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- "O* recursos naturais da Terra, incluindo o
ar, a égua, o solo, a flora • a fauna •, em
•spec i a1, at jstr as represent at i vas
dos ecossistemas naturais, deves ser
salvaguardados no interesse das geraçSes
presentes e futuras, Mediante planejamento e
gestão adequados".

x

- "O desenvolvimento econômico é
indispensável, se se quiser assegurar um
ambiente propício à vida e ao trabalho da
pesssoa humana e criar na terra condiç8es
indispensáveis a melhoria da qualidade de vida"

- "No caso dos países em desenvolvimento, a
estabilidade dos preços e a remuneraçlo
adequada dos produtos básicos e das
matérias-primas sfo essenciais para a gestlo
do meio ambiente, devendo considerar-se, em pé
de igualdade, os fatores econômicos e os
processos ecológicos".

- "Com o fim de racionalizar a gestSo de
recursos e assim melhorar o meio ambiente,
os Estados devem adotar uma concepçlo
integrada e coordenada para seus planos de
desenvolvimento, de modo que estes sejam
compatíveis com a necessidade de proteger c
de melhorar o meio ambiente, no interesse de
sua população".

(Trechos da "Declarado sobre o Meio Ambiente" aprovada na
Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, realizada em
Estoco1mo-1972.)
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CAPÍTULO 1

INTRODOÇXO

Usa consciência aabiental crescente e cada vez aais apoiada ea
fatoa • dados técnicos constitui fator d* valorizaçlo crescente na
deterainaçlo dos destinos da soei«dad* • propicia avios para usa
reavaliaçlo do aodelo d* desenvolviaento adotado, incorporando
efetivaaente no processo decisório a variável aabiental.

£ usa tarefa gigantesca e a longo prazo, e que ao aesao teapo tea
que' ser efetuada, ea escala global e o aais rapidasente possível,
sobretudo no caso do Brasil, coa poucos recursos financeiros e
tecno1 og i cos.

A rápida evoluçfo das necessidades de controle aabiental e das
exigências da legislação correspondente tea sido de aais difícil
absorção, notadaaente naqueles setores da econoaia que planejaa a
aais longo prazo, coao é o caso do setor energético, caracterizado
pela deaanda de pesados investiaentos, na aaior parte das vezes
públicos, de retorno auito lento, e apresentando pouca
flexibilidade para audancas drásticas. O prazo decorrido desde a
decisão de iaplantar uaa usina teraelétrica de grande porte até
sua entrada ea operação coaercial é da ordea de oito anos.

Ass ia, o pianej aaento da expanslo do s i steaa e1étr i co br as i1e i ro
costuaa ser apresentado ea três horizontes teaporais, aos quais
estlo associados coaproaissos ea níveis diferenciados de
profundidade. 0 Plano 2010 nSo é, portanto, considerado na sua
íntegra coao ua prograaa de obras.

A sua priaeira parte, que coincide coa o Plano de Recuperação
Setorial - PRS, apresenta as aedidas de aais curto prazo, as
únicas consideradas coao decisões Já toaadas que devem ser
iapleaentadas até 1991. c o período ea que se conhecea aelhor
todas as iaplicações do prograaa a iaplantar, particularaente, as
de ordea financeira.

Assis, o PRS atualaente prevê, de 1989 a 1991, o início de
operaçio das teraelétricas de Jorge Lacerda IV e Jacuí, aléa do
prosseguiaento de obras na teraelétrica de Candiota III.

Has, para que seja possível se iniciar novas expansões do sisteaa
após 1991, investe-se, taabéa no p*:iodo aencionado, es estudos
que peraitea definir coa aais clareza os eapreendiaentos futuros,
que constas por essa razfo do chaaado Programa de Referência, que,
no caso do Plano 2010, vai até o ano 2001.



O plano 2010 prevê a implantação d» doze usinas termlétncas
a carvSo mineral nua total de 3000 MU a serem instalados até
o ano 2001. Pode-se observar ali um certo número de unidades
de potência relativamente pequena (50HU, 125HÜ) e outras de
350MU, considerado o módulo mais econômico atualmente no
Brasil. 0 plano prioriza Candiota como área para implantação
das unidades de grande porte uma vez que ali o custo de
extraçSo ao carvão é bastante vantajoso, Já que se trata de
ocorrências mineráveis em grande parte a céu aberto.

Do ponto de vista ambiental, o programa de unidades de pequeno
porte é antevisto principalmente como opçSo para o desenvolvimento
da tecnologia de combustSo em leito fluidizado, que deverá
propiciar uma alternativa importante para o controle das emissSes
aéreas, notadamente as propiciadas por óxidos de enxofre e
n i trogênio.

0 programa de referência para a expansão do setor contém todos os
empreendimentos de geraçSo aparentemente viáveis, do ponto de
vista econômico, cujos estudos mais aprofundados de engenharia, de
custo, de impactos sócio-ambientais se Justificam para que uma
decisão sobre sua eventual implantação possa ser oportunamente
tomada, de forma compatível com o atendimento do mercado que se
propSe suprir. Serve também como referência para os estudos da
expansão das linhas de transmissão associadas às usinas ou à
interligação de grandes sistemas.

Ao longo da década a iniciar-se em 2000, é previsto substancial
redução dos aproveitamentos hidrelétricos mais significativos, com
o que a geração baseada no carvSo deverá ter um incremento muito
acentuado. Esta circunstancia fará com que o desenvolvimento e
emprego de equipamentos e alternativas tecnológicas voltados para
o abatimento das emissSes oriundas da combust3o do carvSo se
intensifique notavelmente.

A sistemática do licenciamento ambiental introduzida em anos
recentes no país colheu o processo decisório do setor elétrico em
marcha, e empreendimentos em diversas etapas de estudo. 0 que se
está procurando fazer, até o momento, é adaptar esse processo, o
mais depressa possível, de modo a incorporar às decisSes o maior
número de considerações pertinentes.

Assim, para os empreendimentos do PRS, uma vez que já se encontram
em obras ou em início de construção, somente está previsto mitigar
os problemas sócio-ambientais identificados. Mas para outros,
como os do Programa de Referência, ainda haverá eventualmente
tempo de modificá-los ou mesmo de nSo realizá-los. Se estão nesse
último caso os aproveitamentos de referência, cuja construçSo
começará de 1992 em diante, com maior razSo estarão os demais,
cuja operaçío só seria necessária entre 2001 e 2010.



O Setor Elétrico está. portanto, se preparando para, atendendo,
coio patamar liniao, à legislação do país, proceder a todos os
estudos necessários a avaliar corretamente os custos envolvidos em
todos os seus empreend i mentos, inclusive os de sentido tio
abrangente COMO OS sócio-ambientais, para poder levá-los em
consideração em seu processo decisório.

Dentro desta ótica, foi elaborado este documento, estabelecendo as
diretrizes a seres seguidas no trato das questões ambientais
envolvidas no processo de implantaçSo e operação das usinas
termelétricas a carvSo aineral nacional, n especial aquelas
unidades previstas no Plano 2010.

Eate documento faz parte, na qualidade de estudo temático, do
Plano Diretor do Meio Ambiente para ConservaçSo e Recuperação do
Heio Ambiente nos empreendimentos do Setor Elétrico, abrangendo os
aspectos específicos de avaliaçlo e mitigaçSo dos impactos
ambientais decorrentes do aproveitamento do carvlo mineral
sul-brasileiro para geraçSo de energia elétrica.

•i'J.-.-.-i.. W.i «.

Impactos ambientais e alternativas de medidas mitigadoras slo
apresentados e avaliados, abrangendo a totalidade do ciclo
produtivo: lavra, beneficiamento, transporte, estoeagem e
utilização em usinas termelétricas.

SSo sistematizadas pela primeira vez, diretrizes ambientais a
serem observadas em toda a expansão do parque gerador termelétrico
a carvSo, desde a concepção das usinas e os estudos de localização
até a paralisação ao final de sua vida útil, e incluindo, também,
os aspectos ligados à pesquisa, desenvolvimento e capacitação
tecnológica.

Essas diretrizes resultaram da soma de experiências, através da
atuaçSo do Grupo de Trabalho que elaborou o documento, das
entidades oficiais mais representativas ligadas ao setor:
ELETROBRÀS, ELETROSUL, CEEE, DNAEE, DNPM, CAEEB.

Apesar disso, pelo ineditismo e pioneirismo da iniciativa,
antevê-se que algumas das diretrizes aqui apresentadas venham a
sofrer revisSo mais tarde, o que constitui, em verdade, um
processo normal e desejável de seu aperfeiçoamento.

Em resumo, o documento representa a linha de pensamento do setor,
convertida em diretrizes práticas, para o caso específico da
viabilização ambiental das usinas termelétricas a carvão mineral
brasileiro e que, após ampla discussSo com diversos segmentos da
sociedade, balisará a expansão do setor, no que tange a proteção
ambiental,
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CAPÍTULO 2

EVOLUÇXO E PERSPECTIVAS DA PRODUCXO E ÜTILIZAÇXO DO CARVXO MINERAL
NACIONAL EU TERMELCTRICÀS

O carvlo mineral •• constitui na aaior reserva energética
nto-renovável nacional, correspondendo a aproximadamente 66X do
total de recursos e reservas de energia nlo-renovével do País,
conforme pode ser observado na Tabela 2.1.

TABELA 2.1

COHPOSIÇXO DOS RECURSOS/RESERVAS ENERGÉTICAS BRASILEIRAS

NXO RENOVÁVEIS (Situaç3o: 31/12/87)

Espec1f1caçlo

Petróleo
Gás Natural
Óleo de Xisto
Carvão Mineral
Energia Nuclear
Turfa

Unidade

1OE6 m3
1OE9 a3
1OE6 «3
1OE9 t
10E3 t U308
1OE6 t

Total

374
95

818
32
301
487

Equivalência
Energética
MlIhdes TEP

325
87
709

6.611
2.100

153

X

3,2
0,8
7,1

66,2
21,1
1,7

TEP - Tonelada equivalente de petróleo.
Fontet Boi ettu Energético Nacional/87.

No entanto, apesar do expressivo volume de suas reservas, a
participaçlo atual do carvSo Mineral de origem nacional es nossa
estrutura de concirno de energia ainda é inferior a 2X, o que nXo
condiz absolutamente com as suas potencial idades.(ver Tabela 2.2).



A anal t se de iongo prazo do c en Ari o econfimlco-energét1co nacional
indica que o consumo de energia deverá crescer a taxas
significativas, com possibilidades de atingir, segundo avaliaçOes
categorizadas, a faixa de 300/350 mllhSes de TEP no final do
século, o que eqüivale a mais do que dobrar o nível presente de
consumo (170 mllhSes de TEP).

TABELA 2.2

CONSUMO ENERGÉTICO BRASILEIRO

(1967)

Fontes Consumo Parti eipaçlo

(milhSes TEP) Relativa

Petróleo 54,6 31,6 X
Gás Natural 3,1 1,8 X
Carvtto Hlneral Nacional 3,3 1,9 X

CarvSo Hlneral Importado 5,9 3,4 X
Energia Hídrica 51,7 29,9 X
Lenha 31,0 17,9 X
Cana-de-Açúcar 22,7 13,1 X
Outras 0,7 0,4 X

T O T A I S 173,0 100,OX

Fonte: Boletim Energético Naclona1/87.

Paralelamente a esse crescimento absoluto do consumo, os estudos
existentes sinalizam também no sentido de uma modlficaçfo na
composiçlo da oferta de energia, reduzindo-se ou estacionando-se a
part leipaçlo relativa de algumas fontes (dentre elasi lenha,
petróleo, energia elétrica) e, por conseqüência, abrindo espaços
para o aumento da participaçlo de outras fontes de energia na
composiçSo da oferta total.



.arvâo Timer3i .em conoicâee e dtvtri ocupar una
soaços. senão conveniente envidar esforços para que

tarte cesses
aso ocorra.

Inclusive. uma participação mais expressiva do carvSo nineral no
contexto econâmico-energéttco nacional deverá ocorrer a partir da
próxima década. quando a geraçSo termelétrica a carvSo
experimentara um crescimento substancial de partlc:paç3o na
geração de energia elétrica.

Na Tabela 2.3 é apresentada a situaçSo do carvSo mineral dentre as
demais fontes de energia elétrica, tanto em 1986 (dados reais),
quanto em previsSes para 1990 a 2010.

Nota-se
elétrica
aumento

que a participação do carvlo na geração de energia
passa de 0,7 GU em 1986 para prováveis õ.5 GU em 2010, um

de aoOX. Dentro da estrutura gerai ae geraçSo, a
participação do carvSo passará de 1,6% para 4.1X da energia
elétrica gerada no país.

TABELA 2.3

BRASIL: EVOLUÇXO DO PARQUE GERADOR

POTÊNCIA INSTALADA, 1986/2010 (Gü>

TIPO 1986 1990 1995 2000 2005 2010

HIDRO
CARVXO
NUCLEAR
OUTROS

HIDRO
CARVXO
NUCLEAR
OUTROS

38,5
0,7
0,6
2,9

53,4
1,3
0,6
3,2

73,9
1,9
1,9
3,6

93,3
3,0
3,1
3,6

90,2
1,6
1,4
6,8

91,3
2,2
1,0
5,5

91,0
2,3
2,3
4,4

90,6
2,9
3,0
3,5

116,9
4,6
5,6
3,6

89,4
3,5
4,3
2,8

141,8
6,5

3',6

TOTAL

TIPO

42,7

1986

58,5

Part

1990

81,3

iclpaçfio

1995

103,0

( X >

2000

130,7

2005

160,0

2010

88,6
4,1
5,1
2,2

Fonte: Plano 2010



Nessas condições, a tarefa que se impõe no momento, no que diz
respeito ao planejamento do setor, é a aquisição daquilo que se
poderia chamar de uma cultura carbonífera. cie sorte a preparar as
bases necessárias para que o carvão possa vir a ter uma
participação significativa na estrutura de consumo de energia do
País.

Finalmente, vale acrescentar que, a par de sua contribuição
específica para o suprimento de energia à sociedade brasileira, o
aproveitamento dos recursos carboníferos (observadas as medidas de
proteção ao meio ambiente) conduz a apreciável desenvolvimento
sócio-econômico das regiões produtoras, ampliando o mercado de
trabalho, aumentando a arrecadação tributária (90X dos recursos do
IUN - Imposto Único sobre Minerais são retidos nos Estados e
Municípios produtores), e constituindo-se em um pólo de atração
para outros ramos industriais como o ei menteiro e o cerâmico, pela
ut i1i zação de sub-produtos, ou mesmo como 1nsumo.

No ano de 1987, por exemplo, o faturamento da industria
carbonífera superou os 17 milhões de OTNs e o IUM recolhido beirou
os 2 milhões de OTNs, segundo o boletim anual do DNPM.

2.1 - HISTÓRICO E TENDÊNCIAS

A importância do carvão como fonte de energia começou a ser
consolidada em meados do século XVIII, permitindo o
desenvolvimento das atividades industriais.

No Br^uil, a exploração do carvão mineral iniciou-se no século
XIX. Em I860, começava a mineração de carvão em Arroio dos Ratos,
no Rio Grande do Sul, sob a responsabilidade <*o Estado.

Em Santa Catarina, com a constituição da Empresa Lage & Irmãos em
1866, foram desenvolvidos trabalhos de mineração e beneficiamento,
permitindo o emprego do carvão nas locomotivas, fornalhas de
navios e nos gaseificadores. Por volta de 1880, iniciaram-se os
trabalhos de construção da Estrada de Ferro Oonna Thereza
Christina, para estabelecer a ligação entre as minas e o Porto de
Laguna.

No Paraná, a mineração de carvão teve início em 1883, no Município
de Ponta Grossa e nas Comarcas de Castro, Campo Largo e Lapa. A
exploração de carvão em São Paulo foi estabelecida a partir de
1872, nas Comarcas de Sorocaba, Itapetininga e Itu.



2 aesenvo»v1 mente ao setor carbcnífero nac.onai. contuao. foi, nas
primeiras décadas do século XX. seriamente afetaao peio surgimento
dos combustíveis denvaaos do petróleo, cujo poder ca 1 orffico,
preço e facilidade de transporte tornava seu uso mais econômico.
Como conseqüência. seu mercado tornou-se instável, somente
apresentando arande procura durante as duas guerras mundiais e em
períodos de dificuldades n«i obtenção de outros comDusiíveis.

Dada a funç3o significativa do carvão nessas anormalidades, o
Governo Federal começou a tomar medidas controladoras de mercado,
regulamentando o consumo em épocas de grande procura e criando um
mercado compulsório nos períodos de baixa demanda.

Foi estabelecido, na década de 50, o modelo carbonifero nacional
com a cnaç3o de mercado para o carvão metalürgico catarinense com
a entrada em operação das siderúrgicas, o advento da CPCAN
Comissão do Plano de Carv3o Nacional e o aumento do consumo de
carvSo energético com a criação da SOTELCA, em Santa Catarina e de
Candiota i, no Rio Grande do Sul.

Com a extinção da Comissão do Plano de Carvão Nacional - CPCAN,
que congregava todas as atividades ligadas ao carvão suas
itnbuições -'oram pulverizadas entre diversos Ministérios e Órgãos
Federais. Essa fragmentação cie atribuições, rcnjugaaa con a
instabilidade de mercado, desestimuiou o produtor durante certo
tempo.

Os choques do petróleo e sua porcentagem importada, contudo,
mostraram a necessidade de ser estimulado o uso de combustíveis
nacionais alternativos.

Abria-se, assim, uma nova perspectiva para o carvão nacional
assegurar um mercado estável que garantisse a auto sustentação do
setor. Cri aram-se então diversos tipos de carvão energético para
uso industrial, cujo consumo foi estimulado por subsídios
estabelecidos pelo Governo.

A economia carbonífera nacional experimentou, nos últimos anos, um
crescimento bastante significativo, como evidenciam os números
apresentados no Gráfico 2.4, que sintetiza a evolução da produção
e do consumo de carvão nacional no período 1976/1986.

0 expressivo crescimento, retratado nos quadros apresentados
deve-se, quase que exclusivamente, aos incrementos verificados nos
níveis de produção e consumo de carvão energético, os quais foram
ensejados fundamentalmente pela política governamental de promoção
do uso desse carvão, em substituição ao óleo combustível, em
alguns setores industriais, notadamente o cimenteiro.



Todavia. en que pese o fato da produção e consumo ae carvão
nacional terem evoluído a taxas anuais significativas no passado
recente (10X e 13X, respectivamente), é importante assinalar que
esse desempenho decorreu de uma conjugado de condi çSes
favoráveis, que configuraram eu modelo muito particular de
crescimento.

Com efeito, o crescimento analisado fundamentou-se basicamente nos
seguintes f atores:

. geraçSo de uma demanda crescente por carvSo energético,
calcada em uma política de preços ao consumidor fortemente
subs i diados;

. existência de capacidades ociosas no setor de produção,
aliadas às possibilidades de incremento relativo da produção
de carva*o energético, mediante remanejamento do aparelho de
produção, em especial do Lavador Central de Capivari;

. existência, na época, de capacidade ociosa na infra-estrutura
de transporte para o escoamento da produção.

Sob essas condições favoráveis, o setor pôde crescer sem grandes
dificuldades, na medida em que a política de preços subsidiados,
associada à redução das cotas de fornecimento de óleo combustível
para alguns setores industriais, estimulava a procura pelo carvSo,
e foi possível ao aparelho de produção responder, através de
remanejamentos, particularmente no subsisterna de Santa Catarina
(via adaptações no Lavador Central de Capivari), bem como pelo
aproveitamento das capacidades ociosas existentes - às demandas
crescentes que a política de promoção do uso do carvão propiciava.

De igual modo, os sistemas de escoamento da produçSo das regiões
mineradoras puderam se adaptar, seja pelo melhor aproveitamento da
infra-estrutura, seja pela realização de obras de melhoria, para
transportar os fluxos crescentes destinados ao suprimento dos
novos consumidores industriais, em sua grande maioria localizados
fora das regiões produtoras, decorrendo daí uma mudança
significativa na estrutura de mercado.

Apesar da adaptação da infra-estrutura de transporte, esta se
revelou ainda inadequada e onerosa, tendo sido seu alto custo
absorvido via subsídios ao transporte de carvSo.

Atualmente, a situação do setor é distinta, e aquela conjugação
afortunada de condições que possibilitou o crescimento do setor
nos últimos anos n3o mais se verifica, conforme mostram o Gráfico
2.4 e a Tabela 2.5:
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TABELA 2.5

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL Dü CARVXO ENTRE

OS DIFERENTES SETORES DE CONSUMO

SETOR DE CONSUMO 1975 1985 1966 1987 1988

MERCADO TRADICIONAL 100,0 40,3 51,4 45,5 45.7

Termeietricidade 92,6 37,9 47,9 39,2 40,2

Transporte 1,9 0,6 0,2 0,2

Siderúrgica(Redução Direta) 5,5 1,8 3,3 ó,l 5,5

OUTROS SETORES INDUSTRIAIS 0,0 59,7 48,6 54,5 54,3

C i sento
Papel e Celulose
A1 i mentos
Petroquímica
Outros

40,7
0 , 6
4 , 3
5 , 0
9 , 1

32,2
4 , 0
3 , 8
6 , 3
2 . 3

31,5
5 , 3
4 , 4
8 , 0
5 , 3

31,3
6 , 8
3 , 5
8 , 9
3 , 6

Ponte: CAEEB

Jé se desenham, inclusive, algumas tendências no sentido da
reduçlo de seu consumo, em decorrência da substituição do carvão
por outros energéticos, mormente na indústria eimenteira, em
funçSo da retirada dos subsídios às despesas de transporte. Isso
aumenta a importância do setor elétrico como consumidor do carv3o
produzido, principalmente em usinas termelétricas próximo às minas,

No futuro, o carvão mineral do Brasil reúne condições para
participar mais expressivamente no balanço energético do País.
Todavia, a decisSo de promover uma maior utilização do carvlo, à
altura de sua representatividade no contexto dos recursos e
reservas nacionais de energia, é tarefa que pressupõe uma açlo
política coordenada que contemple todas as fases do ciclo
econômico do carvão (produçSo, beneficiamento, transporte,
distribuição e consumo).
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"jevemos ter oreser.te que os maiores produtores àe carvSo do aundo
(USA, Australia, China. Canadá, Comunidade Européia. etc),
harmonizam técnica e economicamente a utilização oo carvão com a
preaervaçSo do melo ambiente. No Brasil, assim como nestes países,
* positivei esta harmonia, desde que as autoridades governamentais,
na ár*a de «elo ambiente, considerem que uma maior ou menor
exigftncia da leglslaçSo referente à preservação ambiental,
implicará diretamente no custo da proaução de carvto,
refletindo-se no preço final ao consumidor, o que nlo será
empecilho para o adequado tratamento da questlo. com o bom senso
devt do.

Cumpre enfatizar ainda que, sem uma política e um planejamento de
longo prazo que lhe orientem o crescimento, é pouco provável que o
setor carbonífero consiga se desenvolver de forma adequada ao
potencial que apresenta.

Adicionalmente, convém mencionar que, além de m^r economicamente
viável, o aumer.to da escala de operaçlo do setor carbonífero é
altamente desejável quando considerarmos o cenário
econômico-energético numa perspectiva de longo prazo, pois, no que
diz respeito ao comportamento da demanda, os estudos realizados
pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Ministro das Ninas e
F.nergia, (Portaria 1860/87) (que contemplam o período de
1987/2000) revelam que existem boas possibilidades de crescimento.
As indicações sSo de que o consumo deverá variar entre 15 e 21
milhSes de t/ano ao final do horizonte de tempo considerado (ano
?000>.

A propósito, cabe assinalar que, nas projeções de desanda
o laboradas pelo CT, nlo foi considerada a conquista de nenhum novo
mercado para o carvão mineral. Ao contrário, as projeções
basearam-se exclusivamente na manutenção dos mercados atuais e nas
perspectivas de crescimento dos mesmos.

Com respeito à distribuição geográfica do consumo, é relevante
notar que as previsões indicam que mais de 65% do consumo total de
carvSo energético se realizará na RegiSo Sul do País, portanto,
próximo as zonas de produção do carvlo.

aspecto da concentração do consumo nas próprias regiSes
produtoras e altamente auspicioso e traz lmpllcaçSes relevantes
para o planejamento do setor carbonífero, d* vez que reduz, em
muito, a movimentaçlo por grandes percursos do carvlo mineral e,
por decorrência, os problemas logísticos que uma movimentaçSo cm
grandes quantidades acarretaria.

0 consumo de carvSo previsto na regi So Sudeste deve-se quase que
exclusivamente às fábricas de cimento ali localizadas e que,
atualmente, já vêm consumindo significativamente esse energético.
A propósito, cabe referir que o carvSo mineral responde,
atualmente, por cerca de 70X do consumo de combustíveis da
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indústria cimenteira localtzada naaueia real 3o. sara a qual as
perspectivas indica* um consumo entre 3,5 e 4,4 mllhOes de
t.oneladas/ano para o fia do século. Tal fato, entretanto, nlo
poderá ocorrer caso nlo seja» implementadas, « tempo, as medidae
necessárias para o perfeito escoamento da produçlo das regiSes
mineradoras.

9.7. - RECURSOS E RESERVAS DE CARVXO

A maior ocorrência de carvlo mineral no Brasil concentra-se no
flanço l4ste da Bacia do Rio Paraná, numa faixa que se estende em
dtreçlo nordeste/sudoeste por 1.500 km, do Estado de Sto Paulo ao
Rio Grande do Sul, noa quais as pesquisas efetuadas pelo DNPN/CPRH
confirmaram a existência de recursos superiores a 30 bilhões de
toneladas.

No flanço noroeste da Bacia do Paraná, nos Estados de Mato Grosso,
Nato Grosso do Sul e Goiás, os sedimentos foram depositados em
ambientes e sob condiçOes desfavoráveis para a formaçlo de carvlo.
Vale ressaltar que os recursos de carvlo mineral poderio ser
futuramente bastante aumentados, se considerarmos que a Bacia do
Paraná inclui as áreas submersas até a cota batimétrica de 200
metre*, e as reservas recuperáveis poderio ser muito ampliadas se
houver investimentos na pesquisa tecnológica que visem superar os
problfe ym inerentes ao nosso carvlo, multo desperdiçado na lavra
por fa*ta de conhecimento do comportamento dos maciços rochosos
(que permitlrlo melhor planejamento na extraçlo) e no
benof1ciamento, cuja tecnologia atual nlo permite o aproveitamento
integral dos produtos, ocorrendo uma baixa recuperaçlo da fraçlo
ldoal e perda quase total dos finos por falta de tecnologia
moderna e equipamentos nSo ajustados.

