

SÉRIE METAIS - INFORMES GERAIS

Nº 01 - Projeto BANEO - Bacia do Camaquã - Metalogenia das Bacias Neoproterozóico-eopaleozóicas do Sul do Brasil,
Porto Alegre, 2008.
Nº 02 - Mapeamento Geoquímico do Quadrilátero Ferrífero e seu Entorno - MG - Rio de Janeiro, 2014.
Nº 03 - Projeto BANEO -Bacias do Itajaí, de Campo Alegre e Corupá-Metalogenia das Bacias Neoproterozoico-
-eopaleozoicas do Sul do Brasil, Porto Alegre, 2015.

SÉRIE PROVÍNCIAS MINERAIS DO BRASIL

Nº 01 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - ARIM, Brasília, 2015.
Nº 02 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Tróia-Pedra Branca, Estado do Ceará, Fortaleza, 2015.
Nº 03 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste do Tapajós, Estado do Pará, Brasília, 2015.
Nº 04 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Província Aurífera Juruena-Teles Pires-Aripuanã - Geologia 
e Recursos Minerais da Folha Ilha Porto Escondido -SC.21-V-C-III, Brasília, 2015.
Nº 05 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Distrito Zincífero de Vazante -MG, Brasília,2015.
Nº 06 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Rochas Alcalinas da Porção Meridional do Cinturão Ribeira. 
Estados de São Paulo e Paraná, Brasília, 2015.
Nº 07 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste de Rondônia, Brasília, 2016.
Nº 08 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Seridó-Leste, extremo nordeste da Província Borborema 
(RN-PB), Brasília, 2016.
Nº 09 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Porção sul da Bacia do Paraná, RS, 2017.
Nº 10 - Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Eldorado do Juma, Estado do Amazonas, AM, 2019.
Nº 11 - Áreas de Relevante Interesse Mineral: Cinturão Gurupi, Estados do Pará e Maranhão, Brasília, 2017.
Nº 12 - Áreas de relevante interesse mineral: Reserva Nacional do Cobre e Associados, Estados do Pará e Amapá, 
Belém, 2017.
Nº 13 - Áreas de Relevante Interesse Mineral -Vale do Ribeira:  Mineralizações Polimetálicas (Pb, Ag, Zn, Cu e Au 
-"Tipo Panelas") em zonas de cisalhamento Rúptil, Cinturão Ribeira Meridional, SP-PR, São Paulo, 2017.
Nº 14 -  Área de Relevante Interesse Mineral - ARIM: Distrito Mineral de Paracatu-Unaí (Zn-Pb-Cu), MG, 2018.
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Nº 15 - Área de Relevante Interesse Mineral Integração Geológica-Geofísica e Recursos Minerais do Cráton Luis 
Alves, RS, 2018.
Nº 16 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Província Mineral de Carajás, PA: Estratigrafia e análise do Minério 
de Mn de Carajás - áreas Azul, Sereno, Buritirama e Antônio Vicente, PA, 2018.
Nº 17 - Áreas de Relevante Interesse Mineral Troia-Pedra Branca - Geologia e mineralização aurífera da sequência 
metavulcanossedimentar da Serra das Pipocas, Maciço de Troia, Ceará, Estado do Ceará, CE, 2018.
Nº 18 -Áreas de Relevante Interesse Mineral -Reavaliação da Província Estanífera de Rondônia, RO, 2019.
Nº 19 -Áreas de relevante interesse mineral -Evolução Crustal e Metalogenia da Faixa Nova Brasilândia, RO, 2019.
Nº 20 -Áreas de Relevante Interesse Mineral - Batólito Pelotas�Terreno Tijucas, Estado do Rio Grande do Sul, RS, 2019.
Nº 21 – Áreas de Relevante Interesse Mineral -Vale do Ribeira: mineralizações polimetálicas (Pb-Zn-Ag-Cu-Ba) 
associadas a Formação Perau, Cinturão Ribeira Meridional, Estado do Paraná, São Paulo, 2019.
Nº 22 -Áreas de relevante interesse mineral -Evolução crustal e metalogenia da Província Mineral Juruena–Teles-
Pires, MT, Goiânia, 2019.
Nº 23 -Áreas de relevante interesse mineral -Projeto evolução crustal e metalogenia da Faixa Brasília setor centro-
norte, GO-TO, Goiânia, 2019.
Nº 24 -Avaliação do Potencial Mineral do NW do Ceará, CE, Fortaleza, 2019.
Nº 25 -Avaliação do Potencial Mineral das faixas Marginais da borda NW do Craton do São Francisco (Área Riacho 
do Pontal), PI, Teresina, 2019.
Nº 26 -Avaliação do Potencial Mineral das faixas Marginais da borda NW do Craton do São Francisco (Área Rio 
Preto), PI, Teresina, 2019.
Nº 27 – Áreas de Relevante Interesse Mineral - Avaliação do Potencial Mineral do Vale do Ribeira (Área Castro), 
SP, São Paulo, 2019.
Nº 28 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Evolução crustal e Metalogenia da região de Aripuanã, MT, Goiânia, 
2020.
Nº 29 -Modelo Prospectivo para Ametista e Ágata na Fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul, RS, Porto Alegre, 2020.
Nº 30 - Áreas de Relevante Interesse Mineral - Reavaliação das sequências metavulcanossedimentares a Sudoeste 
do Quadrilátero Ferrífero -Área de Nazareno, Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.
Nº 31 - Áreas de Relevante Interesse Mineral -Integração Geológica e Avaliação do Potencial Metalogenético da 
Serra de Jacobina e dos Greenstone Belt Mundo Novo, Estado da Bahia, Salvador, 2020.

SÉRIE MINERAIS ESTRATÉGICOS

Nº 01 -Diretrizes para Avaliação do Potencial do Potássio, Fosfato, Terras Raras e Lítio no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 02 -Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 03 -Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil -Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas 
Gerais, Brasília, 2016.
Nº 04 -Projeto Avaliação do Potencial de Terras Raras No Brasil - Área Morro dos Seis Lagos, Noroeste do Amazo-
nas, Brasília, 2019.
Nº 05 -Projeto Avaliação do Potencial da Grafita no Brasil -Fase I, São Paulo, 2020.

SÉRIE GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

Nº 01 -Informe Geoquímico Bacia do Araripe, Estados de Pernambuco, Piauí e Ceará, Recife, 2018.
Nº 02 -Informe Geoquímico das Folhas Quixadá-Itapiúna, Estado do Ceará, Fortaleza, 2020.

SÉRIE MAPEAMENTO GEOQUÍMICO

Nº 01 -Levantamento geoquímico do Escudo do Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.



O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.
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