An jazidas brasileiras de carvlo mineral de interesse econômico
estlo localizadas nos Estados de Santa Catarina e Riu Grande do
Sul *», com menor expresslo, nos Estsdos do Paraná e SIo Paulo,
conforme mostra a Figura 2.t

Na Tabela 2.7 estlo indicadas as reservas e os recursos de carvlo
minorai por Unidade da Federaçlo.

Reserva é a parte identificada de um recurso mineral que obedece a
critérios específicos míniaos, físicos e químicos, em relaçlo as
práticas atuais de lavra e produçlo econômica, tais como> teor,
qual idade, largura, espessura e profundidade. Normalmente a
reserva e expressa em seu estado natural <in situ) e, segundo o
seu grau de confiabilidade, é diferenciada em?
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TABELA 3.7

HECURSOI 1BKNT1PICABOS BE CARVÃO NO UNDUIL
CSITUACAO EH 31.ll.Hft>

IM SITU EXPRESSAS EH CC

JAZI BA
RESERVA8 «wilhttl t>

HEB1BA INOICABA 1NFER1DA~ TOTAL

RESERVAS
MARGINAIS
<Milho** t>

RECURSO TOTAL
IDENTIFICADO
(MtlhOVi t>

CERQU1LHO
BUA1 2.38

i .aa
a.aa

a. ae
a. as

SUBTOTAL 3.9a i .aa a.ea

2 .08

4TSB

4.88
B. BB

« .88
2 .38

4.aa 8.38
BARROSA
1BAITI
CABVAOZINHO
E BE OLIVEIRA
CAMBU1
SAPOPEMA
PELAHE
S APARABO
MARTINS
SHBITUVA
RIB ANTAS
CAMP ruros

8
a
a
a

. 4 8

. 1 9

. a a

. a a

a
a
a
a

. a a

.aa

. a a

. 1 4

29.aa íc.aa
43.aa s.aa
a.aa a.aa
3.38 3.3a
a.«9 a.aa
a.aa a.aa
a.aa a.aa
a.aa a.aa

a
a
a
a
3
a
a
a
a
a
a
a

. 8 8

. a a

. a a

.aa
, 7 a
. a a
. a a
. a a
. »B
. 8 8

. a a

. 8 8

a
B
a
a

4 8
4 3

8
7
a
a
a
3

. 4 8

. 1 9

. 2 8

. 1 4

. 7 2

. a a

. 2 8

. a a

. 6 9

. a a

.aa

. a a

a.aa
a.aa
a. BB
a.ea
a.aa
B.aa
a.aa
a. aa
a.aa
a. «9
s.aa
8.88

8.48
B.13
B.aa
a.14

48 .72
45 .88
8.38
7.88
8.S3
a.«s
2 .88
3 .88

SUBTOTAL 71.31 33.44 3.78 1B3.54 a. «9 IBS.19
SML CATARINENSE BARRO BRANCO

PONTE ALTA

' - BONITO SUPERIOR
BONITO INFERIOR
PRE-BONITO SUP.
PRE-BONITO INF.

saa.aa
a.aa
a.aa
a.aa

213.14
a.aa
a.aa

3*7.88
a.aa
a.aa
a.aa

488.98
a.aa
a.aa

371.38
a.aa

97.«8
«ft.aa

3ftft . 3 *
•4.7a
99. aa

.89*.78
a.aa

37 .«a
9» .aa

.8C7.*8
•4.7a
99 .aa

laa.aa
113.9B
41.98

199.IB
337.SB
131.sa
iss.sa

1.198,98
183.98
18*.18
399.BB

1 .389.18
2ift.aa
197,88

SUBTOTAIS 338.34 B79.9B 1.833.3* 2.4*1.88 l.B41.4a 3.3B3.3B
TORRES
SANTA TEREX1NHA
HORUMGAUASC LONA
CHAMOUCABAS
ÁGUA BOA
FAKINAL
LEÃO - HUT IA

A ARAOIO DOS AATOS
S SUL BO LEAO

LKAO
PÂNTANO ORANBE
1RUI
CA PANE
•AO SEPE
O.RANBB CANBIOTA

BB 8.BB 8788 8.88 719 ,38 785 .38
1.18 349.13 «74. *• 1.838.88 3.349.43 4.313.43

187.33 399.88 939.3ft 1.481.73 1.441.18 3.127.83
313.9ft «82.S3 «31.93 l.ftlB.94 t.373.8ft 2.994.4B

a.aa a.aa a.aa 3.88 a.aa a.aa
3.38 a.aa a.aa a.sa a.aa 3.sa
la.aa B.BB a.aa m.ea a.aa IB.BB
18.88 8.88 8.88 18.88 8.80 19.88
a.aa a.aa a.aa a.aa as.ea 32. aa

139.91 337.37 38*.37 883.13 1.398.8* a.448.81
a.aa a.aa a.aa a.aa i4i.9« 148.98

118.84 41*.3a «34.84 1-1*1.»• 983.81 l.*«3.88
a.aa a.aa a.aa a.aa i.aas.aa i.ais.as

ia.it «.98 a.aa 13.24 a.aa 13.34
1.743.88 4J33.B8 2.378.88 8.443.8a 3.B3B.44 13.343.44

SMB TOTAIS I.ft44.fta ft.B79.3a 3.943.18 14**7 .14 14.199.3a 31.13*.44
TOTAL OERAL 3.27*.84 ft .979. ft* .982.48 17 331,11 13.287.33 33.44*,

WmnXmiBMPMSCPRM-PROJ. "A BORBA LESTE BA BACIA 0O PARANA I INTEORACAO QEOLOQICA A AVALIAÇÃO ECONÔMICA".
Ofeai OS CONCEITOS BE RECMRBOS E RESERVAS UTILI1ABOB FORAM BASEABOB NA CIRCULAR 891^83 BO U8O8 - COAL

RK8OURCKS CLASSIFICATION 1VSTENS.



- Reserva medida; até 400a dos furo» de «ondaae»
- Reserva indicada: d» 400 a 1200» dos furos de sondage»
• Reserva inferida: de 1200 a 4300» dos furos de Bondage»

Nota-se que o Estado do Rio Grande do Sul detém mais de 80X das
reeervac de carvlo mineral nacional, enbora o quadro atual de
produção conceda a 1lderanca ao Estado de Santa Catarina, co» 80X
do total extraído.

2.2. t - Rio Grande do Sul

0 Estado guarda u» enor»e cinturlo carbonífero, que se estende
desde o 1ltorai nordeste até a fronteira sudoeste e eqüivale a uma
dezena de vezes os recursos catarinenses. Além disso, ao contrário
do que se pensava, algu»as porções do carvlo riograndense slo
coqueificaveis, o que lhe garante u»a vaga de importância quando
observadas as prioridades do setor.

As jazidas do Rio Grande do Sul, de acordo co» sua localização,
slo agrupadas em quatro blocos, assim denominados: Candiota, que
corresponde à jazida de Candiota: Iruí, que corresponde às Jazidas
dt» Capané, Slo Sepé, Iruí e Pântano Grande: Baixo Jacuí, que
corresponde às jazidas de Lelo/Buttá, Sul do Leio, Charqueadas,
Santa Rita e Guaíba; e Litoral Norte, que corresponde às jazidas
de Horungava/Chlco LoaS, Santa Terezinha e Torres.

A jazida de Candiota é a »aior do País • se estende por diversas
Areas localizadas nos municípios de Bagé, Pinheiro Machado e
Horval, abrangendo uma área de 158.174 ha. Nessa jazida existe»
oito casadas de carvlo, das quais duas possue» interesse
econ6»ico, co» espessura nédia de 2,0 ». Os recursos
identificados, apenas para a camada Candiota (superior e
inferior), estlo avaliados e» 11,9 bilhões de toneladas. A
profundidade máxima conhecida atinge 270 n e estima-se que 20 a
30X da jazida te» possibilidade de ser ainerada a céu aberto. 0
csrvlo te» baixo poder calorífico, estando lá prevista a
implantação do maior pólo termelétrico do País.

A jazida de Iruí está localizada ao sul das cidades de Cachoeira
do Sul « Rio Pardo, abrangendo una área de 400 k»2. Existe» quatro
camadas de carvlo: duas delas apresenta» interesse econô»ico, co»
u»a espessura média de 1,5 a 2,5 ». Os recursos totais
identificados slo da orde» de 1,7 bilhSes de toneladas.

A jazida de Lelo-Butiá está situada nos municípios de But lá e Rio
Pardo. Existe» quatro casadas de carvlo, das quais duas slo
economicamente lavrávets co» espessura média de 1,5 a 2,0 m.
Eetlna-se en 3,0 bilhões de toneladas os recursos totais
identificados, t uma zona antiga de mtneraçlo de carvlo.
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A jazida a* Charqueaaas está locai tzada entre as cidades de Slo
Jerommo e Canoas, sob a porçlo final da bacia do n o Jacui. A
jazida contém cinco camadas principais, sendo -.rês COB interesse
econômico e espessura tied la de 4,1, 2,4 • 1,3 m _ada ua». Os
recursos totais identificados estlo avaliados em 1.3 bllhSes de
toneladas. Também zona antiga de Mineraçlo. fornece combustível
para a usina termelétrica de' Charqueadas.

A jaxida de Horungava/Chico Loml esta localizada a leste da cidade
de Gravata!, ao sul e sudeste da cidade de Santo Antônio. £ urna
ja?.ida de carvlo com propriedades coquei ft cantes. apresentando
quatro camadas, das quais três têm interesse econômico, com
espessura média de 1,0 a 3,0 m cada uma. Estima-se em 3,1 bllhfies
de toneladas os recursos totais identificados.
A jar.ida de Torres esta localizada próximo a cidade de Torres.
Contém quatro camadas de carvlo, das quais três slo economicamente
lavráveis, com espessura média de 1,0 a 2,0 m. Estima-se em 1,8
bilhSes de toneladas os recursos totais identificados.

9.2.7 - Santa Catarina

A denominada Bacia Carbonífera de Santa Catarina está situada a
sudeste do Estado e sua parte mais conhecioa estende-se das
proximidades do Morro dos Conventos e Arrolo do Silva, no litoral,
ÍO sul, até aa cabeceiras do Rio Htpdllto, ao norte. O limite
oeitte nSo ultrapassa o meridiano de Nova Veneza e, a leste, a
linha natural de afloramento vai do sul de Içara até Brusque do
Sul .

Dentro dessa área, o posicionamento estrattgráfico do pacote de
sedimentos onde ocorrem intercaladas as camadas de carvlo é na
denominada Formação Rio Bonito, composta por siltitos, arenitos e
sedimentos carbonosos. Alguns furos de sondagem executados
evidenciaram a presença de doze camadas de carvSo, das quais
apenas três - Camada Barro Branco, Camada Irapuá e Camada Bonito -
tem importância econômica.

Atualmente existes doze empresas carbon iferas que explotam as
reservas medidas, principalmente na Camada Barro Branco. Destas,
apenas duas carboníferas extraem o carvlo ds Camada irapuá e Barro
Branco concomitantemente. Para a camada Bonito já existe uma mina
implantada, mas atualmente encontra-se paralisada.

Rmbora a Bacia Carbonífera de Santa Catarina esteja praticamente
delineada, seu potencial geoeconômico continuará despertando por
multo tempo o interesse do setor mineral, pois, em sua porçlo
norte, já foram executados projetos cujos resultados permitiram
avaliar recursos de grande expresslo, especialmente entre a Bacia
Hidrográfica do Rio Laranjeiras até a proximidade do paralelo que
passa pela cidade de Alfredo Uegner. Ainda mais ao norte, foram
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localizadoe e mapeados vários afloramentos de carvSo que
demonstraran ocorrências de interesse, especialmente na Serra do
Mírador, Município de Presidente Getülto, e na localidade de
Sumi dor, Município de Rio do Oeste.

Interessante também é a continuidade "offshore" da Bacia
Carboníffira na sua porçSo mais meridional, no Município de
Araranguá.

Estudos realizados sugerem que uma calha sedimentar contendo
camadas de carvlo pode ocorrer ao longo da plataforma continental,
o que significa um recurso a ser considerado, pois a lavra
submarina de carvfio corresponde a 30% do total extraído no Japlo,
10X da Inglaterra e 80X da Regi So de Nova Escócia, no Canadá.

- A camada Barro Branco se estende das escarpas da Serra Geral, ao
nordeste, até o Oceano Atlftntico, numa extenslo em torno de 100
km. A sua profundidade varia de zero ao Nordeste, até 400* nas
proximidades de Araranguá. A sua espessura varia entre 1,8 a 2,0
m, contendo de 0,8 a 1,0 m de carvlo. Os recursos totais
identificados estVo avaliados em 847 milhSes de tonelada* e é
uma jazida de carvSo com propriedades coquelf1 cantesi

- A camada Bonito ocorre entre 30 i 70 • abaixo da camada Barro
Branco e sua espessura varia de 2,0 a 5,0 m. Tem uma
profundidade variável de Nordeste para Sudeste, aflorando nas
proximidades de Lauro Mui ler, Urussanga e Içara, mergulhando até
a profundidade de 1.100 m sob o mar, a sudeste de Torres.
F.stima-se em 1,26 bllhSes de toneladas os recursos totais
identificados:

- A Camada Irapua ocorre ao sul de Içara e nas proximidades de
Torres, e está situada a alguns metros acima da camada Bonito.
Tem pequena espessura ao sul de Içara e elevada profundidade
próximo' a Torres. Cs recursos identificados de carvto estVo
avaliados em 119 mllhSes de toneladas.

9.7.2 Paraná

Comparados com os recursos de Santa Catarina e do Rio Grande do
Sul, os recursos de carvlo mineral no Estado do Paraná slo bem
inferiores, mas as reservas, que superam 100 mllhSes de toneladas,
caracteri7.am-se pelo seu baixo teor de cinzas e boa lavabl 1 idade.

No Estado do Paraná registram-se ocorrências de carvfo desde a
fronteira com Santa Catarina até o Estado de SSo Paulo.
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O carvSo ic Parana está sendo produzido ccmo ineroeticc CE -
ó.OOO) e uarda a qualidade de aer o carvlo com o mais aito ooder
calorífico do país. Atualmente. as ocorrências viabilizam
«mpreondimentos nos denominados Campo Carbonifero KIQ ÚQ Peixe,
onde existe as maiores reservas do Estado (Bacia Carbonífera de
Cambuí) e Campo Carbonífero Rio das Cinzas, ambos na regi3o norte
da área de ocorrência da Formação Rio Eonito. Na real 3o central,
*xiste o Campo Carbon(fero Tlbagí, o segundo maior ao Estado em
importância econômica, e, na regi So sul, os Campos Carboníferos de
Imbltuva e Teixeira Soares. Estes dois, embora com a cubagem da
ordem de 100 mllhSes de toneladas de carvSo "in situ", sSo ainda
considerados simples recursos.

?.?.4 - S3o Paulo

Até o presente momento, só se conhecem três ocorrências de
interesse em todo o Estado: as da Bacia Carbonífera ae Cerqullho,
com recursos da ordem de 10 allhSes de toneladas, e as ocorrências
de Buri e Monte Mor. Devido a possança das camadas na reglio de,
no máximo, um metro de altura, e as pequenas reservas delimitadas,
tais recursos ainda s3o bastante restritos, nas a proximidade de
parques consumidores, como a grande SIo Paulo, devera incrementar
futuramente o aproveitamento desse bem mineral como energético
industri ai.

2.3 - CARACTERIZAÇXO FíSICO-QUíHICA DO CARVXO

Genericamente, os carvOes constituem uma série de material
orglnlco sólido e combustível, originado a partir de uma
massa vegetal depositada em ambientes subaquáticos que,
protegida da aç3o do oxigênio do ar, sofre gradualmente
t.ransf ormaçSee que a levam para os estágios de turfa,
linhlto, hulha ( carvSo betuminoso) e antracito, pelo
«enriquecimento relativo em carbono fixo (carbonif icaçBo).

A turfa corresponde à massa vegetal menos transformada, contendo
abundante resto vegetal nSo carbonifiçado, que dá um aspecto
osponjoso. 0 linhlto é mais sólido, de cor parda ou negra, que
conserva apenas a estrutura lenhosa. A hulha ou carvSo betuminoso
é compacto, fosco, nlo se distinguindo macroscoptcamente vestígios
de origem vegetal. Já o antracito, que representa o ultimo estágio
da carboniftcaçSo, é o mais duro e compacto, de cor negra e
fratura conchoidal.

A hulha e o antracito contém em sua composiçSo um teor de cinzas e
um percentual variável de enxofre, o que implica em beneflciá-los,
na maioria dos casos, para ser utilizado com um melhor rendimento.
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2.3.1 - influência cias Características do Carvão quanto ao impacto
Ambientai.

As principais impurezas no carvão s3o a cinza e o enxofre.

0 carv3o energético nacional é considerado ce ai to teor de cinzas
(40 a 50X comparado até com 10X no exterior) demandando
investimentos adicionais em equipamentos de controle.
Em relação a presença de enxofre, o carvão é considerado de alta
qualidade até IX, médio até 3X e inferior acima deste valor.

0 enxofre é indesejável, pois ele:

- Pode provocar corrosão das partes metálicas e oxidaçSo dos
estoques de carvSo;

- Limita a temperatura de saída dos gases;

- Afeta as tendências para formaçSo de escória e ciinquer;

- t altamente poluente, pela formação de S02 •? acico suifúrico.

As cinzas também contribuem negativamente para •> qualidade do
carvão, pois:

- Tratando-se de material estéril, exigem maior peso de carvSo
queimado por NU gerado;

- Retardam a combustão;

- Aumentam a perda de carbono;

- Os parâmetros de fusibi1 idade, teor e composição química das
cinzas, indicam maior ou menor tendência na formação de escória;

- As quantidades de Na20 e K20, alcális contidos nas cinzas, devem
ser consideradas, uma vez que s3o potenciais formadores de
escória. 0 Na20 e K20 baixam a temperatura de fusSo das cinzas
enquanto o Si02 e A1203 a elevam.

- t gerada uma quantidade maior de resíduos sólidos quanto maior o
teor de cinzas do carvSo, o que implica em maiores custos de
equipamentos de controle da poluição do ar e maiores exigências
de área para disposição controlada de resíduos sólidos.

A Tabela 2.8 apresenta os teores de cinzas e enxofre dos carvões
atualmente disponíveis no mercado nacional.
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Além cias características Tiradas acima, o carvãc -.smoém rossui na
sua composição ei ementes ditos "menores" -ois aparecem em
concentrações pequenas, da ordem de partes por milhão ippnu .

Embora estas concentrações sejam pequenas, a crande massa de
carvSo queimaaa numa usina pode provocar teores perigosos destes
elementos no ar. Ha Tabela 2.9, as concentrações zos elementos
menores são mostradas para diversos carvões.

Os impactos ambientais devidos aos poluentes contiaos no carvSo
serKo discutidos nos Capítulos 3 e 4, adiante.
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TABELA 2.S

C0HP0S1ÇX0 DOS CARVBES DISPONÍVEIS ;ÍO BRASIL

TIPO/CARVAO PROCEDÊNCIA %S li Cinzas

CE

CF:
CE

CE

CF.

CE

CE

CE

cr.

CE

6000

5900
5?00

4700

4500

4200

4100

3700

3300

3100

CNP
Cambuí
KJabin

CNP
CNP

Lav Cap
COCALIT

CNP
CNMCBB - Bonito

CRU - LeSo
COPELMI Recreio
COPELHI Faxinai
PALERMO Capané

CNP
HAX Lav.Cap.

CNP
CRN LeBo
CRH Iruí

PALERMO Capané
CNP

PALERMO Capané
CNP

PALERMO Capané
CNP

CRM Candlota
CNMC Seivai

CNP
COPELMI Ch arque ad as

COPELMI Recreto
COPELMI Faxinai
PALERMO Capané

6,
5,

r

2.
2,
1,
1.
<•»

* F

0,
1.
1.
0,
rs

3,
1,
0,
1,
0,
1,
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
2

5
2
9

5
1
9
5
7
4
1
, 3
,7

.2
,5
,5
,0
,ft
,5
,8
,5
,9
,5
,7
,5
,0
,6
,9
,2
,5

25
21
15
22
25
33
34
35
49
35
34
38
24
43
±2

40
39
41
38

40
47
45
54
52
51
57
53
54
54
48

Fonte; Informativo Anual da Indüstri;
Carbonífera * 1987, DNPM



TABELA 2.9

CONCENTRAÇXO DE ELEMENTOS MENORES

Cem p.p.a. ou X quando inóicaao).

ELEMENTOS

Alumínio X
Arsénto
Ouro
Boro
Rário
Berí 110
Bromo
Cálcio
Cádmio
Cloro
Cobalto
Cromo
Cobre
F«*rro X
Hercürio
Potássio
Magnéeto
Manganês
Molíbdênto
Sódio
Níquel
Chumbo
Enxofre X
Selènlo
Antlmônlo
Tório
Titânio
7.inco
Urânio
Vanádto

CE-4500

SC

5,2
2,8

0,05
43
7
7

30
4300
0,9
320
10
74
32

2,9
0,05
9100
1700
124
-

730
30
48
2,5
11

0,78
25

3900
217
2,5
120

LEÃO

RS

6,8
5
-

150
-
-
-

4030
1,36

-
43
28
23

0,84
0,15
4000
935
121
-

965
65
96
1

-
-
-
-
33
-
156

1RU1

RS

5,02
5
-
-
-
-
-

2700
1.51
-

41,5
34,6
26,8
0,54
0,13
5990
1366
46,3
-

1820
64,4
95,2
1,5

-
-
-

29,6
-

Fonte: RIMAs das Usinas de Jorge Lacerda IV e Jacuí I



2.4 - ESTRUTURA PRODUTIVA

Este :t-em descreve e analisa do ponto de vista ambiental o
aparelho produtivo implantado no País, com vistas à produção.
transDorte e estocaaem do carvío mineral nacionai.

2.4.1 - Lavra e Beneficiamento

Os modelos de produção (métodos de lavra e benef1ciamento;
produtos finais comercializados) adotados em cada bacia
carbonífera no Sul do Brasil foram desenvolvidos em funçSo das
características do carvSo disponível e dos usos pretendidos.

Assim, o aparelho produtivo em Santa Catarina foi desenvolvido
tendo como objetivo principal a recuperação da fração de carvão
metalürgico (5%) contida no carvSo bruto da camada Barro Branco, e
apresentando carvões energéticos (20% do carvão bruto) como
subprodutos vendáveis à termeletricidade e a indústria cimenteira.
0 restante do carvão bruto extraído do solo <ROM= run off mine), é
considerado rejeito (75X), com aproveitamento de uma pequena
parcela (2%) do rejeito piritoso para produção de ácido sulfúrico,
por parte da ICC - Indústria Carbonífera Catarinense.

Já no Rio Grande do Sul, os carvões sao produzidos para serem
utilizados exclusivamente como energéticos, com especificações
variadas, de acordo com as características desejadas pelos
usuários finais.

No Paraná, apenas um tipo de carvão energético é produzido, o
CE 6000.

Os Quadros a seguir, 2.10 a 2.12, sintetizam as mineradoras
atuantes, as jazidas exploradas, os lavadores em operação, os
tipos de carvlo produzidos, e os usos preponderantes de cada tipo
de carv3o, em cada um dos três estados produtores.

Os Quadros 2.13 a 2.15 apresentam os circuitos típicos de
beneficiamento utilizados em cada estado produtor, com ênfase nas
descargas hídricas dos processos.

2.4.2 - Transporte e Estocagem

0 sistema de transporte de carvSo mineral nacional utiliza as
modalidades rodoviária, ferroviária, marítima e fluvial, cada uma
delas isoladamente, ou em forma intermodal, para atender os
consumidores da área de influência da regi3o mineira de produçSo,
ou para levar o carvão a outras regiões de consumo, como vemos nas
Figuras 2.16 e 2.17
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Os mapas procura» dar usa idéia do fluxo ae carvia. considerando
as modalidades de transporte, desde a regi5o mineradora ate os
pontos mais longínquos que, no diagrama, nem sespre representam o
local final de consumo, mas, sim, um ponto de redistribu1çao.
como, por exemplo, é o caso de Sepetiba e Vitória.

Uma análise da malha de transporte de carvSo mostra dois
importantes nücleos produtores, a partir dos quais se estendem as
ramificações dos transportes: Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O setor elétrico, principal responsável peio abastecimento de
energia oriunda da queima de carvSo mineral no Estado do Rio
Grande do Sul, é composto pelas seguintes termelétricas:

A) UTSJ/CEEE - Usina Termelétrica SSo Jerõnimo, com potência
nominal de 18 HU.

O carvão CE 4200 ali consumido é fornecido peia CRH através da
Mina do LeSo, distante 45 km, dos quais 18 km em terra e 27 km em
asfalto, pela BR 290 (7.200 t/m6s>.

Transportado por caminhOes, o carvSo é descarregado no pátio da
usina, de onde, por meio de um clam-shell, é colocado em uma
tremonha subterrânea que o conduz para os br itadores, e, daí, para
os silos da usina, através de correia transportadora enclausurada,
com 72 m de extensão.

B) UTCH/ELETROSUL - Usina Termelétrica de Charqueadas, com
potftncia nominal de 72 NU.

0 carvSo consumido é o CE-3100 fornecido pela COPELHI, através do
Poço Otávio Reis, Faxinai e Recreio. Seu consumo atual está na
ordem de 45.000 t/m6s, com fator de carga de 45%,
Todo carvão consumido pela U1CH chega aos silos da usina por
correia transportadora, que conduz o carvSo diretamente da
COPELHI, do Poço Otávio Reis, como também o carvão que chega por
rodovia das minas Faxinai e Recreio que distam, aproximadamente,
30 e 50 km, respectivamente, da UTCH pela BR 290. No perímetro
urbano, o acesso de caminhSes só é feito por uma estrada de terra
comum aos usuários, por determinação do Prefeito da cidade. 0
fluxo de caminhões carregados com carvSo, por essa estrada, é
intenso.

C) UTPH/CEEE - Usina Termelétrica Presidente Hédici , coic potência
nominal de 446 MU.

-FASE A: 2 unidades de 63 MU
-FASE B: 2 unidades de 160 HU
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FIGURA 2 16

LOCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO DO CARVÃO MINERAL
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FIGURA 2.17

LOCALIZAÇÃO DOS ENTREPOSTOS OE CARVÃO
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A uBina consome carvSo CE-3300, COB 52X de cinzas, fornecido pela
CRM, proveniente da mina de Candiota, a céu aberto.

0 consumo atual é de 6.100 t/dia de carvSo. Este valor poderá
chegar 9.000 t/dia quando a usina estiver definitivamente
implantada e operando a 81X da carga nominal.

0 transporte do carvSo da mina para o pátio da Usina é feito por
caminhOes com capacidade de 65 t, simplesmente britado, sem outro
beneficiamento, diretamente da Mina Candiota.

Os caminhOes percorrem uma distancia de 6 km, em terra, até
alcançar o pátio da usina, onde sSo descarregados e, entSo,
carregados com cinzas, que sSo depositadas nos cortes de antigas
áreas lavradas. Daí, dirigem-se ao local de extraçSo, para novo
carregamento com RON destinado a unidade de britagem, onde
descarregam, repetindo o ciclo de transporte. Essas operaçBes, nas
atuais condiçSes de consumo da usina, slo repetidas 100 vezes,
d i ar iamente.

A partir de 1989, o carvSo virá diretamente da britagem para o
pátio da Usina Presidente Nédici, por correia transportadora,
percorrendo uma extensão de 2580 m.

No interior da usina, toda movimentação do carvão é feita por um
sistema de correias transportadoras, que conduz o carvSo, quer
para o pátio de es toe agem, quer para os silos de carvSo bruto,
para posterior moagem.

0 carvSo que se destina aos demais consumidores, no Estado ou fora
dele, segue o sistema de transporte apresentado no diagrama 2.16.

Ressalta-se, ainda, a importância das localidades de Engenheiro
Guimarães e Rasiz Calvlo - RS, no que se refere a movimentação de
carvSo, e o caso particular do transbordo ao largo, em Rio Grande,
quando o carvSo passa de chatas para navios.

Em Santa Catarina, há a particularidade de todo o carvSo produzido
ser pré-lavado pelas mineradoras e transportado por caminhão para
caixas de embarque, de onde, por transporte ferroviário, é
conduzido ao Lavador Central de Capivari, que o beneficia,
produzindo carvSo metalúrgico e, compu1soriamente, carvSo
energéti co.

0 carvSo bruto extraído das minas (ROM) é conduzido até as usinas
de beneficiamento (pré-lavadores) e destas até caixa* de embarque,
normalmente por caminhOes, porém, em alguns casos, quando o local
de extraçSo, o benef iciamento e a caixa de embarque sSo muito
próximos entre si, o transporte empregado é a correia
tr ansport adora.
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O rejeito gerado nos pré-iavadores é transportado por caminhões
para as áreas de depósito.

0 carvão pré-lavado (CPL) é embarcado em vagões tracionados por
locomotivas a vapor ou diesel elétricas da Estrada de Ferro Oonna
Thereza Christina, da RFFSA, e transportado até z Lavador de
Capívan, onde é feito o desembarque do carvão, com auxílio de
vibradores.

Toda produção de CE-4500 e CE-5200 é adquirida peia CAEEB, que se
responsabiliza por sua estocagem e comercialização.

0 CE-4500 é consumido pelo Complexo Termelétrico Jorge Lacerda,
localizado em Capivari, adjacente ao Lavador Central e aos
estoques da CAEEB.

0 complexo termelétrico Jorge Lacerda é composto por & unidades
(2x50 NU, 2x66 MU e 2x125 NU). As unidades 1, 2, 3 e 4 compõem a
UTLA e as unidades 5 e 6, a UTLB. Cada uma das usinas possui seu
pátio de estocagem para posterior alimentação cios silos das
respectivas unidades.

0 carvão chega a esses pátios das seguintes maneiras:

a) Correias transportadoras

0 sistema de correias transportadoras que interliga o sistema de
beneficiamento e consumo de carvSo das usinas possue extensSo
superior a 1 km.
0 carvSo é transportado diretamente do LAVACAP, por correia, para
o pátio da UTLA e, deste, para o pátio da UTLB, através de
transferência de uma correia para outra.

b) Ferrovia

Existe um ramal que liga as caixas de embarque do LAVACAP ao pátio
da UTLA. 0 carvão é descarregado em tremonhas subterrâneas e,
através de esteiras e, posteriormente, correias, é transportado
para os silos das unidades da UTLA ou para o pátio da UTLB.

A opçSo por transporte ferroviário se verifica quando n3o há
condições de ser utilizado o sistema de correias transportadoras.

c > Ferrov i a/Rodov i a

0 carvSo CE-4500 produzido compu1soriamente, quando ultrapassa a
taxa de consumo do complexo termelétrico, é estocado pela CAEEB em
seu entreposto, com o objetivo de regularizar a produçSo e o
consumo.
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" carvão rhega ao entreposto através cie um -amai ferrcvicric :ue
.:ga o Lavaaor ae Cap 1 van ao entreposto ia TAEEE. dssin, c
excesso de carvão fica estocado na CAEEB para ser utiiiraao peio
complexo Jorge Lacerda, em caso de emergência, quando, então, são
utilizados caminhões para transporte aos pátios da ELETRQSUL.

0 carvão CE-4500 também tem sido fornecido ã CAEEB através dos
estoques das minas, que transportam o carvão ate o entreposto, por
meio de caminhões ou por ferrovia.

0 complexo Jorge Lacerda consome, mensalmente. ama quantidade
mínima compulsória de 100.000 t de CE-4500, rcnforme Aviso 269/85
de 05/06/85* do MME.

0 CE-5200 é consumido por outros setores, principalmente c
címenteíro.

Seu transporte é realizado por ferrovia com destino ao pátio de
estoeagem da CAEEB ou diretamente para o Porto de Imbituba, onde é
embarcado para outros entrepostos da CAEEB, para sua
comercialização final.

0 carvão metalúrgico produzido no Lavador de Capivan <= tsaquindo
pela SIDERBRAS e transportado por ferrovia para c Porto de
Imbituba, e, daí, enviado para o Porto de Sepetiba, de onde, por
vagão, segue para Volta Redonda.

0 carvão energético destinado a ELETROSUL é transportado por
sistema de correias até o pátio das Usinas Jorge Lacerda.

0 restante do carvão energético sai do Lavador de Capivan através
de transporte ferroviário (Estrada de Ferro Donna Thereza
Christina), para o depósito da CAEEB, em Tubarão, SC, ou para o
porto de Imbituba.

Através do fluxograma a seguir (Figura 2,18) pode-se observar a
circulação de todos os tipos de carvão no Estado de Santa Catarina.

A CAEEB utiliza um pátio de estocagem de carvão mineral, em
Tubarão, com capacidade para 3 milhões de t de carvão, em uma área
de 520.000 m2. Esse estoque é composto de carvão CE-5200 e
CE-4500. Este último, destina-se ao complexo termelétrico Jorge
Lacerda, para o qual é mantido um estoque mínimo estratégico de um
milhão de toneladas.

A CAEEB mantém entrepostos nos locais indicados na Fig. 2.17 porém
de estoque de alta rotatividade, destinados a atender
fundamentalmente o setor cimenteiro.
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FIGURA 2. IB
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2.5 - PÓLOS CARBONÍFEROS EM DESENVOLVIMENTO - ?ER. PECTIVAS
DECORRENTES DO PLANO 2010.

A instalação de novas usinas termelétricas a carvão até o ano 2001
está programada conforme a Tabela 2.19.

Pode-se observar aí um certo número de unidades de potência
relativamente pequena (50 MO, 125 MU) visando o desenvolvimento de
tecnologia, e outras de 350 MU, que é considerado o módulo de
referência atualmente adotado no Brasil. G piano prioriza Candiota
como área para implantação das unidades de grande porte, uma vez
que alio custo de extração do carvSo é bastante vantajoso. Já que
se trata de ocorrências mineráveis em grande parte a céu aberto.

TABELA 2.19

PLANO 2010

PROGRAMA DE EXPANSXO DE GERAÇXO 1987/2001 CARVXO

USINAS POTÊNCIA DATA PREVISTA
(MU) DE OPERAÇXO

Jorge Lacerda IV 315 1990
Jacuí 315 1991
Candiota III 315 1994
CarvSo 1 50 1995
Carvão 11 50 1996
Carvão III 50 1996
Carvão IV 50 1997
Candiota IV 315 1996
Candiota V 315 1996
Carvío I 125 199B
Carv3o II 125 1999
Candiota VI 315 2000
Candiota VII 315 2001

Total 2655

Fonte: Plano 2010

A instalação de unidades isoladas ou em pequenos grupos vai
depender da política de formação do Parque Gerador Nacional e das
condiçSes ambientais dos possíveis polos carboe1étricos.
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Às vantagens da formaç3o da um grand» parque gerador s3o técnicas
e econômicas baseadas pri net pa Isente no uso coapart-i lhado da
estrutura de manutenção, coi a mesma infra-estrutura de obra, alé»
da economia de escala obtida na implantação de sistemas de
proteção ambiental comuns a mais de uma unidade.

Por outro lado, unidades pequenas e dispersas causam um menor
impacto ambiental, por evitar uma emissSo muito grande e localizada
de poluentes, de assimilaçSo mais difícil pelo ambiente.

Considerando a poluição do ar, que é a de controle mais difícil e
oneroso em termelétricas, coso o fator limitante da concentração
de usinas numa área, ao avaliar a localização das usinas, grande
importância deve ser dada aos estudos prévios de dispersSo que em
fundo das condiçOes topográficas, meteorológicas e de qualidade
do ar existente v3o determinar a máxima emisslo admissível em cada
local; a partir da qual pode-se avaliar alternativas de
implantação das usinas e dos níveis de controle a serem adotados.

De maneira preliminar e sob o ponto de vista ambientai serio
analisados algumas situações e locais potencialmente considerados
para a implantação de unidades termelétricas no horizonte do Plano
2010.

2.5,1 - Regi3o Sul - Catarinense

Responsável pela saior produção de carv3o do Brasil, sedia também
o maior complexo termelétrico em operação no País, 482 NU
instalados e 350 NU em construção, no município de Tubarão.

Com o incremento da produção de carvío iniciada ainda no Século
XIX, em funç3o da II Guerra Mundial, foi criado o polo
carboelétrico em TubarSo ainda na década de 4O, quando foi
implantada a Usina Termelétrica de Capivan de Baixo, Tubar3o, com
potência instalada de 10 MW. Esta usina, que utilizava como
combustível carvSo mineral, com faixa granulométríca 28 meshXl/2",
teor de cinzas de 35X e poder calor ífico superior de
5.000 kcal/kg, foi projetada ao lado do Lavador de Capivari com o
objetivo de atendê-lo e ao conjunto de sinas localizadas no Sul de
Santa Catarina, implantadas pela C.S.N. (Companhia Siderúrgica
Nacional).

Em 1945, aproveitando as linhas de transmissão existentes até as
minas em Siderópolis, a UTE Capivari passou a fornecer energia
elétrica desde Imbituba até Araranguá. De 1949 a 1953, através de
uma linha isolada, foram supridas de energia elétrica a cidade de
Florianópolis e a regi So industrial de Joinville. Em 1958, a usina
teve a sua capacidade ampliada para 12 NU.
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COB O ausento da demanda de carvão metaiürgico provocado pela
entrada em operação das usinas siderúrgicas da Usiminas e Cosipa,
e conseqüente oferta de carvão de 42X de cinzas, criou-se a
SOTELCA, com o objetivo de implantar uma central termelétrica em
Capivari de Baixo, utilizando o carvSo vapor proveniente do
beneficíamento do carvão pré-lavado de Capivari para gerar e
distribuir energia elétrica em Santa Catarina.

Em etapas sucessivas, foram instaladas duas unidades de 50 MU. Em
31/09/71, a SOTELCA foi absorvida pela ELETROSUL e, em dezembro de
1973, foi incorporada a pequena usina de Capivari, propriedade da
UTE - Serviços de Eletricidade S.A. subsidiária da C.S.N., sendo a
partir daí implantadas duas unidades de 66 MU.

Em - 1980, dando seqüência ao programa de expansão, foram instaladas
mais duas unidades, de 125 HU. A capacidade instalada atual no
Complexo Termelétrico Jorge Lacerda é de 4B2 HU, nome adotado para
a Central Termelétrica de Capivari, depois que a SOTELCA foi
absorvida pela ELETROSUL.

A quarta etapa de expansão, a Usina de Jorge Lacerda IV, está em
construção e programada para entrar em operação comercial ainda em
1990, com uma capacidade de 350 MU, e consumindo todo o CE 4500
residual proveniente da produção do carvão metaiürgico no Lavador
de Capivari.

Este fato, somado ao comprometimento da qual idade ambiental
decorrente da operação das quatro usinas, não incentivam a
instalação de unidades adicionais na área de Tubarão.

Para a instalação de sais uma unidade de 350 HU (JL V) no
Complexo, todas as unidades teriam, inclusive a nova, que contar
com sistemas de redução de 90% do S02.

Além disso, a emissão de Haterai1 Particulado teria que ser
reduzida à metade passando o rendimento dos precipitadores
eletrostáticos dos atuais 98% para 99%, em todas as unidades.

A região está enquadrada como 141. Area Critica Nacional para fins
de controle de poluição, pelo Decreto no. 85.206 de 25/09/1980.

Uma opção alternativa para a implantação de UTE's na Região Sul é
a instalação de unidades isoladas de menor porte ou em pequenos
grupos na Região Mineira de SC.

Para a definição da expansão do parque gerador termelétrico na
região Sul de SC, torna-se necessário executar criteriosos estudos
de inventário e viabilidade, tanto do combustível e reagentes
(calcário), como do meio ambiente na região.
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As unidades geradoras previstas para SC poderão -?r
pelo -arvão energético da camada Bonito e pelos suo-proautos do
benef1c1amento (rejeitos) gerados ao longo da vida útil da camada
Barro Branco (cerca de 30 anos).

A desvinculação do Lavador de Capivari ocasiona a tendência de
localização das usinas mais perto das minas de carvão.

As características do carvão da canada Bonito imp&em que o consumo
seja local, tipo boca-de-mina, eliminando-se qualquer custo
adiciona] pelo transporte, devendo introduzir o conceito de Bina
cativa em SC, pelo que as regiões de Lauro Mui ler e içara s3o
favoráveis para sediar as unidades previstas de 125 MU. A
potencialidade da Camada Bonito permite estimar que podem ser
instalados cerca de 1400 MU.

Já o consumo dos rejeitos disponíveis nas regiões produtoras de
Criciúma, Lauro Mui ler, Urussanga e Siderópolis ajusta-se à
concepção de unidades de pequeno porte, 50MU, dotadas de caldeiras
de leito fluidizado, com os atrativos adicionais representados
pelo presumível baixo custo do combustível e oeia redução dos
impactos ambientais decorrentes da disposição .naaequaaa dos
regeitos.

Considerada a otimização em termos de potência e localização, no
tocante à maxima emissão capaz de ser absorvida pelo ambiente sem
danos inaceitáveis, as unidades isoladas ou em grupos pequenos
constituiem-se uma alternativa viável, principalmente se for
viabilizada a queima de combustível com altos teores de cinzas,
como rejeitos, via tecnologia de leito fluidizado.

A disponibilidade de água na regi8o, entretanto, é critica, pois os
cursos d'água s3o poucos e poluídos, o que dificulta e onera
soluçOes para refrigeração.

A localização costeira vem proporcionar soluçOes técnicas para
refrigeração aos custos mais baixos da regi3o sul-catarinense, onde
a mineração de carvSo Já polui mais de 2/3 dos cursos d'água, que,
aliás, s3o de pequeno porte, e também evita qualquer contribuição
adicional de poluiç3o nos Já comprometidos recursos ambientais da
regi3o mineira.

No entanto, novamente, deve-se dar ênfase aos estudos
meteorológicos de vez que, à beira-mar, ocorrem invrrsSes térmicas
matinais, dificultando a disperslo dos poluentes aéreos. A
topografia do terreno deve ser levada em conta pois, junto as
escarpas da Serra Geral n3o há boas condiç5es de dispersão, e
haveriam impactos diretos nas regiOes d» elevaç3o superior à das
chaminés.
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Um outro complicador é o nível de poluição aérea ;a existentes em
alguns pontos, com a operação de coquerias, :eram teas. siderúrgicas
e outras indústrias na regi 3o, além oa comDust.3o expontânea
generalisada de rejeitos piritosos.

A área também faz parte da 143. AREA CRÍTICA NACIONAL.

2.5.2 - Candiota

Logo após a II Guerra Mundial, a maior reserva carbonífera do
País, localizada em Candiota, foi estudada peio Departamento
AutOnomo de CarvSo Mineral do Estado.

Nessa época, o Ministério de Viaçlo e Obras Públicas através do
Departamento Nacional de Estradas de Ferro (DNEF) planejou
eletrificar diversos trechos da Rede Ferroviária do Rio Grande do
Sul. Um desses trechos seria alimentado por uma usina termelétrica
a carvão de 10 MU na regi3o de Candiota. A CEEE (Cia Estadual de
Energia Elétrica) se empenhou junto ao Ministério de Viaç3o e
Obras Públicas para que a potência dessa usina fosse duplicada,
sendo que os 10MU adicionais seriam usaaos peia CEEE para
distribuição nas principais cidades da Zona Sul do Estado: Bagé,
Pelotas e Rio Grande.

O DNEF concordou com a elevação da potência e, após concorrência,
iniciou a construç3o da Usina Candiota I com a colaboração da
CEEE, a qual assumiu a construção das linhas de transmissão e das
subestaçSes.

Logo após a sua construção, a usina passou a ser operada pela
CEEE. O carvão, na época (1961), custava US* 1,74 por Gcal, e era
miner ado pela Companhia Rio Grandense de Mineração a 4 km da usina.

Com a experiência adquirida com a Usina Candiota I e os elevados
preços de petróleo na década de 70, que tornavam o carvão de
Candiota competitivo para a geração de eletricidade, a CEEE
projetou a Usina Termelétrica Presidente Mediei, concebida para
ser executada em duas fases (A e B): a primeira (Fase A) consta de
duas unidades de 63 MU, em funcionamento desde 1974, e a segunda
(Fase B) composta de duas unidades de 160 MU, totalizando 446 MU,
já em operação.

A Usina Candiota 111 foi concebida a partir de estudos
preliminares realizados em 1975 por integrantes da Equipe de
Terme1etricidade do Grupo de Trabalho do Complexo Carbonífero do
Rio Grande do Sul, criado pelo Governo do Estado.
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.-oster :oraent,e. em 1?"?. a CZEE desenvolveu •» :^nc?pç5c cessa
:sina. com ;ctênc:a de 2C1O/21O0 MU, constituída r.e ? unidades
moduladas de 125/350 MU. estudou sua localização <§• i. -lacrou as
especificações -.écnicas correspondentes, tudo de forma integrada e
paralela ao desenvolvimento da conceituação gerai, por parte da
3RM . da respectiva mina.

A potencialidade da reserva de Candiota e o baixo custo ao carv3o,
foram fatores que, além de outros, determinaram 3 :nserç3o em
tsutubro de 1380, ia programação energética :ras: .eira, de um
programa setorial termelétrico a carvão, part:ndc ce 3.C00 MU, dos
quais a metade na área de Candiota.

A primeira unidade da Usina Termelétrica Candiota '.'.'.. ccntratada
em 1981, teve seu projeto desativado por dificuldades ~. r.anceirae
em 1983. Em dezembro de 1985, foi celebrado um primeiro protocolo
de intenç8es entre o Ministério da Fazenda. decretaria de
Planejamento da Presidência da República, ONAEE. ELETROBRAS,
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e CEEE e em outubro de 1986
um segundo, assinado entre o Ministério das Minas e Inergia, a
ZLETROBRAS, o DNAEE, o Governo do Estado e s CEEE. buscando
viabilizar a retomada das obras e implantar o póic termelétrico de
Tandiota.

Em outubro de 1986. 3 CEEE cteu início à estruturação das equipes,
\ construção do acesso rodoviário e às providências para
:onstruç3o do canteiro. Presentemente, acha-se em fase final o
preparo do edital para o lançamento da concorrência para execuçSo
das obras civis principais. A entrada em operação desta Ia.
unidade é prevista para julho de 1992, e Candiota deverá sediar o
maior pólo carbonífero brasileiro, pois a utilização do carvão a
céu aberto na regi3o de Candiota é a opç3o mais econômica, e
prevê-se que a utilização de toda a reserva disponível ocorra sem
eievaçSo significativa de custo.

A Constituição do Complexo Termelétrico em Candiota caracteriza-se:

a) Por integraçSo a mineração a céu aberto e conseqüente
aproveitamento das cavas para disposição de cinzas.

b) Pelo baixo teor de enxofre do carvão, se comparado ao de Santa
Catarina.

c) Pela escassez de águas superficiais, além disso, a drenagem da
área vai ter à Lagoa Mirim, internacional e utilizada para
irrigação.

Quanto a utilização e preservação dos recursos hídricos
consideram-se necessários cuidados especiais, tais como: torre
seca de refrigeração, extração a seco da maior parte da cinza e
reciclagem de efluentes.
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A situação em termos cie dispersão de poluent.es aéreos é boa, pois
a área é pi ana. sent obstáculos ocasionados oor aglomerados urbanos
ou de reievo, e distante de outras fontes significativas de
poluição aérea.

Quanto a mineração de carvão realizada atualmente na área, já estão
sendo feitos os trabalhos de recomposição da area minerada, visando
reintegrar a paisagem às características da região.

2.5.3 - Vale do Jacuí

Ao longo do vaie do rio Jacuf ocorrem as jazidas de Iruí/Capané,
mais a montante, e Leão/Butiá/Charqueadas, mais no baixo vaie.

A mineração no baixo Jacuí é das pioneiras no Brasil, tendo
iniciado antes de 1900, e experimentando crescimento significativo
até o final da II Guerra Mundial.

Em 1907, surge, como distrito carbonífero,a Vila de Butiá no
munícípio de São Jerônímo.

Para superar as dificuldades em escoar o carvão, surge a Companhia
Hulha Negra, com capital dividido em cotas de participação, onde,
além dos antigos proprietários, juntaram-se capitais europeus e
nacíonais.

Devido a contínuos reveses, em 1917, é reorganizada a
administração da Companhia, abrindo novos poços. Surge a Companhia
Carbonífera Rio-Crandense que substitui a "Hulha Negra".

Em 1932, o Grupo Martinelli, de São Paulo, assume o controle
acionário da Companhia Rio-Grandense, sendo a produção ampliada
com o emprego de maquinário moderno e abertura de novos poços de
plano inclinado, os primeiros do Brasil.

Com a superprodução do carvão, em 1936, devido a guerra de preços
entre produtores, a Cia. Carbonífera Rio-Grandense (Butiá) e a
Cia. Estradas de Ferro e Minas de São Jerôn1 mo (Arroio dos Ratos),
juntam-se formando o CADEM - Consórcio Administrativo de Empresas
de Mineração.

Neste mesmo ano, houve um Decreto determinando o consumo
obrigatório mínimo de 20%, como forma de enfrentar o "dumping"
anglo-germânico, que colocava nos portos do Brasil, carvão isento
de pagamento de fretes.

Em 1939, com a eclosão do conflito na Europa, a mineração no RS
teve seu período áureo de 5 anos, propiciando um intenso
crescimento à Vila de Butiá e um aumento de população em toda a
região produtora. Terminado o Conflito Mundial, começa a decair a
produção de carvão, sendo que, em 1948, o patrimônio do CADEM
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rel3t:vo a mineração :'oi absorvido pela nova "cr.cêss :cr.ar: a, s
COPELMI - Companhia ie Pesoutsa de Lavras Minerais.

Com o advento do transporte rodoviário » aos combustíveis
derivados ie petróleo :nicia-se a decadência da regi3o. agravada
em 1950. com 2 transformação das locomotivas da 7:ação Férrea de
carvão minerai sara o "fuei-oil"» atingindo a produção mínima em
1954.

Visando resolver os problemas de abastecimento de enerçia elétrica
para a Regi3o de Porto Alegre, e criar um raercaao consumidor do
carvão das minas da regi3o, fora» construídas a Usina Termelétrica
de São Jerônimo 3x6 rtü), hoje operada ceia CEEE e,
posteriormente, já na década de 60, a Usina Termelétrica d*
Charqueadas (4x18 MU), atualmente operada pela ELETSQSUL.

Com a crise do petróleo, e o programa de substituição do óleo
combustível import.rido por carvão energético nacional, na década de
''O, as minas do vale do Jacuí experimentaram novo impulso de
crescimento da produção, voltada para a obtenção de
carvões energéticos industriais, inclusive com a :mpiantação de
uma usina siderúrgica, a Aços Finos Ptratini.

No sentido de aproveitar as frações mais pobres geradas no
benef1c1amento, foi idealizada uma Usina de Gaseificação a ser
construída pela PETROBRAS, consumindo carvão extraído da mina de
Leão II, da Cia. Riograndense de Mineração, que desenvolveu o
projeto ua mina, contando com o mercado a ser criado.

Posteriormente a PETROBRAS, tendo concluído os estudos de
viabilidade técnica e econômica, suspendeu o projeto, con a queda
dos preços do petróleo no mercado mundial.

Isto levou o Governo Federal, no objetivo de salvaguardar os
investimentos efetuados pela CRH em Leão II, a determinar a
implantação de uma usina termelétrica no baixo Jacuí, consumindo
preferencialmente o carvão produzido na mina de Leão II.

Coube à ELETROSUL proceder os estudos de micro-localização, e
implantar a usina Jacuí I, com 350 MU, atualmente em construção na
Granja Carola, Município de Guaíba e prevista para entrar em
operação em 1991.

0 vale do Jacuí se constitui em área potencial de aproveitamento
termelétricos futuros na medida em que cria mercado para as
frações de carvão com menor poder calorífico, subprodutos do
benefic1amento de carvão bruto para obtenção dos carvões
energéticos de alto poder calorífico para usos industriais.
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Caso a ELETROSUL pianeje instalar unidades adicionais no sítio de
Jacui I, será necessário implantar sistemas de redução das
emissões, conclusão esta baseada nas previsões de impacto por
modelagem matemática e pelo monitoramento realizado na área,
detectando os níveis atuais de poluição, cue se caracteriza por
altos teores de material parti eu lado.

Adicionalmente, Jacuí está situada no perímetro da Região
Metropolitana de Porto Alegre, sujeitando-se a um controle mais
rígido que o resto do Estado, já que esta região foi enquadrada
como "Area Critica" para fins de controle de poluição, pelo
Decreto nS. 76.389 de 03/10/1975.

Na regi 3o das Minas de Horungava/Santa Terezinha, quando
considerada sob o ponto de vista da termelétricidade e seus
impactos, dois aspectos chamam a atenção:

. Na porção sul da jazida, se forem locadas termelétricas com
emissão apreciável, os ventos predominantes não conduzirão a
poluição na direção da Grande Porto Alegre.

. Os recursos hídricos na região são predominantes lacustres, de
baixa capacidade de assimilação de poiuição itérmica ou química).

Nesta situação deve ser avaliado convenientemente o deslocamento
do parque termelétrico para o norte e para o litoral, com uso de
água do mar e sem perigo de aumentar os índices de poluição da
Região Metropolitana de Porto Alegre.

Na região das minas de Irui/Capaé o Rio Jacuí, no trecho de Rio
Pardo, apresenta vazão suficiente para refrigeração em circuito
aberto. No entanto, sua utilização intensiva levará a uma elevação
excessiva da temperatura da água do rio, fixada pela legislação
em, no máximo, 3 SC. Antecipa-se que, por limítaçSes ambientais,
potenciais adicionais a 700 MU devem ser dotadas de torre úmida.

Areas adicionais devem ser previstas para disposição de cinzas,
desde aos estudos de localização, em função de toda a vida útil
prevista para as unidades (30 anos). As áreas previstas devem
obedecer aos critérios ambientais de distância mínima dos cursos
d'água, impermeabilização, cobertura e revegetação, sendo
desejável contar com jazidas de argila apropriada (K <10E -7 cm/s)
para estes serviços nas proximidades. Cabe avaliar a possibilidade
de utilização das cavas de mineração a céu aberto para a
disposição das cinzas, como projeto de recuperação da área
minerada em consórcio com a mineradora.

Caso sejam implementados padrões de emissão de poluentes
atmosféricos, o Complexo de Iruí (4x350 MW) será forçado a uma
redução drástica nas suas emissões de MP e S02, mesmo que os
padrSes sejam considerados para cada unidade de 350 MU
isoladamente.
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A instalação de quacro centrais térmicas de 350 MU na jazida de
Iruí/Capané. com caldeiras a carvão pulverizado. :sve englobar
equipamentos para redução das emissões de 502, afim de evitar que
os padrões de qualidade do ar sejam sobrepassados. Recomenda-se a
operação, por um ano, de e9taçSo meteorológica -.- :io r.cn i tcramento
da qualidade do ar no sítio proposto a fim de ròter dados
representativos do local e dados sobre a qualidade i^uài do ar na
regiIo, antes d* implantação das termelétricas. Também a
eficiência dos coletores de material parti eu lado precípitadores
eletrostáticos) necessita ser aumentada para valores maiores que
99% de modo a garantir a manutenção dos padrões legais,
principalmente após os 700 MU instalados.

2.6 - REFLEXOS NA ECONOMIA REGIONAL

A efetiva utilização do carvão para a geração de energia elétrica
(segundo as previsões do plano 2010) implicará na abertura de
novas frentes de mineração, com eventuais mudanças cie métodos e/ou
equipamentos de lavra e transporte de carvão e cinzas.

0 beneficíamento de carvlo mineral hoje ainda incipiente, renderá
a ser desenvolvido, assumindo uma posição expressiva ;a a curto e
médio prazo, com vistas à produção de diferentes características
para utilização como combustível alternativo destinado a indústria
ide cimento, papel e celulose, petroquímica, de cerâmica e
outras). 0 desenvolvimento desta atividade possibilitará tornar
mais extensiva a comercialização de carvão a nível não só
regional, como também a nível nacional.

0 Plano 2010 considerou os problemas decorrentes do integral
aproveitamento do potencial hidrelétrico competitivo, e a
conseqüente necessidade de se desenvolver uma industria de
construção e de equipamentos ligados ao desenvolvimento de
Centrais Termelétricas. Esta transição não poderia ser brusca e
uma alternativa encontrada seria a antecipação de termelétricas
conjugadas com a postergação de hidrelétricas, a custo
competitivo, de maneira a garantir uma transição gradual. Desse
modo, o Setor Elétrico deve orientar seu programa termelétrico
considerando unidades de produção de pequeno e médio portes de até
125 MU, ao lado das de maior porte (350 MU) de forma a mobilizar o
desenvolvimento da capacitação tecnológica em projeto, fabricação
e construção de usinas termelétricas a carvão.

Esta capacitação tecnológica beneficiará principalmente as áreas
de engenharia de processo, engenharia elétr;ca, engenharia
mecânica, engenharia de controle, engenharia de manutenção e
engenharia ambiental, o que concede ao país uma gradual
independência de tecnologia e mão-de-obra do exterior e
conseqüente economia de divisas.
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Também permitirá assimilação, desenvolvimento ae tecnologia e
estimulo à fabricação nacional de component.es . com especial
ênfase na fabricação seriada decorrente ia implantação de
programas de usinas moduladas.

Prevê-se criação de empregos a nível nacional na áreas direta €•
indiretamente relacionadas com a concepção, implementação e
operação de usinas termelétricas.

Também serão dados incentivos para o desenvolvimento da industria
nacional da área de mineração, transporte e armazenagem de carvão;
remoção e transporte de cinzas: tratamento de água, bombas;
tanques e vasos de pressão; estruturas metálicas; dutos de ar e
gases; tubulações e válvulas; precipitadores eletrostáticos; ar
condicionado e ar comprimido; proteção contra-incêndio; sistema de
comunicação, sistema de içamento e elevadores; instrumentação e
controle; materiais de instalação, transformadores; equipamentos
elétricos; fios e cabos, etc.

A implementação de empreendimento termelétrico cria oportunidades
para a proposição de formas de atuaçlo de ordem sócio-econômica,
ambiental, financeira e institucional do Setor Elétrico que visam
ampliar o benefício líquido e os efeitos multiplicadores a nível
regional; pode também interferir no processo de desenvolvimento
regional agindo basicamente sobre:

a) O aprimoramento na escolha de critérios e procedimentos,
expandindo as análises de custos/benefícios usualmente
elaboradas, de forma a incorporar os aspectos ambientais
ffsico-bióticos e sócio-econômicos que orientem, em última
análise, a decisão de implantar ou não um empreendimento, bem
como a forma de implantá-lo, assegurando que não ocorram
defasagens entre os estudos de engenharia e os estudos
ambientais.

b) O suprimento de carvão e insumos que, constituindo-se cada vez
mais de subprodutos da extração de um carvão mais nobre e, até
mesmo, de rejeitos, cria um mercado para materiais que, de
outra forma seriam jogados no ambiente, constituindo-se em
fontes de poluição ambiental.

c) A integração da infra-estrutura, serviços » mão-de-obra
demandados pela usina com as condições pré-existentes na
região. Ou seja, o suprimento das necessidades da obra deverá
levar em conta as características da população, quer como
potencial usuária da infra-estrutura e dos serviços implantados
em suporte ao empreendimento, quer como potencial supri dor
destes serviços. Deve-se estudar com atenção os fluxos de
investimentos e a demanda da infra-estrutura e serviços
associados à implantação e à operação destes empreendimentos
bem como sua distribuição no território e no tempo, visto que
tendem a causar impactos sócio-econômicos de natureza e
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nos Pólos Carboelétr1 cos

Como -ecorrència da implantação de usinas -.erir.eiétr : cas a :arv3o
importantes reflexos econômicos, além de sociais <r ambientais,
poderão ;ncidir sobre áreas diretamente atingidas pelos
empreend1mentos. Numerosas atividades econômicas ligadas
diretamente a indústria do carvão deverão se desenvoiver nas áreas
dos pólos caròoeiétr1 cos, tais como:

- geraçUo de energia elétrica;
- mineraçlo de carv3o-,
- atividades de recuperação de áreas de mineracüo:
- benef1z1amento de carvão;
- projetos <=- obras destinados ã estocagem, blendagem e escoamento

ze carvSo a ser exportado para outras regiões;
- projetos <? atividades industriais para outros usos do ;arv3o

'gaseificação e iiquefação)
- projetos ff atividades industriais para uso r.z :;rv2o zzzi fins

zarcoquim1 cos:
- projetos .ndustriais e atividades de transformação ccs resíduos

cie combustão •? do tratamento de efluentes das usinas.
- projetos industriais e atividades para transformaçlío dos

resíduos de extração e benef1c1amento do carvão.
- comercialização de cinzas.
- indústria cimente ira
- indústria cerâmica

Paralelamente, deverão se desenvolver também:

- projetos de acumulação e regularização, captação, adução, e
tratamento de água para quaisquer fins (industriais).

- orojetoc de vias de acesso e passagem para escoamento de
matérias-primas, energia e outros produtos.

- projetos de novos núcleos habitacionais e ampliação de -.úcleos
existentes.

- atividades administrativas, comerciais e de prestação de
serviços.

Poderão, ainda, ocorrer;

- incremento à pecuária;
- modernização e aumento de produtividade em áreas de uso

agr í co 1 a:
- iniciativas no campo da agroindústr1? relacionadas

predominantemente com o abastecimento da região (criação e
abate de suínos e aves, produção de hortigranjeiros) e
.ndústr1 a de produtos aiimentares.
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Este processo de crescimento e d:verr;ficacao ce atividades
industriais acarretará a necessidade de um roneamento de uso =•
ocupação do solo para as atividades ali existentes e/ou que irão
se desenvolver. Isto permitirá harmonizar as atividades
industriais. agrícolas e pastoris cia reaião. bem como evitar
interferência funcionai e espacial entre as mesmas.

Sob ponto de vista sócio-econômico, a efetiva industrialização e o
desenvolvimento da regi 3o promove interações entre moradores
locais e trabalhadores provenientes das diversas localidades do
país que para lá irlo se dirigir. A partir destas interações
poderio ocorrer modificações nos hábitos, costumes e na própria
cultura local. Este fenômeno , complexo e sensível, exigirá
análise, e a tomada muito cuidadosa de medidas e açSes para
atenuá-lo e revertê-lo em benefício da regi3o.

Por outro lado, a criação de novos empregos, a exigência de
capacitação e treinamento para novas atividades, n3o só
proporcionarão melhorias no poder aquisitivo da população, como
também poderão aumentar o nível de exigências no que refere à
infra-estrutura local - educação, saüde, habitação, lazer, etc.

2.7 - POLÍTICA CARBONÍFERA

2.7.1 - Históri co

Pode-se dizer que a disposição governamental para o
estabelecimento de uma política específica para o carvão mineral
teve origem no ano de 1953, quando, através da Lei n© 1886, foi
aprovado o Plano do Carvão Nacional.

O PLANCARVXO, que visava planíficar e regular o Setor Carbonífero,
teve sua efetivação atribuída a uma Comissão Executiva,
subordinada diretamente à Presidência da República.

Em sua essência, tal plano objetivava a ampliação do mercado deste
insumo energético pela redução dos custos aos consumidores finais,
inclusive via implantação de usinas termelétricas e siderúrgicas.

Para a consecução desta meta, previa financiamentos para a
mecanização das minas (aquisição e instalação de equipamentos
destinados à lavra e ao beneficiamento) e para obras de
infraestrutura de transporte e movimentação dos produtos, de
maneira a ampliar seu raio econômico. Adicionalmente, contemplava
também investimentos em pesquisa (mineral e tecnológica) c na
assistência social aos mineiros.
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A '.ei nQ 2.360/80 criou a Comissão do Piano do "arvão "acionai,
2PCAN, ent:daae dotada de personalidade juridics - autonomia
financeira, ã quai foi atribuída a execução io programa,
"coordenando as atividades relacionadas com o carvão mineral, a
fim de ampliar-lhe, oie modo econômico, a produção. . r.crementar e
racionalizar o seu consumo, de forma 3 melhor iproveitâ-Io como
redutor, combustível e matéria-prima".

Posteriormente, a CPCAK foi vinculada ao MME, senco -:ue, em 1968,
teve início a transferência de suas atribuições para o CNP e para
o DNPM, processo concluído em 1970 com a extinçSo cia comissão.

Desde então, estes órgãos vêm-se incumbindo legalmente cia política
do Setor Carbontfero, acrescentando-se que, em 1975. -?m função da
crrse do petróleo, dos excedentes de carvão energético e da
conseqüente necessidade da redução da dependência do país a fontes
externas de energia, a CAEEB foi designada como responsável pela
comercialização do carv3o não coqueificável, :> que deixou de
ocorrer ao final de 1988 com a extinção do subsidio ao transporte
do carvão.

Esta estruturação organizacional foi eficiente na meai da em que se
analisa tanto a expansão dos recursos carboníferos nacionais como
o significativo crescimento, e diversificação, do mercado
consumidor até 1985.

íío bojo destas mudanças estruturais, face a crescente pulverização
das atribuições entre diversos ministérios e órgãos federais que
afluíram ao carvão mineral, representando interesses muitas vezes
conflitantes, verifica-se, a partir de um passado recente,
crescentes dificuldades para a condução da política carbonífera.

E3se pluralismo resultou numa excessiva interferência do Estado no
Setor Carbonífero, o que influiu significativamente tanto no
comportamento dos concessionários como na política de preços.

Com efeito, os mineradores foram induzidos a se colocar numa
posição passiva, à espera de decisões ao nível de governo, em
oposição ò uma estratégia mais agressiva, com atuação voltada à
conquista do mercado. Essa acomodação, fruto da r -gurança do
empresariado, revelou-se como sendo uma estratégia cc veniente em
função das garantias asseguradas pela participação direta dos
órgãos de governo, inibindo, paulatinamente, as ações que
envolviam riscos, a serem desenvolvidas para a conquista da
auto-sustentação do setor.

De maneira, análoga, as distorções nos preços praticados para os
diversos tipos de carvão produzidos, atrelados ao óleo combustível
e/ou baseados em "convenções", de origem não bem definida e com
objetivos nem sempre claros, tornaram esses preços irreais,
contribuindo para dificultar as referidas ações.
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O efeito multiplicador destas excepcional idades é tal que se torna
praticamente impossível conhecer o custo real do produto, face aos
subsídios, diretos ou indiretos, embutidos nos preços dos insumos,
a exemplo dos demais combustíveis produzidos no país.

A constatação desta realidade, aliada ao reconhecimento da
importância estratégica dessa fonte energética, motivou o HHE a
cogitar de uma ampla reformulação da política carbonífera, de
maneira a conquistar a confiança dos empresários, inclusive para
aplicação de recursos próprios na expansão, que assegurasse preços
reais e competitivos para o consumidor final e permitisse a
auto-sustentação do setor, sem a necessidade de favores do Governo
Federal.

2.7.2 - SituaçSo Atual

Em 1986, através das Portarias MME nC 139, 161, 477 e 1123 e SC nO
306, foi constituído um Grupo de Trabalho com o objetivo de
apresentar um estudo circunstanciado que permitisse ao ministério
conhecer, ao nível de detalhe, a atual situação do carvão mineral
nacional, bem como tomar as providências Julgadas necessárias para
um novo redírecionamento do setor.

Neste contexto, em setembro deste mesmo ano o GT apresentou seu
relatório "Aproveitamento do Carv3o Mineral Nacional", donde
resulta a recomendação de "aumentar, até o fina) do século, a
participação do carvão mineral no balanço energético, de forma
compatível com o volume de suas reservas e com sua competitividade
vis-a-vis as outras fontes de energia", bem como toda uma série de
diretrizes para consecução dessa recomendação.

Em Despacho Ministerial, datado de 16/10/86, o Sr. Ministro das
Minas e Energia aprovou o referido relatório, submetendo-o à
apreciação da CNE (Comissão Nacional de Energia) para que fosse
analisada a recomendação antes mencionada e fornecesse subsídios à
formalização da política para o carvão mineral nacional.

Em continuidade ao tratamento da questão, em data de 20/11/87,
através da Portaria nQ 1.860, o Sr. Ministro das Minas e Energia
instituiu, no âmbito da Assessor ia Técnica da CNE, Grupo de
Trabalho para "desenvolver estudos visando estabelecer política de
longo prazo para produção e uso de carvão mineral", designando
representantes dos setores de produção e consumo e do poder
regu 1 ator i o.

Em 27/07/88, a CNE, através da Resolução nff 003, resolve, entre
outros tópicos, "estabelecer que as novas diretrizes para a
política de carvão mineral orientada para um sistema
auto-sustentado econômica e financeiramente, deverão entrar em
vigor a partir de 15 de janeiro de 1989, tendo em vista que a
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j documento -̂ manacio ~o C-T r»a ONE, cataao de seismcro de 1988,
recomende. •.IGOÇSG -e uma diretriz cieral . .-.ue -ief.r.e ::ue "J

•expansão JC ~er.cr "arronif.ero reger-se->> -cr :•?•.: -^Lactcnamentc
:: 1 reio com cs ^ecxmentos consumi acres - ie nrcauçaO de
eipr r:;..iace. -r : cerur 5; eu •? 1 ncúctr i a de •.ranc: jrasçio - tomando
como referência seus pianos de expans3o: consequentemente,
prat:car-ot-v : : 1 vr«? negociação de preces. :c- vistas 2
3uto-i;ust.ent aç3c- ca 'tt: v idade, cabendo, no ?ntLnt.c. .0 Governo 3
responsaò 1 1 1 daae de compatibilizar o regime de- ::vre cercado do
carv3o minerai com o dos energéticos concorrentes. sob controle
estatal": na seqüência, são propostas diretrizes -rspecíficas
quanto i reciu!aç3o de mercado, às ividaces :? suporte, á

OGia e recursos humanos e ao meio ambiente.

No que afev«i JC Õotor "létrico, é recomendado aue o relacionamento
zam z "etor Carbonífero tenha por base o Provoco.- de Intenções
firmado no cnmeiro semestre de 1988.

- Envolvimento -o Jetcr Elétrico

0 relatório :o GT de 15S&, tendo em vista a :mporcãncia do Setor
Elétrico como consumidor e considerando o papei estratégico das
usinas termelétricas na economia do carvSo minerai. orientou no
sentido de que "o DNAEE, a ELETROBRXS e a CAEEB, em conjunto,
promovam gestões junto ao SNIEC (Sindicato Nacional das Industrias
de Extração de CarvSo) buscando a celebração de um Protocolo de
Intenções, com vistas a assegurar um aumento de geração de energia
elétrica a partir do carvão mineral, considerados os pontos
sugeridos pelo GT, no instrumento II 1-5".

Em maio de 1988 foi efetivamente assinado um Protocolo de
intenções entre a ELETROSUL, a CEEE, o SNIEC e a CAEEB, visando
definir termos e condições sobre a participação ao carvão .-ineral
nacional na geração de energia elétrica, tendo como .nterven1 entes
o HKE, o DNAEE, a ELETROBRAS e o CNP.

Este protocol o define que suas referências básicas s3o os
documentos constitutivos do Planejamento da ExuansSo do Setor
Elétrico (Plano de Recuperação Setorial - PRS e Plano Decenal de
Geração - Plano 2010) e os Planos de Operação do GCOI, (Grupo de
Controie- de Operação Interligada) enumerando seus fatores
determinantes, como segue:

a) o Despacho do Senhor Ministro das Minas e Energia, exarado em
iô/10/86 >> publicado em 20/10/86 no Diário Oficial da União,
com base nas recomendações do Relatório cio DT - Carv3o
Mineral, de que tratam as Portarias MME r.Q 129. 161, 477 e
1123/86;

54



b) a experiência já acumulada pelo Setor Elétrico no uso do carvão
mineral nacional e a consideração de que esse energético
representa um componente essencial para a expansão do parque
gerador da regilo sul do país, conforme caracterizado no seu
planejamento de longo prazo:

c) a exigência de investimentos de grande vuito na mineração,
beneficiamento e transporte do carvão até os pontos de
utilização, de forma a garantir o suprimento adequado às usinas
termelétricas em atendimento à expansão do parque gerador;

d) a necessidade de assegurar aos produtores de carvão mineral
nacional um nível adequado de demanda e uma taxa de remuneração
adequados, que resguardem a economic idade dos Setores Elétrico
e Carbonffero, dando assim um tratamento justo para ambos os
setores, à luz do interesse nacional;

e) a importância de localizar as novas usinas termelétricas a
carvão preferencialmente Junto às minas, permitindo o consumo
de carvão bruto (ROM) ou de fraçSes pobres oriundas de seu
benef i c i amento;

f) o reconhecimento de que as questOes ambientais ligadas à
extração, beneficiamento e consumo de carvão exigem, também,
medidas que impSem investimentos e despesas significativas e
que estas devem constar dos provisionamentos desses dois
setores envolvidos, respondendo cada um deles pela parte de sua
competênci a;

g) a necessidade de articulação das entidades federais, estaduais
e privadas que atuam nos Setores Elétrico e Carbonífero, de
forma compatível com os demais setores usuários do carvão
mineral nacional.

Quanto às condiçSes de suprimento de carvão às UTE's, reza nesse
protocolo que:

"a) o Setor Elétrico definirá a localização das usinas próximas às
Jazidas que serão selecionadas entre aquelas que, pelas suas
características, ofereçam melhores condições para o
abastecimento de carvão às usinas termelétricas previstas no
planejamento do setor. Para tanto, serão considerados os
custos de produção e de transporte, de forma que os preços
resultantes sejam compatíveis para viabilizar a produção do
carvão e para assegurar que os custos de geração projetados
estejam coerentes com a inclusão econômica das usinas térmicas
no Plano de Expansão do Setor;
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b) os signatários assegurarão, através de rirxraws :u outros
instrumentos pertinentes, condições cie fornecimento que
permitam c» suprimento confiável desse combust ;'ve i , . r.ciusive c
dimensionamento e a manutenção dos estoques para a operação das
usínas;

c) para garantir est<? suprimento, os "on:rat.os -?st. abelecerUo
quotas anuais de compra e de venda de carvão Mineral nunca
inferiores ao consumo equivalente a operação das novas usinas
termelétricas cem fator de capacidade de 40 % :quarenta por
cento);

d) respeitadas as quotas anuais, serão detalhadas pelo Setor
Elétrico as quantidades mensais de carvão a serem supridas;

e) "os contratos de compra e venda de carvão mineral nacional
contarão com 1 nterveniênc i a da ELETROBRAS <? da CAEEB nos casos
onde suas responsabilidades legais, ou a conveniência
reconhecida pelas partes, assim o recomendarem;

f> os contratos de compra e venda de csrv'ao mineral deverão
especificar cláusulas referentes a quotas mínimas anuais e seus
limites máximos de variação, características técnicas, métodos
de amostragem e ensaio, preços unitários do carvão mineral
colocado nos pátios das usinas termelétricas, fórmulas do
reajuste. prazos de entrega, penalidades por atraso no
fornecimento e condições de rescisão;

g) analogamente, deverão os contratos garantir níveis mínimos de
faturamento mensal, prazos para pagamento às empresas
miner adoras e multas por atraso de pagamento."

Finalmente, é definido que "as condições do presente Protocolo de
IntençSes são aplicáveis às situações previstas pelo Planejamento
da Expansão do Setor Elétrico bem como para fornecimentos
adicionais, nos quais haja competitividade entre os custos de
energia elétrica gerada a partir de carvão mineral nacional e os
provenientes do uso de outras alternativas energéticas existentes
na região ou no conjunto de regiões interligadas, no qual a região
Sul esteja fazendo parte."

Pelo exposto, verifica-se que as linhas mestres de uma política
carbonífera foram traçadas já na década de 50, por uma geração de
planejadores e legisladores que vi venci aram as limitações impostas
pela II Guerra Mundial, donde se fez sentir a necessidade de dotar
o pais de alternativas energéticas capazes de atenuar a
dependência de combustíveis importados.

Em que pese tal fato, deve-se reconhecer que os percalços havidos
ao longo do tempo estão, sem dúvida, vinculados à própria
localização geográfica das jazidas de carvão, distantes dos pólos
industriais, o que veio a contribuir para colocá-!c numa condição
marginal. Isto pode ser ratificado, inclusive, pelos relatórios
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dos inúmeros grupos de trabalho constituídos ao longo do tempo e
que repetidamente recomendam, entre outras providências, a
adequação dos sistemas de transporte como um dos principais
vetores para a ampliação de seu raio econômico.

Na atualidade. face ao relevante papel destinado à geração
termelétrica a carvão em futuro não muito distante, conforme
contempla o planejamento do Setor Elétrico, que histórica e
mundialmente atua como agente propulsor (e muitas vezes,
vi abi 1ízador) desta atividade econOmica, e pela constatação da
necessidade/conveniência de se ampliar sua participação relativa
no balanço energético nacional, a demonstrada disposição
governamental em implementar una política de longo prazo para
produção e uso desse combustível, tal como proposta pela CNE, pode
ser encarada como um marco entre sua consideração como "potencial"
e seu efetivo aproveitamento econômico.

Assim, é imperativo que a política a ser adotada seja realista, de
maneira que os setores envolvidos, e a sociedade como um todo,
possam se conscientizar de que é do interesse nacional usar um
combustível produzido no país, que economiza divisas e que, por
sua vez, apresenta custo competitivo quando comparado com outros
combustíveis alternativos.

Para tanto, não se pode omitir dessa avaliação os custos sociais,
inevitavelmente associados à produção e à utilização desse bem
mineral, traduzidos pelos impactos ambientais, cuja identificação
e diretrizes para a minimização se constituem nos objetivos
básicos do presente trabalho.
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CAPÍTULO 3

ANALISE AMBIENTAL DOS PROCESSOS DE PRODUÇXO DO CARVXO MINERAL
NACIONAL (LAVRA, BENEFICIAHENTO, TRANSPORTE E ESTOCAGEH)

Para possibilitar a colocação dos carvOes vendáveis (Metalúrgico
e energéticos) no mercado consumidor, s3o executados uma série de
processos industriais.
Este capítulo analisa os impactos ambientais potencialmente
gerados em cada fase desses processos, e discute as medidas
mitigadoras que, no atual estado da arte, podem ser aplicadas a
cada um dos impactos ambientais analisados.

As influencias ambientais geradas pelas atividades de mineração
dependem em grau e qualidade dos vários métodos de mineração e
beneficiamento adotados. AlteraçOes s3o evidenciadas na
atmosfera, no solo e nos corpos d'água, decorrentes da disposição
inadequada de materiais sólidos considerados como rejeitos, águas
acidificadas de drenagem de minas, águas de arraste e de
lixiviaçSo de substâncias presentes nas pilhas de rejeitos e
efluentes líquidos com alta concentração de sólidos provenientes
das várias fases de beneficiamento do carvSo bruto.

3.1 - LAVRA SUBTERRÂNEA

3.1.1 - Impactos Ambientais

As minas de carvSo podem ser divididas em minas subterrâneas (de
subsolo) e minas a céu aberto.
As minas de subsolo sSo classificadas em três tipos principais,
quanto à forma de se atingir a camada de carvSo mineral a
explorar, sendo denominadas como minas de encosta, minas em plano
inclinado e minas em poço vertical.

Nas minas de encosta, a camada de carv3o encontra-se acessível
pela perfuraçSo de galeria aproximadamente horizontal, a partir de
uma encosta de elevação topográfica.
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Has minas em plano inclinado a casada de carvSo encontra-se
relativamente a pequena profundidade do solo, tornando-se
acessível pela perfurado de galeria inclinada.

Nas ninas em poço a casada de carvão encontra-se a laior
profundidade do solo, tornando-se acessível pela perfuração de um
poço vertical que alcança a galeria principal.

A extração do carvSo nas minas de subsolo pode ser realizada
através de processos manuais, semi-mecanizados ou mecanizados.

No processo manual, a camada de carvSo é perfurada por meio de
ponteiras e picaretas (usando-se atualmente perfuratrizes a ar
comprimido), desagregada por explosão, sendo o material solto
aanualmente (rafa) e colocado em vagonetes tracionados manualmente
e por meio de engate em cabo sem fim, tracionado por guincho.

No processo semi-mecanizado, a camada de carvSo é perfurada com
perfuratrizes a ar comprimido, desagregada por explosão, sendo o
material solto colocado em esteiras transportadoras, por pequenas
pás carregadeiras tracionadas eletricamente denominadas "bob cats".

No processo mecanizado, a camada de carvlo é perfurada por
perfuratrizes a ar comprimido, desagregada por explosão, sendo o
material solto em esteiras transportadoras por equipamentos
mecanizados denominados de "Feedei—breaker. Loader e Shuttle-car",
equipamentos esses utilizados quando se emprega o método de
escavação em câmaras e pilares.

Na mineração mecanizada pode-Be-á ainda utilizar equipamentos com
escudos auto-marchantes e cortadeira de tambor denominado
"Long-Uall", que ao mesmo tempo que recolhe o material solto e o
transporta para fora da galeria da mina, ainda promove a
sustentação do teto da galeria.

Huitas minas de subsolo interceptam, de alguma maneira, o sistema
hidrológico em que se encontram instaladas. Assim, as águas por
elas drenadas necessitam ser recalcadas para a superfície a fim de
permitir os trabalhos a executar. Enquanto abertas, as minas de
subsolo constituem um sumidouro para o qual as águas subterrâneas
percolam e se introduzes através de furos de sondagem e poços de
ventilação, podendo até ocasionar abaixamento nos níveis do lençol
freático em sua área de infuência. Além disso, após a lavra, pode
ocorrer o abatimento do teto (subsidência), que pode se refletir
até na superfície, com danos em edificações e drenagem de cursos
d'água e açudes.

As águas de drenagem das minas de carvão transformam-se em
fortemente poluídas e poluidoras, através da acidez gerada pela
oxidaçSo do material piritoso e do arraste de sólidos finos
gerados pela mineração do carvão para os cursos d'água e áreas
vizinhas à mineração.
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Os problemas de poluição hídrica nas regiões carboníferas s3o
qualitativamente similares em todos os locais de lavra e
benef i ei amento e se devem na maior parte à oxidação da pinta
(FeS2 - Sul feto de ferro) que ocorre associada ao carvlo e que,
quando exposta ao ar e à umidade, se oxida gerando ácido sulfúnco
e compostos de ferro que acabam sendo, de alguma forma,
carregados até os cursos d'água, o ácido dissolvendo os metais
associados e possibilitando a sua ocorrência em altas
concentrações no meio aquático.

A reaç3o inicial ocorre quando a pinta é exposta ao ar e è água,
produzindo-se sulfato ferroso e ácido sulfúnco.

2 FeS + 7 0 + 2H 0 2FeS0 + 2H SO

2 2 2 4 2 4

A oxidação subsequente do sulfato ferroso produz sulfato férico;

4 FeSO + 2H SO + 0 2Fe(S0 > + 2H 0

4 2 4 2 4 3 2
Dependendo das condições fiaico-químicas do meio, a reaç3o pode
evoluir para formai—se hidróxido de ferro ou sulfato básico de
ferro:

Fe (SO ) • 6H 0 Fe (0H)3 + H SO
2 4 3 2 2 4

e/ou
2Fe(OH)SO

4

Fe (SO ) + 2H 0 2Fe(0H)S0 + H SO

2 4 3 2 4 2 4

A pirita pode também ser oxidada pela íon férrico como a seguir

+3 +2 -2 •
FeS + 14Fe + SH 0 15Fe + 2S0 + 16H

2 2 4
Assim, a oxidaçSo, de um mol de pirita produz dois moles de ácido
sulfurico

Estas equações s3o viteis para ilustrar a produção de acidez pelos
materiais piritosos, contudo podem dar a impressão que apenas
compostos de ferro e ácido sulfúrico estejam presentes. Na
verdade, réaçSes secundárias ocorrem entre os sul fatos, ácidos e
demais compostos presentes nas argil as, calcáreos, arenitos,
siltitos, folhelhos e outros estratos que, em geral, sempre se
encontram associados à camada de carvSo mineral.
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A taxa de geração de acidez e a conseqüente qualidade das águas ae
drenagem são funções da quantidade e do tipo de pinta ocorrente,
do tempo de contato, das características hídrogeoiógicas da área
de mineração, do método de lavra e do sistema de drenagem das
águas percoladas.

A quantidade de pinta presente na camada de carvão não é
necessariamente proporcional à geração de acidez. Esta depende do
tipo da pinta associada ao minério de carvão-, a forma cristalina
do material pir 1 toso mostra-se menos sujeita à oxidação que a
forma amorfa.

3.1.2 - Medidas Mitigadoras

A seguir são apresentadas técnicas e medidas de prevenção e
redução dos impactos ambientais gerados.

3.1.2.1 -Aspectos Locacionais

a) não locar poços de acesso ou ventilação em áreas inundáveis, ou
em zonas muito fraturadas, para evitar infiltração de água.

b) não lavrar (ou não recuperar pilares) sob zonas urbanas.

c) preservar uma faixa de segurança sob rios e na zona de
transição para lavra a céu aberto.

3.1.1.2 - Redução das Drenagens Ácidas

a) controlar as fraturas no teto, pelo aumento de dimensQes dos
pilares, escoramento do teto, jateamento de concreto.

b) selar os furos de sondagem, zonas de fratura e subsidêncía, a
partir da superfície, geralmente com argila.

c) selar as galerias abandonadas.

d) abrir poços periféricos à área de lavra para rebaixamento do
lençol freático.

e) desviar as águas superficiais para longe dos pontos de
infiltração na mina.
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f> melhorar o escoamento superficiai sobre a area r.e .-nineraçlo,
para reduzir m f i 1 traçSes .

g) redistribuir os pontos de bombeamento da drenagem para a
superfície, minimizando- o contato com material pintoso e o
tempo de armazenamento.

3.1.1.3 - Tratamento das Drenagens Ácidas

Apresentadas aqui para lavra de subsolo, as drenagens ácidas
ocorrem em qualquer processo onde a pinta entre em contato com o
ar e a água, acarretando a necessidade de tratamento.

Os parâmetros fundamentais para qualquer projeto de tratamento de
efluentes s3o a vaz3o de descarga e a concentração em que ocorrem
os poluentes, cujo produto nos leva à carga poluidora.

Obviamente, quanto maior a carga poluidora, maior o custo do
tratamento. Assim, a primeira etapa do trabalho contempla uma
análise profunda dos processos produtivos individuais a fim de
alcançar a redução da carga poluidora através de medidas de
controle.

Estas medidas, exemplificadas nos itens anteriores, envolvem
basicamente, reduçSo e/ou racionalização do uso da água,
obtendo-se, como produto, uma reduçSo dos volumes a serem
tratados. Em um sistema de tratamento químico, onde o custo dos
reagentes tem um peso muito grande nos custos totais do tratamento
e é proporcional aos volumes tratados, as medidas de controle
podem ter um papel importantíssimo na reduçlo dos custos de
tratamento.

Com relaç3o aos projetos de tratamento propriamente ditos, a
concepção que norteia os trabalhos é a de, onde a proximidade
ffsica permita, realizar tratamento integrado das unidades de um
mesmo parque extrativo ( mina + lavador + áreas de apoio e de
rejeitos), obtendo assim o máximo em economia de escala.

Quanto aos processos de tratamento, em todos os lugares onde
existe explotaçSo de carv3o, ocorrem problemas hídricos comuns,
detectados por:

- Presença de grande quantidade de finos de carvSo e minerais
associados.

- Aumento da acidez mineral.
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- Alto ;eor cie ferro e meta 1 s pesados.

- Ocorrência de sul fatos.

A partir destas constataç3es, os processos de tratamento devem ser
escolhidos e dimensionados de modo a combinar uma efetiva melhora
destes problemas com uma tecnologia aplicável e com a maior
simplicidade possível.

Nesta ótica, embora mereçam destaque como métodos futuros,
processos como osmose reversa, troca iOnica, eletrodiálise e
cristalização, não devem encontrar, segundo estudos Já realizados
até o momento, aplicação prática imediata, merecendo, no entanto,
pesquis as poster i ores.

A neutralização, precedida da remoção dos finos, e seguida da
oxidação do ferro e da remoção de metais pesados é o método
empregado na maioria das plantas de tratamento em operação pelo
mundo.

Dentro deste universo, o Quadro 3.1 lista as etapas do processo de
tratamento, acompanhadas do leque de alternativas que se abre no
estudo de cada etapa.

Uma série de materiais alcalinos podem ser usados para neutralizar
as águas ácidas da mineração de carvão. A escolha do álcalis
depende principalmente do seu custo, disponibilidade, reatividade,
volume de lodo produzido, facilidade de manuseio e qualidade
desejada do efluente.

Os materiais mais comumente usados incluem: cal virgem, cal
hidratada, calcário, soda cáustica, soda barri lha, lixivia de soda
e outros.

As reaçCes envolvidas na neutralização eão:

- Usando cal:
Ca(OH) + H SO CaSO + 2 H O

2(s) 2 4(aq) 4(s> 2(1)

Ca(OH) + FeSO CaSO + Fe(OH)
2(s) 4(aq) 4(s) 2(aq)

3 Ca(OH) + Fe(SO ) 3 CaSO + 2 Fe(OH)
2(s) 2 4 3(aq) 4(8) 3(8)
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QUADRO 3.1
ETAPAS E ALTERNATIVAS DE PROCESSOS DE

TRATAMENTO
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- Usando calcário:

CaCO ^ H SO CaSO + H 0 -CG
3(s) 2 4(aq) 4(s) 2 i) 2(g)

3 CaCO + Fe (SO ) 3 CaSO - 2Fe<0H> • 3CO
3(s) 2 4 3(aq) 4(s) 3(s) 2(g)

- Usando soda;

2 NaOH + H SO Ha SO + 2H O
(s) 2 4(aq) 2 4(aq) 2 (1)

2 NaOH + FeSO Na SO + Fe(OH)
(s) 4 2 4<aq) 2(aq)

6 NaOH + Fe (SO > 3 Na SO + 2 Fe(OH)
( s ) 2 4 3 2 4 ( a q ) 3(s)

Através da apropriada seleção do agente neutralizante c das
condicSos e processos de neutralização, muitos metais (cations)
podem ser removidos durante a neutralização como hidróxidos
insolúveis. An ions podem ser removidos da solução como bases de
cálcio, utilizando o princípio da solubi1 idade.

As altas concentrações de metais pesados presenteB, com sua
solubi1 idade aumentada pelo abaixamento de pH, podem ser reduzidas
por precipitação como hidróxidos msolüveis. 0 pH no qual esta
precipitação ocorre é diferente para cada metal. Valores típicos
de pH são apresentados na Tabela 3.2. A precipitação cemo
hidróxidos insolúveis geralmente remove estes metais a
concentraçSes de 1 mg/l ou menos. No caso de metais anfotéricos,
tais como zinco e alumínio, haverá ressolubi1ização se a solução
se tornar por demais alcalina. Isto pode se apresentar como um
problema se mais de um metal necessitar de remoção.

A Figura 3.3 ilustra as operações unitárias do processo de
tratamento convencional com cal.
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TABELA 2.2

VALOR MÍNIMO DE pH PARA PRECIPITAÇÃO DE fONS

METÁLICOS COMO HIDRÓXIDOS

CATION

Estanho

Ferro

A l u m í n i o

Chumbo

Cobre

Zinco

Níquel

Ferro

Cádmio

Manganês

+2
(Sn )

+3
(Fe )

+3
(Al )

+2
(Pb )

+2
(Cu )

+2
(Zn >

+2
(Ni )

+2
(Fe )

+2
(Cd )

+2
(Mn )

?H

4.2

4,3

5,2

-. -

y o

8,4

9,3

9,5

9,7

10,6
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3.2 - LAVRA A CáU ABERTO

3.2.1 - luiDactoE Ambientais

A mineração a céu aberto é praticada quando a camada de carvão
apresenta-se próxima à superfície, permitindo a sua exploração
econômica pelo desmonte e remoção do material de cobertura.
A remoçSo do material de cobertura é realizada normalmente por
escavadeiras de grande porte ("Drag-line e Shovel 1") e a camada de
carvão exposta é desagregada então por perfuração e explosão, e o
material solto é transferido por caminhões basculantes com emprego
de escavadeiras de porte médio.

0 principal problema ambiental decorre da total movimentação do
capeamento com a inversão de suas camadas, soterrando o solo
fértil dos horizontes superiores sob o material rochoso, e expondo
às intempéries o material piritoso, além de resultar num relevo
marcado por filas paralelas de montes cônicos, conseqüência da
operação das escavadeiras.

As minerações de superfície, devido ao grande movimento de terra,
também produzem elevados níveis de acidez nas águas que por elas
escoam e/ou percolam, lixiviando os metais associados, tal como na
lavra subterrânea.

0 transporte de sólidos (erosão), decorrente das atividades de
mineração, pelas águas de drenagem, provoca o assoreamento dos
corpos d'água, ampliando as áreas e os tempos de contato do
material pi ritoso com o oxigênio e a água aumentando
consequentemente os focos de geração de acidez, que ocorre da
mesma forma que na lavra de subsolo.

3.2.2 - Medidas Jlitigadoras

A seguir são apresentadas as técnicas utilizadas para prevenir/
reduzir os impactos ambientais decorrentes da mineração a céu
aberto.

3.2.2.1 - Aspectos Locacionais

a) não lavrar leitos do rios, deixando uma faixa de terra para
proteção ambiental.

68



b) executar um sistema de drenagem da área de .avra que permita a
reuni3o das águas em um único ponto.

3.2.2.2 - Método de Lavra

a) estocar o solo de cobertura (orgânico), protegendo-o das
intempéries, e dispô-lo posteriormente sobre o terreno minerado.

b) confinar o folhelho piritoso nos horizontes inferiores das
cavas.

c) reencher as cavas ou n3o deixá-las sem ponto de escoamento.

d) nl"o depositar material do capeamento em talvegues.

e) desviar os riachos da área de lavra, mediante» canais de desvio
à montante, de maneira que passem ao seu redor.

f) utilizar estruturas de retenção dos sólidos erodidoe, evitando
que atinjam o sistema hfdrico regional.

g) implantar, o mais rapidamente possível após a lavra, uma
cobertura vegetal que minimize a erosSo e a infiltração de água.

3.2.2.3 - Tratamento da Drenagens Ácidas

Tal como na lavra de subsolo, o contato do ar e da água com a
pirita presente nos estratos associados ao carv3o vai acidificar
as drenagens da área de mineração.
O tratamento das drenagens ácidas, seja onde for que elas se
originem, é feito da maneira apresentada no item 3.1.1.3.

3.3 - BENEFICIAMENTO

3.3.1 - Impactos Ambientais

A operação de beneficiamento do carv3o aparece sempre que um
carvlo bruto nSo tem a qual idade desejada para o uso a que se
destina, necessitando purificação.

O beneficiamento, ou lavagem, do carvSo bruto (ROM = Run of mine)
separa o carvSo de outros materiais minerais que a ele
encontram-se agregados, pelo fato de nSo se poder, geralmente,
extrair do solo somente a camada que contém exclusivamente o
carvSo mineral. Assim, os rejeitos sólidos s3o constituídos pelos
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minerais e rochas que ocorrem associados ao carvão, tais como a
pinta, arenitos, siltitos e folheihos que, considerados até pouco
tempo como sem maior valor econômico, foram sendo depositados à
menor distância de transporte possível, gerando extensas áreas
cobertas com material rico em enxofre e metais pesados,
extremamente acidificante quando em contato com o ar e a água, e
sujeito à autocombustão com geração de gases tóxicos.

A separação (beneficiamento) do carvão mineral bruto (ROM) se
realiza por meio de processos industriais que podem ser
subdivididos da seguinte maneira;

Pré*-Tratamento: Br it agem
Peneiramento
Peneiramento para remoção de lamas

Beneficiamento da
Fração Grossa: Jigs (separadores Carvão/rejeitos)

Beneficiamento da
Fraç3o Fina: Ciclones classificadores

Ciclones clar ificadores
Mesas concentradoras
Flotadores

Condicionamento; Desague mecânico
Desague de finos
Secagem térmica

A partir da qual idade estabelecida para o produto, são
selecionados os processos de beneficiamento a serem empregados.

Pela br itagem, o carvão bruto (RON) é reduzido a fraçSes que
dependem do tipo do carvão processado e das características
desejáveis para o produto final.

Os Jigs são equipamentos destinados a separar os materiais
presentes no ROM (carvão e rejeitos), de diferentes pesos
específicos, por impulsos dados a um fluxo d'água que atravessa um
leito sobre o qual as frações do ROM são depositadas, A água
executa um movimento pulsante fazendo com que o material pesado vá
se depositando progressivamente no leito de sustentação e o
material maie leve ascenda à superfície, sendo transportado para
fora, ao longo da unidade. Para separá-lo da água, são usadas
peneiras.

Com o uso de grandes quantidades de água para beneficiamento(de
15Om3/h até 1.800m3/h) e o lançamento de "águas negras", que
conduzem os rejeitos finos de beneficiamento a corpos receptores,
as águas dos rios tornam-se negras, ocorre o assoreamento da
calha, e a reação de decomposição destes finos, que produz acidez
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e dissolve metais e outros ions causadores ia reiuição cuimica.

Os rejeitos separados do carvão bruto (ROM) pelas operações de
beneficíamento (lavagem) podem ser agrupados em 3 classes
denominadas, geralmente, como Ri, R2 e R3. 0 rejeito RI é aquele
retirado em primeiro lugar, por diferença de densidade em meio
líquido pulsante, no "Jig" dos lavadores e que contém a pirita
(sulfeto de ferro) que se encontrava associada às camadas de
carvão. Quando esses rejeitos piritosoe são depositados
inadequadamente, sofrem, em presença do ar e da água, um processo
de decomposição, gerando forte poluição das águas por lixiviação,
e da atmosfera pela emissão de odores e de partículas ácidas. Os
rejeitos classificados como R2 e R3 sSo compostos de siltitos e,
mineralogicamente, silicatos e aluminatos. Desde que separados dos
rejeitos piritosos, podem os rejeitos R2 e R3 ser dispostos com a
preocupação apenas de eliminar as agressões estéticas e de
recuperar as áreas de disposição para usos de interesse
con. mitár io.

A geração de rejeitos sólidos depende, na verdade, de dois fatores
principais:

-a produção de carvão bruto(ROM)
-a recuperação de carvão vendável, pelo benefíciamento.

0 estado de Santa Catarina, além de ser o responsável pela maior
produção de carv3o mineral, gera aproximadamente 2 vezes mais
rejeitos por tonelada de carvão bruto que sai da mina, em relação
ao Rio Grande do Sul e Paraná (ver tabela 5.1).

Examinando o fluxograma de fracionamento do carvão catarinense
(Figura 3.4) observamos que o processo de beneficíamento do carvão
catarinense está dividido em duas etapas:

- a transformação do carvão bruto (ROM) em um produto
intermediário, o carvão pré-lavado (CPL), efetuada em
instalações industriais de propriedade das empresas mineradoras.

- a transformação do CPL em produtos vendáveis, como carvão
metalúrgico e carvão vapor, no Lavador de Capivari S.A.,
companhia de economia mista, subsidiária da CSN.

Esta situação deriva do monopólio estatal do beneficiamento,
efetuado pelo Lavador de Capivari.

Com o crescimento da produção, e dos custos do transporte de
grandes quantidades <'e rejeitos, das bocas de mina até Capivari,
os primeiros estágios de beneficiamento (britagem e jigagem) foram
transferidos para as empresas mineradoras, e efetuadas nos
chamados pré-1avadores.

71



FIGURA 3 4
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Estes processos, constituindo-se nos primeiros estágios do
benefic1amento deixas de recuperar sub-produtos venaáveis, usa vez
que operam COB granulometn as elevadas.

Para evitar parte destas perdas, muitas empresas mineradoras
instalaram coquerias, dotando suas usinas de beneficiamento de
circuitos de recuperação de finos, a vários níveis e utilizando
operaçSes unitárias diversas (mesas concentradoras, flotaçSo, etc).

Em Capivari, ocorre a segunda etapa do beneficiamento. 0 carvão
pré-lavado passa por uma classificação e nova br itagem; sendo,
então enviado a uma instalação de beneficiamento completa,
incluindo Jigues, ciclones lavadores a meio denso, hidrociclones
classificadores (tricones), e recuperadores magnéticos.

Devemos, portanto, ter em mente que este sistema de produçSo
dividido em dois leva à irremediável perda de alguns produtos, na
maior parte finos carreados nos efluentes de pré-lavadores, que
poderiam ser recuperados em instai ações completas de
benef i ciamento.

O fluxograma de produçSo de carvSo adotado em Santa Catarina, com
o monopólio de beneficiamento em Capivarf, vai acarretar maiores
custos no controle da poluição, devido a limitada aplicação do
princípio geral que considera os poluentes como recursos
deslocados, propugnando sua recuperação com o emprego de
tecnologia apropriada, quando nao mais seja, para cobrir parte dos
custos de tratamento.

Dentro dos processos de benef i c i amento empregados pe1o
pré-lavadores, a poluiçSo gerada é devtda a corrente líquida que
foi utilizada na Jigagem e devida à grande quantidade de rejeitos
sói idos separados do carvão, cuja disposição, apesar do enorme
potencial poluidor, foi sempre feita de qualquer maneira, em áreas
próximas ao lavador, ao longo de rodovias, baixios, áreas alagadas
e áreas marginais a córregos e rios, quando o minerador, buscando
áreas de baixo custo financeiro part a disposição dos rejeitos, na
ve-dade estava gerando um elevado custo ecológico e social.

Ao contrário do que ocorre com os demais tipos de indústrias, a
desativação da unidade produtiva nao implica na cessação das
descargas poluentes.

A degradação continua, pelo intemperisso nas áreas de rejeitos do
beneficiamento e nas áreas mineradas a céu aberto, que foram
abandonadas sem controle ou proteção. As águas lixiviadas, ácidas
e com altos teores de metais pesados v3o poluir os rios para os
quais s3o tributárias.
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?or isso, além da poluição causada por minas e lavadores em
operação, «viste» os problemas ocasionados por velhas áreas de
mineração e rejeitos abandonadas.

Esta situação é mais critic? f>m Santa Catarina, onde a mineração
se desenvolve desde o iníci"> do século e há, além das grandes
áreas identificáveis, grande numero de locais onde o rejeito foi
usado como base de estradas, caminhos e aterros em terrenos
alagadiços, levando consigo os problemas típicos de poluição
carbonífera.

3.3.2 - Medidas Mitigadoras

As medidas mitigadoras dos impactos gerados pelo beneficiamento
s3o aplicadas desde a concepção do modelo produtivo, e do circuito
de beneficíamento, até o depósito de rejeitos sólidos.

3.3.2.1 - Aspectos do Modelo Produtivo

a) privilegiar as aplicações do carvão nacional que exijam
produtos com qualidade mais próxima do carvão bruto, evitando a
geração de grandes quantidades de rejeitos.

3.3.2.2 - Aspectos do Circuito de Beneficiamento

a) minimizar a geração de finos durante a br itagem do carvão, pelo
uso de moinhos que baseiam seu funcionamento na fragmentação por
impacto, ao invés dos baseados na trituração, mantendo
criteriosa manutenção e regulagem.

b) reduzir e/ou racionalizar o uso da água, pela maximização das
taxas de recirculação, procurando dotar a usina de
benef i c í aaiento de circuito fechado de águas, recirculando os
efluentes.

c) usar, quando possível, as drenagens de minas subterrâneas como
fonte de água, poupando os mananciais superficiais, situação
favorecida pelas curvas de lavabilidade dos carvSes nacionais
apresentarem melhores resultados em meio ácido.

d) realizar o tratamento das águas residuais, como apresentado em
3.1.1.3.
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3.3.2.3 - Aspectos do Depósito de Rejeitos

As principais técnicas e procedimentos aplicáveis na disposição de
rejeitos sólidos, controle da poluiçUo e recuper?ç3o ambiental dos
depósitos têm por finalidade alcançar os seguintes objetivos
básicos:

- minimizar o contato do oxigênio livre do ar e da água com os
rejeitos de características piritosas e outros materiais
tóxicos, reduzindo aesim a oxidaçSo do enxofre, a conseqüente
formação de águas ácidas, e subsequente soiubilízaçSo de metais
em níveis altamente tóxicos, entre outros só)idos. 0 contato da
água com os rejeitos pode ocorrer pelas seguintes maneiras:

. por precipitação direta na superfície;

. por afluxo de águas de "run o f f :

. por afloramento de águas subterrâneas;

. por inundado.

- prevenir a auto-combust«k> das pilhas de rejeitos piritosos.
- promover a utilização subsequente do solo.
- recuperar os valores estéticos da área afetada.
- minimizar a erosão decorrente da atividade.
- minimizar o assoreamento dos corpos d'água adjacentes.

a) realizar o manejo de águas, procurando isolá-las do contato com
os materiais poluentes (desvio à montante, canalização, diques).

b) dotar o depósito de um sistema de impermeabilização inferior,
para prevenir a infiltração, se o terreno não possuir as
características adequadas.

c> executar a modelagem do depósito em bancadas e compactar as
camadas dispostas no aterro, reduzindo a erosão, infiltração e
autocombustão dos depósitos, e melhorando a capacidade de
suporte da superfície resultante.

d) efetuar o isolamento da camada superficial do depósito, do ?r e
da água, através de cobertura com material argiloso, cimento ou
asfalto.

e) cobrir a camada isol ante com solos em condiçCes de sustentar a
necessária revegetação, seja para recomposição ecológica,
pecuária, agricultura ou para simples estabilização da camada
isol ante.
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D efetuar a correção do solo, adubaçUo e plantio com mudas,
sementes, hidrossemeaaura ou leiva.

g) incentivar usos alternativos dos rejeitos, tais como
recuperação de sub-produtos, uso da fração mais inerte como
material de construção, reenchimento de galerias de minas
abandonadas e outros.

A Figura 3.5 ilustra um sistema de tratamento integrado
mina/1 avador/deposite:* de rejeitos.

3.4 - TRANSPORTE

3.4.1 - Impactos Ambientais

Durante o ciclo de produção e uso, o carvão pode ser transportado
da mina para a usina de beneficíamento, e desta para o mercado
consumidor, utilizando um ou mais dos seguintes equipamentos:
vagonetas, teleféricos, correias transportadoras, caminhões
baseulantes e fora-de-estrada, composições ferroviárias e navios
cargueiros.

Existe ainda o transporte de rejeitos das usinas de beneficiamento
para as áreas de depósito, geralmente feito por caminhões.

Todas estas etapas de transporte sac, fontes potenciais de emissOes
de poeiras fugitivas (material parti eu lado) conforme descrito a
segui r:

- Transporte Rodoviário

0 tráfego de caminhSes e outros 'eículos no circuito formado pelas
vias de acesso às áreas de mineração do carvão produz nuvens de
poeira ressuspensas das estradas.

Estas estradas, geralmente nao pavimentadas, atravessam algumas
vezes regiões povoadas, que ficam diretamente expostas ao pó.

Os caminhões de carga, por sua vez, dependendo das características
do material a ser transportado, da velocidade do veículo e da
velocidade dos ventos, podem contribuir para o incremento da
concentração de material particulado nos arredores, através do
arraste de parte do material do qual se compõe a carga.

Existe registro de casos de pneumoconiose em motoristas de
caminhSes que operam exclusivamente em áreas de deposição de
rejeitos, em Criciúma.
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FIGURA 3.5
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- Corretas Transportadoras

A perda de material das esteiras ocorre basicamente durante as
etapas de alimentação, transferência do material de uma correia a
outra e descarga do material, devido à aceleração e à perda de
atrito na queda livre e ò aç3o eólica.

- Transporte Ferroviário

Durante o transporte ferroviário há a emissão de poluentes
atmosféricos produzidos pela queima do carvão utilizado como
combustível na locomotiva. Estas emissões constituem-se
principalmente do material particulado, S02, hidrocarbonetos e CO,
e não são considerados emissSes fugitivas por se originarem de
fontes-1inha.

0 lançamento de poeiras fugitivas a atmosfera, durante as etapas
de carga e descarga do carvão dos vagões dão origem a emissSes
de curta duração.

3.4.2 - Medidas Mitigadoras

As emissSes de poeiras fugitivas originadas pela etapa de
transporte do carvão e rejeitos conduzem à proposição de técnicas
de controle que, ao contrário de grandes fontes de omissão
pontuais, para as quais se desenvolveram sistemas de tecnologia
avançada, são de caráter empírico e bastante incipientes. Isto
porque, até o presente, as emissSes fugitivas deste tipo são
consideradas de menor significação se comparadas às emissSes
gerada3 por grandes fontes pontuais.

A área sob influencia de emissões fugitivas fica normalmente
circunscrita è vizinhança imediata do local de origem.

As formas de controle adotadas para reduzir a emissão de pó partem
de métodos experimentais, levando em consideração diversos
fatores; entre eles:

- Características do Material

. compos i ção

. granulometria

. teor de umidade
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- Condic3ee Climáticas

. índice de pluvios idade

. direção e velocidade dos ventos

. temperatura do ar

. umidade do ar

- Vizinhança

A variação destes fatores determina o nível de controle a ser
adotado.

Outras consíderaçOer devem ser feitas ao se definir uma prática de
controle, como por exemplo:

- em algumas áreas onde praticamente inexistem pessoa* e o uso do
solo é voltado quase que exclusivamente às atividades ligadas à
extração do carvSo, nSo se Justifica a implantação de técnicas
onerosas para reduzir a emissão, visto que os benefícios seriam
mínimos. Configura-se, neste caso, mais que o controle de
poluição atmosférica, a adoçSo de medidas recomendadas pelas
normas de higiene e segurança industrial, visto que as pessoas
expostas ao pó sSo trabalhadores da própria indústria. Uma
primeira medida seria a utilização de máscaras contendo filtros
para retenção de pó por aqueles trabalhadores mais diretamente
expostos às áreas de emissão.

- em situações onde o sistema de transporte de materiais adotado
cruze povoados, áreas agrícolas e pastoris, faz-se necessário
reduzir a carga de poeira lançada à atmosfera, através da adoção
de práticas sistemáticas de controle.

As técnicas comumente empregadas para reduzir a concentração de
poeiras fugitivas geradas na etapa de transporte sSot

a) confinar a carga, com encerado e lonas no transporte por
caminhSes ou vagSes.

b) confinar os pontos de carga, transferência e descarga das
correias transportadoras e teleféricos.

c) pulverizar, com água e/ou produtos químicos, as vias que
compOem o circuito de transporte, para evitar a ressuspensSo de
poeira, evitando excessos (umidade de cerca de 6%); empregam-se
caminhSes - tanque com difusores ou sistema fixos de aspersSo.
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3.5 - ESTOCAGEM

3.5.1 - Impactos Ambientais •

Em cada ponto de carga e descarga, existe algum grau de estoeagem.
A estoeagem do carvSo é normalmente realizada em pilhas dispostas
a céu aberto, exceto para pequenas quantidades em alguns pontos de
transbordo, onde sSo empregados silos.

Os principais pontos de estoeagem estão nas usinas de
beneficiamento, nos portos, entrepostos e usinas termelétricas.

Além das poeiras fugitivas. Já tratadas no item anterior, as águas
pluviais que perco Iam as pilhas lixiviam os produtos da oxidaçSo
da pinta residual, dando origem a uma descarga ácida, com alto
teor de sólidos finos em suspensão, semelhante à drenagem de minas.

3.5.2 - Medidas Hitigadoras

a) localizar a pilha em terreno n3o inundável.

b) desviar as águas superficiais a montante dos pátios de
estocagem, por meto de muretas ou canaletas.

c) provar o pátio da um sistema da drenagem para coleta das águas
contaminadas e envio ao tratamento, conforma item 3.1.1.3.

d) provar o pátio de um sistema de impermeabilização inferior para
prevenir infiltrações no lençol freático.

80



CAPÍTULO 4

ANALISE AHBIENTAL DA UTILIZAÇXO DO CARVXO MINERAL EM TERMELÉTRICAS

4.1 - EMISSÕES AÉREAS

4.1.1 - Impactos Ambientais

4.1.2 - Medidas Mitigadoras

4.2 - EFLUENTES LÍQUIDOS

4.2.1 - Impactos Ambientais

4.2.2 - Medidas Mitigadoras

4.3 - RESÍDUOS SÓLIDOS

4.3.1 - Impactos Ambientais

4.3.1 - Medidas Mitigadoras

4.4 - SÓCIO - ECONOMIA

4.4.1 - Impactos Ambientais

4.4.2 - Medidas Mitigadoras



CAPÍTULO 4

ANXLISE AMBIENTAL DA UTILIZAÇXO DO CARVXO MINERAL NACIONAL EM
TERMELÉTRICAS

Fundamentalmente, as usinas térmicas produzem energia elétrica num
processo em três etapas, independente do combustível utilizado. A
primeira consiste em queimar o combustível, transformando, com o
calor gerado, a água em vapor, na caldeira. A segunda, na expansão
do vapor em condições de alta pressão e temperatura, obtendo-se
energia mecânica na turbina. Na terceira, o vapor é
condensado,transferindo-se calor para o meio refrigerante,
retornando o condensado à caldeira para completar e reiniciar o
ciclo. Concomitantemente, a energia mecânica da turbina é
transformada em energia elétrica no gerador.

Entram como matérias-primas neste processo o carvão, o ar, água e
produtos químicos, sendo gerados, além do produto (energia
elétrica), uma sér:~> de sub-produtos (cinzas, gases, etc), que
podem constituir p o K ; 3 o .

0 objetivo deste capítulo é apresentar as emissOes e demais
impactos ambientais gerados pelas termelétricas a carvSo, as
tecnologias de controle da poluição, sua eficiência e estimativas
preliminares de custo.

A identificação e caracterização dos fluxos efluentes das usinas
termelétricas, realizada via análise dos insumos, dos processos de
transformaç3o da energia, da matéria e dos produtos gerados, está
ilustrada na Figura 4.1, de forma resumida.

Assim, quanto à origem, os efluentes de termelétricas a carvSo s3o:

a) Sistema de Combustível.

- Efluentes Líquidos - drenagem dos pátios de carvSo.
- EmissSes Aéreas - poeiras fugitivas.
* Resíduos Sólidos - rejeitos dos moinhos.
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r:GURA 4 :
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b) Sistema de Combustão

- Efluentes Líquidos - água cie arraste cie cinzas extraídas por
via hidráulica.

- Emissões Aéreas - gases de combustão: partículas ?n suspensão
remanescentes após o equipamento de retenção de sói idos.

- Resíduos Sólidos - cinzas, após retiradas do fluido
transportador (água e/ou ar).

c) Sistema de Refrigerado

- Efluentes Líquidos - água de refrigeração, purgas de torres
de resfriamento.

- Emissões Aéreas - vapor d'água de torres de resfriamento.

d) Sistemas de Tratamento de Água

- Efluentes Líquidos-deccarga de lodo do cl a n f icador.

e) Efluentes de Pequena VazSo

- Efluentes Líquidos - descarga da regeneração das resinas de
troca :ônica; drenagem de pisos, esgotos sanitários, despoja.:
de 1abor ator 1 o

f) Despejos Esporádicos

- Efluentes Líquidos - limpezas das caldeiras, pré-aquecedores
e outros equipamentos, acidentes no manuseio do produtos
químicos.

- Resíduos Sólidos - resíduos de natureza diversa, de limpezas,
embalagens, etc.

A classificação mais freqüentemente utilizada para estudo diz
respeito ao seu estado físico:

- Resíduos Sólidos - que s3o dispostos no ambiente, e ou
parcialmente descarregados (material parti eu lado em
suspensão) com os efluentes gasosos. Estes resíduos poder3o
ser utilizados na construção civil (adição ao cimento,
pavimentação de estradas, produçSo de tijolos, etc).

- Efluentes Líquidos - de várias origens, que s3o recirculados,
tratados, e/ou descarregados nos corpos receptores.

- Emissões Gasosas - tratadas e/ou descarregadas para a
atmosfera.
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- EmissSes dc Calor - de natureza relativamente localizada.

- Ruído - de natureza ainda mais local.

Existem 3 alternativas técnreas básicas para a queima de carvão
mineral em caldeiras:

- Grelha
- Suspensão
- Leito Fluidizado

A queima do carvão em grelha implica na utilização de combustível
de granulometria grossa, com conseqüente baixa emissão de material
parti eulado (aproximadamente 30X de MP).

A queima em suspensão implica na utilização de carvão pulverizado,
finamente dividido, o qual, após queimado, produz aproximadamente
80X de cinzas volantes que correspondem è emissão de material
parti eulado que vai ser lançado na atmosfera, caso não exista
controle.

A tecnologia de combustão em leito fluidizado implica na queima de
combustíveis com granulometria adequada, na presença de material
inerte (areia, cinzas, etc), os quais são mantidos em suspensão
na câmara de combustão com o auxílio de agente fluidizante (ar ou
gás quente). A utilização de cal ou calcário como reagente tem a
função de absorver os óxidos de enxofre contidos nos gases de
combustão do carvão. Pela baixa temperatura de combustão,
consegue-se minimizar a formação de NOx. Esta tecnologia
encontra-se atualmente em fase de desenvolvimento para aplicação
em usinas termelétricas a carvão mineral de grande porte.

4.1 - EMISSÕES AÉREAS

As emissSes aéreas das usinas termelétricas vão depender,
fundamentalmente de três fatores, além da eficiência dos
equipamentos de controle a serem utilizados:

- a composição do carvão queimado
- os processos de beneficiamento a que o carvão é ou pode ser
submeti do.

- a alternativa de combustão adotada.

A nível comparativo, a Tabela 4.2 mostra o consumo de carvão e as
emissSes de SOx para vários países, e a Tabela 4.3, para o Brasil.
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TABELA 4.2

CONSUMO DE CARVXO E EMISSÕES DE SOx

NA EUROPA E URSS

CONSUMO

(
AIS

Austría
Bélgica
Bulgária
Tchecos1ováqu i a
Dinamarca
Alemanha Ocidental
Fin 1Sndia
França
Alemanha Oriental
Créci a
Hungr i a
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Holanda
Noruega
Po 1 On i a
Portugal
Romên i a
Espanha
Suéci a
Suíça
Turquia
URSS
Inglaterra
Iugos1áv i a

DE CARVXO
J

10 T)
1982

5.000
15.000
18.000
63.000
6.000

113.000
5.000

46.000
81.000
5.000

12.000
2.000
13.000
2.000
5.000
1.000

161.000
1.000

18.000
20.000
2.000
0.000
7.000

403.000
116.000
20.000

EMISSÕES DE SOx

(T)
1982

430.
810.
770.

2.370.
450.

3.510.
570.

2.890.
4.000.

340.
1.720.

260.
3.070.

30.
490.
140.

2.500.
140.

2.000.
2.090.

510.
120.
650

25.500
4.250

830

OOü
000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Total 1.140.000 61.440.000

Fonte: CEEE/COPESUL/ELETROSUL/SNI EC - Proposta para Controle
Ambiental dos Poluentes aéreos(S02 e Material
Parti eu lado) de usinas termelétricas e Geradores de
Vapor a CarvSo Mineral.



TABELA 4.3

CONSUMO DE CARVXO E EMISSÕES DE SOx HO 3RASIL

CARVXO CONSUMO CARVXO 86 EMISSÕES S02/86
3

BRASILEIRO (10 t) (t)

Santa Catarina:

-CE 5200 1.308 65.400
-CE 4500 1.600 112.000

Rio Grande do Sul:

-CE (todos) 2.804 84.120

Paraná;

-CE 6000 276 35.880

Total Brasil 5.988 297.400

FÕntê7~DNPM~~~Íõíèt7m~Ãnüã7~-~IÍÍ7

O impacto na qualidade do ar dependerá, ainda, das condiçSes de
dispersão dos poluentes (altura da chaminé, relevo, meteorologia).
Embora chaminés elevadas n3o sejam um processo de retençSo do S02,
elas sSo uma forma eficiente e barata de impedir que a
concentração de poluentes no ar a nível do solo atinja valores
elevados, que causariam danos a saúde e desconforto. A quantidade
de S02 lançado na atmosfera nao varia se a chaminé for elevada,
mas os efeitos locais sío minorados e esta é uma alternativa
válida se as emissSes globais nSo forem grandes o bastante para
causar poluiç3o longe da fonte.

Cos chaminés da ordem de 200m os poluentes s3o captados pelos
ventos existentes a 1-2 km da superfície, transportados e
dispersos para dezenas de quilômetros da fonte. Pode-se, também,
utilizar previsses meteorológicas para prever condiçOes
desfavoráveis de dispersão dos poluentes do ar. Uma vez
constatadas estas condiçSes, a usina prepara-se para reduzir sua
geraçlo.
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4.1.1 - Impactos Ambientais

Os efluentes aéreos s3o aqueles constituídec de gases e material
parti eulado gerados no processo de operaçSo de uma termelétrica, e
com possibilidade de descarga na atmosfera. A partir de certas
concentraçSes denominadas padrSes de qualidade, é que se começa a
observar os efeitos nocivos dos poluentes aéreos apresentados a
segu i r.

4.1.1.1 - Material Parti eulado

Material particulado (HP) s3o as partículas sólidas
suficientemente pequenas para permanecerem suipensas no ar.
Durante a combustão, parte das cinzas formadas s3o arrastadas pelo
fluxo de gases, recebendo o nome de cinzas leves ou volantes
(fly-ash). Uma parcela desta cinza é retida pelos equipamentos de
controle e uma pequena parte é descarregada pela chaminé. Nem
todas as cinzas s3o volantes: parte delas fica no fundo da
caldeira, sendo chamada de cinzas residuais ou pesadas
(bottom-ash), e dessa forma n3o integram os efluentes aéreos.

A quantidade de cinzas volantes geradas numa fornalha depende do
carv3o, do tipo de queima (tangencial, ciclone, alimentação
manual), do teor de matéria inorgânica no carvão e da temperatura
de combustão, entre outros fatores. Has caldeiras modernas, de 60
a 85X das cinzas do carvSo transformam-se em cinzas volantes. De
menor significação s3o as partículas carreadas pelo vento dos
depósitos de carvSo e de cinzas.

As partículas finas e ultra-finas emitidas pelas chaminés de
usinas que contam com filtros eficientes dispersam-se pela
atmosfera com um comportamento similar ao dos gases atmosféricos,
dependendo basicamente da distribuição de ventos na regi3o e da
altura da chaminé.

Os pricipais mecanismos de remoçUo das partículas do ar s3o: a
sedimentação simples, 9 impactaç3o nos vegetais e a lavagem pela
chuva. A impactaçSo nos vegetais é um mecanismo importante de
retirada das partículas do ar. Os pelos finos presentes nas folhas
dss plantas funcionam como redes que filtram o ar das partículas
finas.

Os efeitos do material particulado emitido na queima de carvlo
sobre o homem dependem, principalmente, do tamanho das partículas.
As partículas maiores que 10 microns s3o retidas no trato
respiratório superior (nasofaringeal) e expelidas ou engolidas
rapidamente. Em contrapartida, aproximadamente 70% das partículas
com diâmetro inferior a 0,5 microns deposita-se no pulm3o. Estas
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-artxcuias rcouenas '.cm axtas concentrações de eiementos tóxicos c
o put mio tem facilidade de extrair delas esses elementos, vindo
daí a sua nocividadc.

Outro importante efeito do HP é a obstrução das vias
respiratórias. Partículas depositadas na regi So traqueobronquial
sSo expectoradas após 1 eu 2 dias peia ação mucoctliar e engolidas.

As partículas depositadas no pulmlo podam ficar retidas por
centenas de dias antes de serem expectoradas ou conduzidas ao
sistema linfático pulmonar. Durante este tempo, pode ocorrer
disscluç3o parcial das partículas e absorção de elementos tóxicot:
dissolvidos polo sistema circulatório.

0 efeito das cinzas fugitivas é agravado pela presença dos
sul fatos e do ácido 3ulfúnco, resultantes das reações do S02
emitido pelas chaminés com a umidade e a amônia do ar. A formaçSo
do ácido 3ulfürico é acelerada pela presença das cinzas que atuam
como catalisadores e o ácido, uma vez formado, ajuda a lixiviar os
elementos tóxicos presentes na superfície das partículas. A açSo
conjunta das partículas e do ácido é a responsável pelos graves
problemas cardio-respiratórios observados em areas altamente
poluídas.

Podem ocorrer, ainda, efeitos indesejáveis devido a depôsiçSo de
cinzas sobre os materiais e diminuiç3o da visibilidade.

A tabela 4.4 mostra as emissSes de material parti eulado das
usinas tormelétricas a carvSo mineral, no país, caso operem a
plena carga. O fator de carga de projeto é de 60X, e a média
histórica indica valores em torno de 45X.

4.1.1,? - OxiUos de Enxofre (SOx)

0 anxofre associado ao carvSo (ou óleo) transforma-se em oxido de
enxofre durante a combustão, principalmente dioxido de enxofre
(S02).

0 502 6 um gás incolor com cheiro irritante, t altamente sol tive)
em água: 11,3 g/100ml, comparado com 0,169 g/100 ml para o C02. Em
contato com água ele forma o ácido sulfuroso (H2503).

No ar limpo, o S02 se oxida lentamente para SQ3. Esta oxidaçSo é
mais rápida na presença de aerosóis aquosos na atmosfera. Ion» d»
metais posados om soluçSo catalisam a reaçSo, que cessa quando o
aerosol torna-se ácido. A amônia presente na atmosfera
neutraliza ò ácido formando bissulfito, que rapidamente se oxida
para sulfato. Se a quantidade de amônia na atmosfera for
suficiente, teremos a total neutralização do ácido, caso
contrário haverá um resíduo ácido que aparecerá na chuva.

88



QUADRO 4.4

EMISSÕES MÁXIMAS DAS TERMELÉTRICAS EXISTENTES
MATERIAL PARTICULADO

TIPO DE CARUAO
USINA

JORGE LACERDA-SC

CM A RQU EA DAS-RS
(ELETROSUL)

JACUI-RS

CANDIOTP-RS

CCEEE> C E _ 3 3 B B

FIGUEIRA-PR
(COPED

X MAXIMA
DE

CINZAS

42 (ANALISE)
43 (CNP)

55 (ANALISE)
57 (CNP)

49 (ANALISE)
47 (CNP)

52 (ANALISE)
54 (CNP)

20 (ANALISE)
25 (CNP)

EMI8S<OHE
B
SX>"UTftS 1 •"«•••» C°» COHTPOL.

kçf/t K Mg/kcal U ef icVC H kw/t j| M9/kcal

336
344

44B
456

392
376

442
459

160
200

74,7
76 ,4

141 ,9
147 ,1

105 .9
101 .6

133 ,9
139 .0

26 ,7
33 ,3

98
98

98
98

98
98

99
99

98
98

6 ,7
6 ,7

8 ,8
9 ,1

7 .8
7 ,5

4,4
4,6

3 ,2
4,0

1 .5
1 .5

2 ,Q
2 .9

2 .1
2 ,0

1 ,3
1 .4

0,5
0.7

Observações:
l.Os valores acâua foran estiMados a partir de analise de coMbustiveis

e de dados de projeto das usinas, pois os sisteMas de MonitoraMpnto
de eMissoes estão ainda e M fase de estudos e/o u iMplantacao.

2.Foi adotada a hipótese Mais conservativa:
EMissoes Brutas = <V. M A X I M A de cinzas do coMbustivel) x (vt de cinzas
volan tes >.

ELETROSUL E COPEL: 8 8'/ de cinzas volantes e 2 0/. de cinzas pesadas.
CEEE: 8 5'/. de cinzas volantes e 15Vi de cinzas pesadas.

Fonte: CEEE/COPESUL/ELETDOSUL/SNIEC - Proposta para Controle AMbiental
dos Poluentes Aéreos (SO e Material Particulado) de Usinas

2
Terneletricas e Geradores de Uai por- a C«rMj»n



O efeito aparente do S02 sobre o homem e os animais é o ausento na
freqüência da respiração, aumento da resistência ao fluxo de ar,
diminuição do volume de ar aspirado, irritação aguda do trato
respiratório superior e da conjuntiva e agravamento dos casos de
asma e problemas cardiopu1monares.

Experimentos com animais tem mostrado que os sul fatos s3o
extremamente mais irritantes ao trato respiratório do que o S02. 0
ácido sulfúrico possui o maior poder de dano, seguido pelos
sulfatos metálicos. Dentre estes, os de metais de transiçlo sSo os
mais tóxicos.

Esses dois compostos produzem inflamações das vias respiratórias e
diminuem a velocidade de remoção do muco acumulado no sistema
respiratório.

Em conjunto com o material parti eulado, portanto, o S02 torna-se
mais tóxico, ocorrendo o chamado efeito sinérgico, no qual a açSo
dos dois poluentes em conjunto é muito superior à ação de cada um
dales em separado. Na Tabela 4.5 temos os efeitos observados na
Inglaterra para a aç3o conjunta dos dois poluentes. Em Londres foi
possível reduzir em 4 vezes o teor de HP mantendo-se constante o
teor de S02. 0 descréscimo considerável nos efeitos sobre o homem,
mesmo com altas concentraçSes de S02, foi atribuído a falta de
catalisadores (no caso o NP) para transformar o S02 em ácido
su1fúr i co.

Estudos epidemiológicos realizados na EUROPA, com crianças mostram
que há uma clara correlação entre ínfecçOes no trato respiratório
inferior e níveis de poluição. Diversas observaçSes mostram que
efeitos adversos s3o observados quando a concentração média anual
da S02 ultrapassa 130 ug/m3.

Em geral, os estudos mostram que a relaçSo entre poluição e saúde
envolve um grande numero de fatores tais como existência
simultânea de mais de um poluente, condições sócio-econdmicas e
hábitos de fumo, sendo muito difícil determinar com certeza a
influência de um poluente específico.

Com relação a impactos sobre bens materiais, o S02 presente na
atmosfera é a maior causa de corroslo de metais expostos ao ar,
mesmo metais nlo-ferrosos como o zinco, embora em manor escala,
podendo formar camadas de sul fatos sobre contatos elétricos.
Pinturas a base de sllicatos da alumínio e magnésio e carbonato de
cálcio sa*o as mais afetadas, bem como muitas fibras têxteis e o
couro.
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TABELA 4.5

ACXO SINíROICA DE SO2 E MATERIAL PARTICÜLADO

Concentração
de S02(ug/m3)

Concentração
de HP(ug/a3)

Efeitos sobre o home*

500
(aédia diária)

200-500
(aédia diária)

100
(aédia anual)

80
(media anual)

500
(•édia diária)

250
(nédia diária)

100
(•édia anual)

80
(aédia anual)

Excesso de aortal idade
e adaissSes e» hospitais

Agravaaento de pacientes
coa doenças pulaonares

Sintoaas respiratórios

Incômodo geral

Fonte: RIMA da Usina Jorge Lacerda IV

Sobre as plantas, os efeitos deste poluente podea SBT visíveis ou
sutis. Os visíveis aparecea na foraa de pigaentaçlo anOaala,
audanças aorfológicas ou necrose. 0 eabranqueciaento das folhas é
causado polo S02, sendo ua fenOaeno facilaente observado na alfafa.

Os efeitos sutis sio mais difíceis de serei detectados. Probleaas
coao menor crescimento e produçSo só podea ser detectados se
houver plantas controle que cresçaa na aesaa regiIo, aas
protegidas da poluiçSo. Ea pequenas concentrações, o S02 pode
estimular o crescimento das plantas (provavelmente devido è
pobreza de S no solo).

0 S02 influi também na reprodução de vegetais. A sensibilidade das
plantas ao S02 depende das condiç5es cliaatológicas, do solo e da
idade das plantas, entre outros fatores, tendo merecido até o
•oaento, no Brasil, poucos estudos e pesquisas.

Em rclaçSo a culturas próprias da regi Io, a soja e o trigo slo
sensíveis ao S02, enquanto que o milho, o girassol, o algodlo e o
tabaco slo beneficiados por concentraçCes de 502 da ordea das que
aparecem oa torno das termelétricas. Este ultimo fenOaeno deve-se
à grande necessidade de enxofre destas culturas, para as quais o
poluente é um fertilizante.
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3uanto a cinturíw verdes que possa» ser instalados na regi3o, ê
importante evitar o uso das diversas espécies de pinus, pois estas
slo as árvores mais sensíveis ao S02.

A visibilidade atmosférica também é afetada por emissdes de 302,
embora o problema aqui seja bastante mais complicado. A gradual
oxtdaçao do S02 faz com que aumente a concentração de sul fatos na
atmosfera. Aerosóis contendo sulfatos tem dimensSo da ordem de 0,1

1,0 um. Como a luz visível tem comprimento de onda com estas
dimensões, a luz é fortemente espalhada pelos sul fatos, diminuindo
a visibilidade, que é a capacidade de distinguirmos objetos de
cores diferentes situados a grande distancia.

A taxa de transformação do S02 para sulfatos é bastante variável,
mas- estimativas podem ser feitas tomando-se o valor de 0,2 a
1,5%/hora. Isto faz com que a bruma numa regi3o seja causada por
S02 emitido a centenas ou milhares de quilômetros do local,
tornando bastante difícil a identificação das fontes poluidoras.
Convém lembrar que a difração da luz nos aerosóis está relacionado
com a umidade do ar e sua composiç3o química.

Atribui-se também ao S02, juntamente com os óxidos de nitrogênio,
o sensível decréscimo de pH das chuvas, observado em zonas
altamente industrializadas, pois o S02 é solúvel em água e a chuva
4 um dos mais eficientes mecanismos de limpeza da atmosfera.

Os efeitos mais notáveis das chuvas ácidas se d3o sobre rios e
lagos. Lagos n3o poluídos contém dissolvidos bicarbonatos de
cálcio e magnóeio, que funcionam como tampOes contra oscilaçSes
bruscas de pH. As chuvas ácidas destroem a capacidade dos lagos
de manter o pH constante, pois os bicarbonatos sao substituídos
por sul fatos, resultando numa crescente acidificação dos lagos.

0 desaparecimento gradual dos peixes é atribuído ao efeito do
ácido sobre os ovos, que requerem meio neutro para se desenvolver,
e è mudança no conteúdo de sal na água. Os peixes exigem um
conteúdo mínimo de sal para se desenvolverem e o ácido retira
estes sais da água.

Outras espécies também s3o alteradas pelas chuvas ácidas.
Bactérias, algas e invertebrados também s3o reduzidos,
interferindo na decompôsiçSo da matéria orgânica depositada nos
fundos dos lagos e no ciclo formador de nutrientes. Sem estes
nutrientes, n3o há vida abundante no meio aquático.

As chuvas ácidas também provocam a dissoluçSo de elementos
tóxicos, e concentraçSes elevadas de Al, Mn, Zn, Cd, Pb, Cu e Ni
tem sido encontradas em lagos acidificados. Estes metais produzem
danos aos peixes, por vezes levando-os à sorte.
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A chuva ácida também afeta a germinação de sementes de coniferas,
a disponibilidade de nitrogênio no solo. faz diminuir a respiração
do solo e aumenta a lixiviaçlo de nutrientes presentes no solo
original, reduzindo a taxa de crescimento das florestas.

A Tabela 4.6 mostra as emissões de 30x das termelétricas
brasileiras a carvSo mineral.
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TABELA 4.5

EKISS8ES KXXIHAS DAS TERMELÉTRICAS EXISTENTES

- D 1(5X1 DO DE ENXOFRE - SO2

Usina/Tipo de carvSo % de Enxofre EmissSes Máximas de S02
kg/t mg/Kcal

Jorge Lacerda - SC 3,3(análise) &6 14,7
(ELETROSUL)

CE-4500 3,5(CNP) 70 15,6

Charqueadae - RS l,0(análise) 20 6,5
(ELETROSUL)

CE-3100 l.O(CNP) 20 6,5

Jacuf - RS 0,7(análise) 14 3,6
(ELETROSUL)
(em conctruç3o)CE-3700 1,5 30 8,1

Candiota - RS l,4(análise) 28 8,5
(CEEE)

CE-3300 1,5(CNP) 30 9,1

Figueira - PR 5,2(anôlise> 104 17,3
(COPEL)

CE-6000 6,5(CNP> 130 21,7

Fonte: CÊÊÊ/CÕPÊSÚL/ÊLÊfRÕIÜL/iNTÊC - Proposta para Controle
Ambiental dos Poluentes Aéreos (S02 e Material Parti eulado) de
Usinas Termelétricas; e Geradores de Vapor a Carvão Mineral

OBSERVAÇÃO;
1. Foi assumida a hipótese de conversSo total de S em S02
(Hipótese mais conservative)

S S02
M«32g M=64g



4.:.:.r - Ox:dos dc Nitrogen 10, Hi drocarbonetos:, Monoxide âe
Carbono e Oxidantes Fotoqufmicos

53o formador durante a combustão, dependendo da temperatura, da
forma de combustão c do tipo de queimadores das caldeiras. Gs
principais s3o os óxidos de nitrogênio, que aparecem
principalmente sob a forma de monóxido e dioxido (NO e N02) , sendo
tidos como co-responsáveis pela act dez das chuvas em locais de
elevada concontraçSo. O nitrogênio contido no combustível
contribui pouco para a formaçSo de NOx durante a queima. Sua
principal origem o no ar de combustão.

Ao contrário do 50? e do material parti eu lado, que se formam de
maneira independente, os poluentes hi drocarbonetos (HO, monóxido
de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e oxidantes
fotoqu (micos estilo intimamente ligados, ou na sua formaçSo ou como
precursores uns dor outros. Daf a raz3o de serem estudadoc cm
conjunto. As concentraçSes destes poluentes nas piumas de
termelétricas eficientes s3o baixar, so produzindo efeitos
ambientais adversos quando a pluma se superpõe à pluma produzida
por cidades com grande densidade de tráfego de automóveis.

O valor das omissões de NOx depende da forma como o combustível é
queimado, da temperatura da chama, do excesso de oxigênio c- do
tipo de queimador.

Em atmosferas poluídas, o NO emitido pelar caldeiras: e pelos
automóveis transforma-se em N02, dando início a uma complexa
cadeia de reações ainda n3o bem entendidas e que levam a produção
de oxidantes fotoquímícos.

Doc óxidos de nitrogênio, só o N02 apresenta perigos para o meio
ambiente. Seus efeitos, no entanto, s3o difíceis de serem
avaliados, porque ele quase sempre aparece cm combinação com os
oxidantes fotoquímicos.

As emissSes de hidrocarbonetos dependem também das características
da combustão, & a maioria dos hidrocarbonetos emitidos na boa
queima do carvSo s3o pouco tóxicos. Seu maior efeito é produzir
oxidantes fotoquímicos, através de reaçSes com NOx sob aç3o do 30I.

Oxidantes atmosféricos, principalmente ozônio (03), peroxiacetil
nitrato (PAN) e dioxido de nitrogênio s3o produzidos
fotoquimicamonte a partir doe hidrocarbonetos e NO na presença de
luz. Essoa oxidantes fotoquímicos s3o capazes de oxidar reagentes
que n3o s3o facilmente oxidados pelo 02. Suas concentrações
dependem da concontraçSo dos reagontes e de fatores metereológicos
como intensidade da luz, temperatura, umidade c velocidade do
vento.
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Por serem poluentes secundar tos.os oxidantes Potoquímicos n3o
podes ST quantificados a partir de emissões de chaminés. Eles
podes apenas ser monitorados e, se necessário, seus precursores
devem ser controlados, o que é difícil no caso do NO.

Os efeitos mais conhecidos dos oxidantes sSo perturbaçSo da
visibilidade (smog) e a irritação dos olhos e garganta.
Concentrações de 03 acima de 0,1 ppm já causam estes efeitos.
Acima do 0,13 ppm do 03 as pessoas com problemas respiratórios
sentem desconforto e atletas tea seu desempenho reduzido.

OzOnio, em especial, e os PAN, em menor escala, são os poluentes
mais danosos a vegetação.

Um -efeito adicional do ozônio é o tornar a borracha seca e
suscetível a fissuras, o que obrigou a criação de borrachas
especiais, para uso em áreas poluídas.

4.1.1.4 - Elementos Menores

São emitidos junto com os gases uma série de elementos, inclusive
metais pesados, que possam estar presentes no combustível,
geralmente em baixíssimas concentrações e que podem possuir
efeitos tóxicos, ainda que pouco estudados. Estes elementos podem
estar vaporizados ou serem constituintes da cinza emitida através
da chaminé. Já foi constatada no carvão sul-brasileiro a presença
de cobalto, crono, flúor, mercúrio, chumbo, arsênio, berílio,
níquel, cádmio, alumínio e zinco, entre outros, o que não difere
de forma expressiva da situação vigente em outros carvSes
ex i «tentes e ut i1izados mund i a1 mente.

A quantidade de elementos menores que escapam pela chaminé depende
do elemento em particular, em especial de seu ponto de ebulição, o
que faz com que a distribuição dos elementos sobre as cinzas não
seja uniforme. Levando em conta as diferenças no comportamento dos
elementos menores, eles foram classificados em 4 grupos:

Grupo 1: são elementos de alto ponto de ebulição, distribuídos de
maneira uniforme sobre as cinzas residuais e as cinzas volantes.

Para elementos deste grupo, as concentrações nas diversas cinzas
s9o iguais. Apenas uma medida de concentração, no carvão ou nas
cinzas, nos fornece os dados necessários ao estudo de impacto
ambiental.

Estão neste grupo o Al, Ba, Be, Co, Cu, Fe, K, Mg. Mn, No, Ni e Th.
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Para elementos deste grupo !, as emissOes atmosféricas
restringem-se a quantidade dos elementos menores presentes nas
cinzas ultra-finas que escapam pela chaminé. Praticamente n3o ha
emissões na forma de gases.

Grupo 11: 53o elementos cujos compostos presentes no carv3o tem
ponto de ebu1i ç3o um pouco menor ou da mesma ordem qu* a
temperatura na zona de combustão. Parte do elemento volati1iza-sc.
Na chaminé, onde a temperatura dos gases é mais baixa, os
compostos volati1izados condensam-se sobre a superfície das cinzas
volantes. Em conseqüência, há depleçto de concentração destes
elementos nas cinzas volantes. Foram enquadrados neste grupo Cr,
Sn, Ti, ü e V.

Grupo 111: sSo elementos cujos compostos presentes no carvSo ttm
temperatura de ebulicSo bastante mais baixa que a temperatura na
zona de combustSo. Como conseqüência há uma grande depleçSo de
concentração n«s cinzas volantes. Além disso, parte do elemento
consegue atravessar a regi9o do baixa temperatura reinante na
chaminé (150QC) e é emitida para a atmosfera na forma de gás. A
quantificação destas perdas na forma gasosa é de suma importância
para estudo, pois elas est3o em torno de, no mínimo, 15X da massa
de elementos contida no carvlo, enquanto que as emissões
atmosféricas, por ineficiência do sistema de filtros, s3o da ordem
de 3-5%, portanto, de menor importSncia.

O grau de volati1izaç3o dos elementos do grupo III depende dos
sistema de queima, tempo de permanência das cinzas na regi3o de
combustSo, tipo de carvSo e trajetória percorrida pelos gases
antes de alcançarem a atmosfera. Uma trajetória mais longa aumenta
as chances de absorç3o dos elementos pelas partículas de cinzas
volantes, diminuindo a fraçSo volatilizada. Entre os elementos do
grupo III estlo os mais tóxicos ao homem e incluem-se: As, B, Cd,
Pb, Sb, Se, c Zn.

Grupo IV: s3o aqueles cujo ponto de ebuliç3o é t3o baixo que a
maior parte do elemento escapa sob forma de gás, sendo pequena
parte condensada sobre as partículas de cinzas volantes. S3o oe
halogênios; Br, Cl, F, I, além do Hg. A depleç3o nas cinzas
residuais é praticamente total, enquanto a pequena parte retida
fica depositada nas partículas menores das cinzas volantes. Cerca
de 90X do Br, 90X do Cl, 90X do F, 80X do 1 e mais de 95X do Hg
s3o emitidos sob forma gasosa.

Do ponto de vista do impacto das cinzas fugitivas, temos, ent3o,
dois pontos importantes: as cinzas contém elementos tóxicos
originalmente presentee no carvSo e, para os elementos de médio e
baixo ponto de fus3o, as cinzas fugitivas s3o enriquecidas, com
maior parte dos elementos estando concentrados na superfície dar
partículas, o que facilita sua solubi1izaçSo e absorçSo por
plantas e animais.
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Existem ainda muitas duvidas sobre os efeitos dos poluentes
menores na qualidade do meio ambiente, em especial na saúde do
homem. Experiências com seres humanos s3o bastante limitadas c os
conhecimentos provém de estudos das doenças profissionais,
resultantes de trabalho cm ambientes altamente centara inados como
minas, fundições, industrias químicas ou qualquer outro ambiente
de trabalho no qual não há um sistema de proteção eficaz.

Os elementos menores emitidos por termelétricas podem exercer seus
efeitos sobre o homem por diferentes rotas. Podem ser inalados,
absorvidos através da pele ou depositados na vegetação e no solo
e, subseqüentemente, ingeridos pelos animais.

Entre os efeitos mais graves da poluição do ar por elementos
menores, em concentrações elevadas, sobre o homem podemos citar:
(a) morte ou doenças agudas; (b) doenças graves, diminuição do
tempo de vida ou influCncia sobre o crescimento e desenvolvimento;
(c) alteração de importantes funçSes fisiológicas, tais como
ventilação dos pulmSes e transporte de oxigênio pela hemoglobina;
Cd) influência sobre atividades complexas como aprendizado e
direção de veículos; (e) influência sobre diversas funçSes do
sistema nervoso como, por exemplo, estimativa de intervalos de
tempo; (f) depósito de substâncias nocivas no corpo; (g)
desconforto, odor e outros efeitos.

4.1.2 - Medidas Hitigadoras

h seguir s3o discutidas as medidas mitigadoras da poluição aérea
decorrente da operação de usinas termelétricas a carvão mineral.

4.1.2.1 - Aspectos Locacionais

Dentro da macro 1 oca1ização da usina, definida com acentuada
consideração das restrições econômicas, devem ser elaborados
estudos visando determinar as possibilidades de inserção
(microlocalização) das novas usinas, visando gerar o mínimo
impacto ambiental, pela conjugação das melhores tecnologias de
tratamento economicamente viáveis, com a escolha dos locais mais
propícios a absorver os impactos remanescentes, sem prejuízos
significativos ao ecossistema na área da influência.

Na elaboração de prognósticos da situação futura das várias
alternativas estudadas, é particularmente importante uma avaliação
precisa dos impactos previstos na qualidade do ar, os mais
significativos gerados pela operação de termelétricas que
empreguem combustíveis fósseis, sobreposta a um diagnóstico da sua
qual idade atual.
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A previsão de qualidade futura do ar em varias situações é obtida
mediante estudo realizado com base na modelagem matemática da
dispersão dos poluentes por simulação em computador.

Este tipo de simulação em computador permite avaliar a baixo custo
uma ampla gama de situações; meteorológicas, locacionais e de
equipamentos de controle, (ver Figura 4.7)

A correta consideração dos resultados deste estudo deve indicar a
localização onde os impactos s3o minimizados, evitando açSes
corretivas onerosas e surgimento de conflitos decorrentes da
localização de uma usina termelétrica.

4.1.2.2 - Material Particulado (M.P.)

De maneira garal, a separação de parti eu lados de uma corrente
gasosa pode ser efetuada por qualquer um dos quatro tipos de
equipamentos abaixo:

- Coletores mecânicos
- Lavadores
- Precipitadores cletrostáticos
- Filtros de manga

Os dois primeiros praticamente na" o são mais usadoc em
termelétricas, devido à sua baixa eficiência.

- Precipitadores eletrostáticos

De longe, o equipamento mais utilizado para a remoção de cinzas na
industria é o precipitador eletrostático. 0 precipitador baseia-se
na capacidade de ionizaçSo das partículas de cinza (normalmente
negativamente), por, corrente contínua de alta voltagem, para
então ser atraída e depositada em uma placa aterrada. Quando a
placa é batida por impacto mecânico, massas de partículas
aglomeradas caem nas tremonhas de coleta situadas abaixo,
permitindo a sua remoção.

A eficiência obtida em precipitadores depende, alem das
características do próprio equipamento, das características das
cinza» volantes e, por conseqüência, do carvSo queimado.

A grande maioria destes equipamentos opera na faixa de eficiência
d* 90 a 99,6% havendo precipitadores em aplicações específicas nos
EUA com eficiência superior a esta.
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~om c avanço da tecnologia, tem havido um crescimento na
eficiência obtida nos prectpitadores eletrostát1 cos. Por exemplo,
os precipitadores recentemente postos em operação na Usina de
Charqueadas, especificados para atender a uma eficiência garantida
de 98%, apresentaram 99,3% nos primeiros testes de desempenho,
embora esses valores na*o sejam necessariamente mantidos em
operação normal.

0 tamanho do equipamento e, consequentemente seu custo, cresço
exponenciai mente com a eficiência a ser obtida. Da mesma forma, o
tamanho e custo crescem exponenciai mente com o aumento do teor de
cinzas do carvão utilizado.

A principal variável que influi na eficiência dos precipitadores é
a resistividade das cinzas a serem captadas, sendo que as cinzas
de alta resistividade, típicas da queima de carvões de baixo teor
de enxofre tendem a fazer surgir o efeito "back corona" que
diminui drasticamente a eficiência de coleta.

Vários processos têm sido utilizados para superar este problema
entre os quais os principais s3o:

- Colocação dos precipitadores a montante dos pré-aquecedores de
ar ("hot side EP") cujo objetivo é sair da faixa de maior
resistividade, situada entre 120CC e 180QC;

- EnergizaçcSo intermitente;
- EnergizaçSo por pulsos;
- Precipitador com pré-carregador;
- Precipitadores úmidos.

A experiência nacional com precipitadorec eletrostáticoe Já é
significativa, pois quase todas as usinas termelétricas a carvSo
no País os utilizam.

A experiência com precipitadores eletrostáticos, no controle de
material parti eu lado oriundo da queima de carvSes nacionais, tem
mostrado que, embora as eficiências previstas em projeto possam
ser atingidas, ainda persistem dificuldades técnicos em se manter
estas eficiências por grandes períodos de operaçSo, devido
principalmente a elevada resistividade das cinzas destes carvões,
que facilita o surgimento do efeito "back corona", e à própria
degradação intfc.*na que o equipamento sofre devido às severas
condições de operação.

- Filtros de Mangas

0 princípio de funcionamento dos filtros de mangas é bastante
simples, constituindo-se em fazer passar o gás de combustão com
cinzas através de um compartimento, onde estSo localizados os
filtros. As cficiências de coleta s3o elevadas, até acima de
99,9%, porém a experiência está acumulada em carvSo com teores de
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-insas cie no máximo :0J». inexiet.ent.es no Brasi i .

Um dos grandes problemas enfrentados está no desenvolvimento dos
materiais empregados nos filtros. No Brasil, a experiência com
flltroe de mangas esta restrita àa ínstalaçSes de deápoeiramento
de pequeno porte. com pequenas vazSes de gasos o baixa
concentração d£ cinsss. Sus aplicação atual ao carvão nacional. em
instaiaçScs de porte é difícil devido ao alto teor de cinzas e
grande volume de gases a aerem tratados. Esses filtros, como
conseqüência, teri&m altos custos de instalação, operação e
manutenção.

Os filtros de mangas, mais utilizados nas indústrias com pequenas
vazfies do gases, têm recentemente encontrado crescente aplicação
em termelétricas no exterior, mormente em locais onde o teor de
enxofre o outros elementos no gás é baixo, causando alta
resistivldade elétrica das cinzas e onerando os precipitadores
eletrostáticos, dado o aumento dimensional conseqüente. Os filtros
de mangas possuem ainda o atrativo de apresentarem eficiências de
mais de 99,9%. Como desvantagem, custos operacionais elevadoe,
pela necessidade de substituição freqüente das mangae dos filtros.

4.1.2.3 - Oxldos de Enxofre

As opçSes de controlar o S02 em instalações industriais (inclusive
termelétricas) que queimam carvãc são disponíveis praticamente
para todae as etapae de manuseio e utilização de carvão, desde a
mina até a chaminé da instalação. Eeeae opçSes apresentam-se em 3
grupos básicos:

- Remoção, por redução de enxofre no carvão, antes da
combustão, lato é, durante os processos de manuseio e
benef1c1amento.

- Controle das emiseSes do S02 durante a combustão.

- Redução de S02 nos gases, após a combustão.

A dessulfurização antes da combustão pode ser efetuada por
processos físicos (Jlgagem, ciclonagem, flotação), químicos,
micróbiológicos (btolixiviação) e de conversão do carvão
(gaseificação, 1lquefação a piróliee).

A fim de atender as cspecificaçSee do CNF, parte doe carvSes
mtneradoe é submetida a processos de beneficiamento. que retiram
uma parcela variável de impurezas (cinzas e enxofro, inclusive).
Por exemplo, em Santa Catarina, os carvSee extraídos (ROM) contém
cerca de- 65% de cinzac e de 5 a 82 de enxofre. Através de
processos de benefIctamento do ROM são obtidas as seguintes
fraçSee:
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1 - FraçSes Nobres: carv3o metalúrgico (CM>-17% de cinzas © até
1,7% de enxofre.

2 - Frações Intermediárias: destinadas à industria. CE-5200-33% de
cinzas e até 2,5X de enxofre.

3 - FraçSes Menos Nobres: destinada a termeletncidade.
CE-45OO-43X de cinzas e 3,5% de enxofre.

Assim, todas as fraçSes comercializadas contém teores de cinzas e
enxofre inferiores às do carvSo bruto.

A reduçSo nos teores de enxofre de cada tipo de carvSo produzido,
em relação ao carvão bruto dr> Santa Catarina, pode ser observada
no quadro abaixo:

Tipo de CarvSo % S X S ReduçUo
ROM BENEF. %

CE
CE

CM
5200
4500

&
&
6

, 5
, 5
. 5

1,
2 .
3 ,

7
5
5

74
62
46

0 beneficiamento do carvSo, por br itagem e lavagem pode remover
até 90% da pirita e esta técnica está sendo pesquisada pelo Setor
Elétrico.

Os processos de dessulfurizaçSo durante a combustão constituem:

- combustão em leito fluidizado;

- injeção de sorventes secos;

Os processos de dessulfurizaç3o durante a combustão,
principalmente os de combustão em leito fluidizado, encontram-se
comercialmente comprovados somente no exterior e limitam-se, por
enquanto, a usinas termelétricas de pequeno e médio porte (até
120 MU). SSo de relativo alto custo e demandarão, por parte do
parque industrial brasileiro elevados investimentos para absorçSo
d* tecnologia devido aos longos prazos de maturação. Nota-se que
estes processos sSo Justificáveis em instalações novas
devidamente projetadas para este fim.
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A ELETRQSUL deu info o a implantaçlo de uma Unidade de
Desenvolvimento de Processo com 12 MU de potftncia em Caplvarl,
visando a capacitaçVo do setor nesta tecnologia.

As tecnologias empregadas para reduçlo das emissões de S02 dos
gases de combuetSo de carvSo consistem na instalação de plantas de
dessu1 fur 1zaçSo de tais gases. Nestas plantas, se processa a
captaçfo do S02 presente nos gases, por reaçlo com compostos
alcállnos injetados no sistema.

As tecnologias/processos de dessu1 furízaçSo dos gaeee de combusttto
podem ser classificadas conforme segue:

1 - Via ümldat

. Cal/calcário

. Sódio

. Amôn1 a

. Magnésio

. Potássio

. Compostos orgânicos

. outros

2 - Via seca:

. Reagentes úmidos

. Reagentes secos

. SorçSo por carvlo ativado

. SorçSo por òxidos metálicos

. SorçSo por sólidos

. Oxidaçlo cataiftlca
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Entre os inúmeros processos/tecnologias existentes, destacam-se as
seguintes:

- Cal/calcário

- Duplo álcalts

- Uellman-Lord

- Spray-drying

- Sulfato de amônla

Os processos de dessu1 furtzaçlo dos gases de combustlo slo
utilizados em usinas termelétricas a carvlo no exterior, nos
locais onde as emissões de SO2 geram concentrações acima dos
padrOes da qualidade do ar. As tecnologias mais comumente
utilizadas slo as de cal/calcário, via úmida, atingindo níveis de
eficiência da ordem de 90%. Slo processos relativamente
complexos, porém com tecnologia mundial dominada e comercialmente
disponível, embora a custos relativamente elevados (ver item
7.2.3).

Situação Hundial dos Processos de DessuIfurizaçlo

Nos Estados Unidos existem, no momento, 124 termelétricas a
carvlo, equipadas com dessu1furtzadores, totalizando 50.000 NO
tratados (dados de 1985). Existem ainda 28.500 NU em construçlo e
27.500 NU em projeto e planejamento, prevendo a adoçlo destes
equipamentos.

Do total da capacidade térmica instalada nos EUA até 1985, 17%
possui equipamento de controle de S02, esperando-se que este
percentual se eleve em 1992 para 33%.

Os sistemas mais empregados utilizam, como reagente, calcário
(50%) e cal (30%). Só 12% dos processos utilizam carbonato de
sódio, óxtdos de magnésto ou sulfato de sódio.

No momento, 90% dos processos utilizados slo por via úmida, sendo
que somente 6% da capacidade instalada com dessu1furtzadores
emprega processos a seco.

A maioria dos processos empregados produz grandes volumes de
rejeitos líquidos e sólidos nlo comercializáveis. Somente 0,4%
das unidades produzem gesso vendável e 5,7%, ácido sulfúrico.
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Q JapSo é historicamente o país 1íder na implantaçSo de
dessu1 furizadores. Em 1984 havia 1.400 unidades de
dessu1 furtzaç&o operando na indústria, tratando UMa capacidade de
43.000 NU. Destas, aprox1madamente 40 empregas carvSo, tratando
em media 130.000 Nm3/h de gases, por unidade.

Muitos dos processos s3o por via úmida, utilizando cal ou calcário
como insumo e produzindo gesso comercialtzavel, já que nlo existe
fonte natural, no Japlo.

Os processos a seco, ou que produzam rejeitos nlo aproveitáveis
nSo sfto utilizados, uma vez que nfio há espaço disponível para sua
d1sposiçlo.

A capacidade térmica instalada a carvlo em 1980 era de 6.000 MI,
sendo prevista para 1990 a elevaçlo da mesma para 22.000 MU.

Ha Alemanha, tendo em vista as últimas exigências da legislado,
mata de 150 unidades em operaçlo serto afetadas, bem como 7.400 HÚ
planejados para entrada em operaçBo até 1990.

No momento, a Alemanha possui 6.000 MU em operaçSo con tratamento
de dessu 1 fur izas* Io.

Na Itália, a aplicabilidade dos processos de dessu1furizaçSo está
sendo objeto de estudos com a utlllzaçto dos processos
Uellman-Lor \ calcário e amônta em unidades de 10 MU para o carvSo
betuminoso ?m alto teor de enxofre, em Sardenha.

Experiência Nacional com Dessu1 furizadores

Nenhuma usina termelétrica nacional, em operaçSo possui tratamento
de gases, visando abatimento de dxidos de enxofre, tanto unidades
a óleo como a carvfio.

A experiência com dessu1 furlzadores é ainda pequena e restrita a
outros ramos industriais, tais como indústria vidreira, indústria
têxtil e indústria de borracha, queimando óleo combustível.

A introdução desta tecnologia no Brasil deverá passar por
cuidadosos estudos de InvestIgaçlo, sob todos os aspectost
técnicos, econfimico-financeiros, benefícios socials e dispersão no
ar, visando a adaptaçfo dos processos desenvolvidos a nível
mundial as condiçSes particulares de cada caso, considerando as
características peculiares do combustível utilizado,
disponibilidade e características dos insumos necessários, bem
como dtsposiçSo e uso dos rejeitos gerados.
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Assim sendo, a tntroduçtto desta técnica no Brasil deverá ser
precedida de estudos de avaliaçfio da necessidade, em vista do
"back-ground" de contastnaçtlo ambiental ao nível das regtSes de
implantação das instaiaçSes.

Dificuldades Operacionais

Os grandes probleaas enfrentados nas insta)açSes de
dessulfurizaçto estlo relacionados COB necessidade de emprego de
ligas metálicas especiais, a fim de resistir ao efeito corrosivo
dos compostos envolvidos no processo.

Outra dificuldade importante está relacionada com a facilidade de
ocorrência de incrustaçSes nos equipamentos, o que exige
confiabilidade totsl de alimentação d* energia elétrica, durante a
operaçlo. 0 destino e custo de movimentação dos rejeitos
produzidos constitut-se também em séria dificuldade. As
possibilidades de comercialização dos rejeitos gerados esbarram,
multas vezes, na inexistência de mercado para os mesmos e na
obrigatoriedade de instaiaçlo de plantas complementares de elevado
custo para seu tratamento e disposição final.

Tendo em vista a complexidade tecnológica dos processos exige-se
automatização total das unidades.

0 consumo de energia elétrica envolvido é alto, chegando, em
determinados casos, a até 7% da capacidade gerada pela usina
térmica, dependendo dos processos utilizados, exclutndo-se a
energia consumida para reaquecimento dos gases tratados.

A Tabela 4.8 apresenta o resumo dos processos de dessulfurizaçSo
comercialmente comprovados com suas respectivas eficiéncias, ti~
de reagentes e equipamentos principais.

4.1.2.4 - Oxtdos de Nitrogênio, Hidrocarbonetos e Monóxidos de
Carbono.

Atualmente, os problemas ambientais do NOx, HC e CO devido as
emlssSes das termelétricas a csrvlo slo pequenos frente à
magnitude dos problemas causados pelo HP e S02, sobre oe quais se
concentram os esforços para controle das emissfies. 0 controle das
emissfies de CO, HC É NO só pode ser obtido otimizando-se a queima
de combustível nas caldeiras. Hedidss rotineiras do teor de CO
nos gases permitem determinar a qualidade da combuettto e baixos
teores de CO implicam em baixos teores de HC.
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7A8EUA 4.8 . RESUMO DOS PROCESSOS OE DSSSV-FUÜIZACSO SELECIONADOS
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Quanto as emissões de NO em particular, estas dependem da forma
como o carvão será queimado. 0 queimadores do tipo ciclõmco,
introduzidos em 1940, sSo extremamente eficientes para carvões com
alto teor de cinzas mas suas emissões de NOx são altas. Para
diminuir estas emissões, foi introduzido há poucos anos o sistema
de queima Langencial, que reduz as emissões de NOx para menos da
metade. Queimadores localizados nos cantos da fornalha produzem
chamas tangenciais a um círculo colocado no centro da caldeira.

Esta configuração permite a criação de uma zona de combustão pobre
em ar e rica em combustível; evita que £ mistura deficiente em ar
toque as paredes, produzindo corrosão; e fornece oxigênio
suficiente para a oxidação do combustível restante na zona externa
à chama.

As emissões de HC dependem também das características da
combustão. Variações na razão ar/combustível alteram as emissões
de HC, NOx e CO, e esta razão deve ser mantida num nível em que
seja produzido o menor efeito ambiental possível.

As emissões de HC na queima de carvão são da ordem de 0,1 kg/ton
de combustível, sempre que a queima for próxima da ideal, o que é
mantido, pois a emissão de HC significa redução da eficiência da
usina.

Assim como os HC, o CO é resultado da combustão incompleta dos
combustíveis e, da mesma forma que para os HC, a emissão de CO
representa perda de eficiência pela usina. 0 controle da boa
combustão e a emissão dos gases através de chaminés elevadas é
considerada como técnica satisfatória de disposição do CO. Os
projetos de usinas mais recentes da ELETROSUL E CEEE já incorporam
várias soluções técnicas com esse objetivo, na fornalha da
caldeira.

4.1.2.5 - Elementos Menores

De ocorrência no carvão ainda pouco estudada, e controle ainda
menos, elementos como flúor, chumbo, arsênio, mercúrio e outros
são emitidos junto com os gases resultantes da combustão
geralmente agregados aos partieu 1 ados.

Não há uma tecnologia específica para a retenção de elementos
menores na queima do carvão.

Para os elementos menores associados ao material parti eu lado, os
filtros para retenção das partículas também reterão os
microe1ementos.
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No -aso die elementos menores que se volátil tzam, somente lavadores
de gases são capazes de retê-ios. embora nunca sejam utilizados
especificamente para este fim.

0 benef! c í amento do carvíJo* também é uma técnica par.i reduzir o
teor de ai guns elementos menores. Por vezes vaie beneficiar o
carvio, de forma tai que uma pequena parte cia energia ê perdida em
troça de uma maior retenção dos elementos menores nos rejeitos.

Uma técnica eficiente e relativamente barata de controlar as
concentraçSes de elementos menores no ar é instalar chaminés
elevadas. Muito embora a quantidade de elementos jogados na
atmosfera não mude, os padrões de qualidade do ar nas proximidades
das usinas serio respeitados. Isso implica em uma distribuição
espacial das usinas de forma a limitar as emissões globais de uma
dada área.

4.2 - EFLUENTES LÍQUIDOS

Uma série de efluentes gerados durante a operação de uma
termelétrica v3o ter ao meio aquático. Para estabelecer o impacto
ambientai dos efluentes líquidos de uma termelétrica a carvão é
necessário:

- identificar todos os fluxos líquidos provenientes da operação da
usina;

- identificar os poluentes originados na estocagem, transporte,
queima do carvão e disposição do3 resíduos sólidos, que são
misturados aos efluentes líquidos;

- identificar os aditivos e produtos químicos que alteram as
concentraçSes de poluentes nos fluxos identificados acima.

Estas informações são necessárias, pois a seleção de técnicas de
controle de poluição depende das características físico-químicas
dos fluxos, tais como pH, vazão, concentração dos poluentes, além
de características gerais da usina, como combustível, tipo de
caldeira, capacidade de geração, qualidade exigida para a água de
reposição (makeup water), pré-tratamento requerido para a água,
razão de rectrculação da água, tipo da refrigeração utilizado,
legislação referente ao meio ambiente na região e outros.

Os efluentes líquidos, segundo sua origem, foram Já listados no
início deste capítulo.
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Conhecidas as origens dos efluentes líquidos, o próximo passo e
identificar os poluentes prioritários que deverlo ser aonitorados
e retidos através de tratamento dos efluentes.

No Brasil, foram realizados poucos estudos sobre quais poluentes
estlo presentes nos efluentes de uma usina a carvlo. Nos anos
recentes conforme dados apresentados a seguir, vários programas de
monitoramento ambientai tem sido executados pelas concessionárias.
A maior parte dos estudos foi realizada no exterior,
principalmente em países que têm tradiçlo no uso do carvlo. Os
poluentes prioritários em termos de efeitos ambientais elo
praticamente os mesmos, variando apenas a reiaçlo quantitativa
entre eles, em funçlo do carvlo utilizado. Em termos práticos,
isto significa que um monitoramento intensivo do meio ambiente
deverá levar em conta estes poluentes. Os demais poluentes, nlo
considerados prioritários, poderio m^r monitorados a intervalos
maiores, pois provavelmente nlo estarIo presentes nos efluentes
líquidos em concentraçSes capazes de causar dsno ao meio aquático.

4.2.1 - Impactos Ambientais

Considerando como base uma usina a carvlo de concepçlo tradicional
da década de 70, as principais fontes de efluentes líquidos
poluidores slo:

- Drenagem do Estoque de Carvlo

A açlo da chuva sobre os estoques de carvlo ao ar 1ivre oxida a
ptrita (composto de ferro e enxofre) presente, gerando uma
drenagem altamente poluidora, com elevados teores de sólidos em
suspenslo e baixo pH, o que favorece a lixiviaçlo (dissolução) dos
elementos menores associados ao carvlo, num processo similar ao
que ocorre nos rejeitos ds mineraçlo.

- Arraste Hidráulico e Disposição das Cinzss

A água usada para extrair as cinzas do fundo da caldeira
constitui-se noutro ef1uente po1uidor. A1ém dos sóIidos em
suspenslo (cinzas), pode apresentar altaraçlo de pH e elementos
dissolvidos, antes contidos nas cinzas.
A disposiçlo de cinzas em sterros também apresente potencial
poluidor, pois as cinzss tanto podem ser arrastadas pelas águas
superficiais, quanto lixiviadas pela água ds chuva percolada,
arrastando para o lençol freático substancias eventualmente
tóxicas que, por esse seio, podem atingir mananciais de
abastec i tc*nto rural ou urba.io.
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- Sistema d» RefngeraçSo

0 sistema de refrigeração tem por finalidade resfriar e condensar o
vapor que retornará ft caldeira. Trata-se de um circuito paralelo
independente do de vapor, e que retira calor deste e entrega-o ao
meio ambiente, gerando efeitos térmicos em grau variado. Os
sistemas de refrigeraçlo podem utilizar a água apenas uma vez e
descartá-la (circuito aberto) ou recircular o fluido refrigerante
que .entregará calor ft atmosfera numa torre de refrigeração, seca ou
úmida (circuito fechado), com purgas periódicas.

- Sistema de Tratamento de Xgua

As termelétricas necessitam da água tratada em grau variável para
sua. operaçlo, sendo que a água utilizada para a produçfto de vapor
é desmineralizada. As impurezas concentradas, retiradas da água
durante o tratamento, também sflo objeto de atençfto, bem como os
produtos que intervém no processo regenerativo dos trocadores
tônicos da desmineraltzaçtfo.

- Demats Efluentes

SIo constituídos pelas purgas eventuais de caldeira, limpeza de
equipamentos, drenagem pluvial, esgotos sanitários, de
laboratórios e de derrames e vazamentos de caráter acidental.

4.2.1.1 - Drenagem do Estoque de Carvlo

Visando assegurar o suprimento de carvão e com isso, a
continuidade da geraçflo, as termelétricas mantém geralmente , um
pátio de es toe agem de carvlo a céu aberto. 0 tamanho deste pátio
varia, atuando como fatoms que tendem a diminuir o estoque ao
mínimo possível:

- o grau de segurança na mineraçlo, beneficiamento e
transporte do carvlo até a usina, por questSes técnicas e
políticas.

- o custo de aquisiçlo da área necessária.

- o pessoal e equipamentos necessários para operaçlo e
manutençlo do pátio.

- perda do poder calorífico do carvlo devido ft oxidaçlo.

0 efluente líquido é constituído da drenagem pluvial da área do
pátio, e seu volume depende do nível de chi >s e da superfície do
pátio.
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As seguintes considerações podem ser feitas a respeito cia geração
de efluentes de uma pilha de estoque de carvão.-

- Para uma dada pilha de carvão, a quant-idade gerada de
poluentes depende do tempo de residência da água no interior
da pilha.

- 0 tempo necessário para completar o arraste dos poluentes da
pilha de carvão depende do volume de água aplicado e da
duração da aplicação.

- Ante? quo o arraste seja completado, as concentrações de
contaminantes s3o inversamente proporcionais à vazio da
drenagem.

- Após completar-se o arraste não há variação apreciável nas
concentrações dos poluentes relacionada com a vazão de
drenagem.

As características físico-químicas das drenagens de pilhas de
carvão são bastante variáveis. Teores elevados de sólidos em
suspensão são devidos ao arraste pelas águas das partículas mais
finas de carvão.

A relação entre o teor de enxofre e do álcalis no carvão determina
a qualidade e o pH do efluente da drenagem, Se a concentração de
álcalis é alta, o pH do efluente ficará em torno de 7 (neutro),
mesmo se o teor de enxofre deste carvão for alto. Carvões com
teores mais baixos de enxofre poderão apresentar efluentes mais
ácidos, se o teor de álcalis for muito pequeno.

A maioria dos sólidos dissolvidos presentes são conseqüência da
oxidação da pirita (sulfeto de ferro-FeS2) associada ao carvão.

0 pH tende a ácido, também devido a oxidação da pirita, em
presença de oxigênio e água. Acredita-se que a reação ocorra em
duas etapas. Na primeira etapa sSo produzidos sulfato ferroso e
ácido sulfürico, conforme apresentado no item 3.1.1.

A medida que o pH do sistema desce abaixo de 5, certas bactérias
acidófilas e autotróficas tornam-se ativas. Estas bactérias,
Thiobacillus ferroxidans, Ferrobaci1lus, Metallogenium e espécies
similares são ativas a pH 2 • usam C02 como sua fonte de carbono.
Estas bactérias são responsáveis pela oxidação do íon ferroso a
ton férrico, que é a etapa mais lenta do processo, cumprindo,
assim a função de catalisador. A presença destas bactérias é
geralmente uma indicação da oxidação rápida da pirita, acompanhada
do abaixamento do pH e aumento nos teores de ferro, manganês e
met ais pes adoe.
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A influência do pH sobre o comportamento dos metais pesados e
tóxicos é de particular relevância. Muitos metais s3c anfotéricoc
e a maior.a tem sua solubi!idade aumentada com o abaixamento do pH.

Os fatores que afetam a acidez. o pH «? a conseqüente lixtviação de
metais são:

- Concentração e forma de ocorrência do enxofre na pinta;

- Tamanho e forma da pilha;

- Método de benef1ciamento de carvão antes da estoeagem;

- Condi cOes climáticas, incluindo precipitação pluviométnca e
temperatura;

- Concentrações de CaC03 e outros neutralizantes no carvão:

- Tempo de residência na pilha de carvão.

A Tabela 4.3 apresenta os resultados de análises fístco-químicas
das drenagens de pilhas de carvão de duas usinas da ELETROSUL. A
observação dos dados revela uma variação muito ampla entre os
valores. Embora a baixos valores da pH estejam associado» altoc
valores de acidez, a relação não é simples nem direta, indicando
que, enquanto o pH mede os íons hidrogênio livres, a acidez mede a
disponibilidade total de pròtons. Observa-se também tendência das
concentrações de metais aumentarem enquanto baixa o pH.

4.2.1.2 - Arraste Hidráulico e Disposição de Cinzas

As cinzas de carvão são potencialmente poluidoras, tanto devido ao
pH da sua drenagem quanto devido à solubi1ização dos elementos
presentes na sua composição química, que reflete a composição do
carvão, supri mindo-ae os elementos voláteis que escapam com os
gases. Existem diversas formas de manejo das cinzas com vistas a
sua retirada da usina. Os sistemas de transporte da cinzas são
designados por "secos" ou "úmidos", embora, mesmo no processo
"seco", haja consumo de água.

No processo seco, as cinzas volantes são transportadas
pneumaticamente para um silo. Estes silos são de grandes
dimensões e permitem a armazenagem da cinza resultante de vários
dias de operação. Ao ser removida do silo para disposição em
aterro, ela é umedecida até um teor de 10-20% de umidade (por
peso) para melhorar suas características de manuseio e evitar
problemas de pó. As cinzas volantes desv.;nadas à venda são
manejadas a seco para reter suas propriedades de cimentação, sendo
carregadas em v.nminhõee especiais.
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As cinzas residuais caem nus tanque d» água colocado no fundo da
fornalha, onde slo resfriadas. Neste processo nlo há rejeito
líquido, pois as cinzas residuais absorves até 35% de água (por
peso). A água de repôsiçSo pode ser de qualquer origem na usina.
As cinzas s3o retiradas da piscina por uma correia transportadora
para um silo, de onde serio retiradas por caminhão, trem, ou
corre i a.

No processo de retirada a seco, portanto, os efluentes líquidos
serio gerados apenas no local de disposição final, como resultado
da lixiviaçao das cinzas pela água das chuvas.

No sistema úmido, as cinzas volantes sao misturadas num jato
d'água e conduzidas a uma bacia de sedimentação. As cinzas
depositadas na bacia sSo retiradas e conduzidas para um aterro, ou
a própria bacia pode servir como depósito final. O sobrenadante
(o líquido clarificado que abandona a lagoa) pode m^r parcialmente
recirculado e o restante despejado no rio após tratamento para
controlar contaainantes solúveis no sistema de transporte de
c i nzas.

0 transporte hidráulico das cinzas residuais requer que elas
primeiro sejam trituradas, produzindo-se partículas de dimensão
inferior a 10mm. Após a trituraçlo, elas sSo arrastadas por um
jato d'água na forma de suspenslo com teor de 1 a 10% de sólidos
para lagoas de decantação ou outros equipamentos. Após a
separação 1 fquido-sólido, o sobrenadante poderá ser reciclado,
embora haja necessidade de purga, numa vazio que varia com o
carvão e depende da lixiviaçao das cinzas, para evitar acumulação
de sais no sistema e incrustaçOes nos equipamentos.

As cinzas em suspenslo no efluente decantam com velocidades
bastante baixas, acarretando a necessidade de grandes bacias para
decantação da fraçlo mais fina e obtençlo de um efluente
clarificado. Em contrapartida, devido ao longo tempo de
permanência das cinzas na bacia de decantaçlo, ocorre lixiviaçao
(dissolução) dos elementos presentes na cinzas, o que resulta em
poluição química sob a forma de sólidos dissolvidos.

A concentração destes sais depende do tipo de cinzas que está
sendo transportado, do tipo de queimador utilizado e do carvão,
entre outros fatores. O pH do efluente e, consequentemente, o
grau de lixiviaçao depende da composição química do carvão e do
tipo de fornalha. Com alta temperatura de combustIo, o enxofre
presente escapa pela chaminé sob a forma de gás (SOx) e o pH do
efluente poderá chegar a 10 se as cinzas forem alcalinas.
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Por outro lado, se a temperatura de queima do carvlo for baixa, os
compostos de enxofre subiina» sobre a superfície das partículas
volantes. Ea contato COM a Água, estas partículas produzem ácido
sulfürico, acelerando a lixlviaçSo dos elementos tóxicos presentes
nas cinza.

0 potencial poluidor das cinzas depende, entlo, das concentrações
de elementos tóxicos e do grau de so1ub111zaçto destes elementos no
ambiente natural.

A solubl1lzaçffo de elementos tóxicos é diferente para cinzas
volantes e cinzas residuais. As cinzas volantes absorvem na sua
superfície os elementos parcialmente volati1izados na fornalha.
Com isso, a concentraçlo destes elementos nas cinzas volantes é
muito maior do que nas cinzas residuais, com o agravante de os
elementos estarem disponíveis na superfície. Portanto, quando
transportadas por via hidráulica para o local de diaposiçSo
(bacias de sedimentação), as cinzas volantes apresentam maior
potencial de liberaçlo de elementos tóxicos, o que fez a EPA
(Environmental Protection Agency) dos EUA proibir a disposiçlo
hidráulica de cinzas volantes em novas usinas.

Para cinzas residuais, a UxivtaçSo é bem menor do que para cinzas
volantes. A causa deste fenômeno é que as cinzas residuais slo
vitrtfiçadas, o que dificulta a lixiviaçto, e as cinzas volantes
tem uma área exposta multo maior por unidade de peso de cinzas.

Os elementos tóxicos presentes nas cinzas chegam ao meio ambiente
através do efluente (e por infiltração) das bacias de sedlmentaçlo,
e da percolaçSo de água da chuva nos aterros.

A velocidade de solubl1tzaçSo de csda elsmento depend* do pH do
efluente, pois este é o determinante da solubl1 Idade máxima de
cada um. Para a maior parte dos elementos, a solubl1 idade máxima
ocorre a pH de 1,0 e decai logantaicamente até o pH de mínima
solubl1 idade, em geral entre 8 e 10. Para a maior parte dos
elementos, a solubl1izaçfo a alto pH é mínima, a nlo ssr para Se,
As, Ho, Hg, B e Cd cujas solubl1 idades em meio básico sffo altas.

Também foi estudada a bioacumulaçlo dos mstsls nos organismos
vivos. Como alguns seres alimentam-se dos resíduos do rio, eles
acumulam quantidades crescentes de metais que, por sua vez,
propagam-se pela cadeia alimentar. Comparando as concentraçCes de
metais em seres vivos da mesma espécie que vivem na saída da lagoa
de sedimentsçfo e num rio próximo nVo poluído, mostrou-se quei

- as bactérias acumulam zinco, cromo • selênio*
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- as plantas superiores acumulam manganês e bário:

- os tnvetebrados acumulam cobre:

- os seres que se alimentam de resíduos do fundo dos nos
acumulam mercúrio.

Estes resultados sobre bloacumulaçlo de metais em plantas tem uma
importante aplicaçlo prática. Plantas e algas podem ser
utilizadas para remoçlo de metais lixivtados. Dependendo dos
metais presentes, slo escolhidos os vegetais adequados, entre os
quais o jacinto e o aguapé.

A Tabela 4.10 mostra resultados de análise de efluentes de bacias
de sedtmentaçlo de duas usinas termelétricas, no RS e em SC.

4.2.1.3 - Xgua de Refrigeraçlo

0 funcionamento de uma usina termelétrica depende do sistema de
refrigeraçlo, onde o vapor, após mover as turbinas, é condensado,
retornando para a caldeira. No sistema de refrigeraçlo, um
circuito paralelo de água retira calor do vapor e entrega-o ao
meto ambiente.

Sistemas de refrigeraçlo podem utilizar a água apenas uma vez e
descartá-la no melo ambiente, ou recircular o fluido refrigerante
que entregará o calor à atmosfera numa torre de refrigeraçlo, com
purga de uma parcela do fluido.

No caso de água nlo-recirculada (once-through cooling water), a
composIçlo química do efluente é praticamente igual à da água
captada, com exceçlo de quantidades mínimas de óxidos metálicos,
devido à corroslo interna do equipamento, e de btoeidas
destinados a controlar o crescimento de algas e limo. 0 b toe ida
mats utilizado é o cloro.

0 volume de água utilizado nos sistemas de refrigeraçlo com
circuito aberto é bastsnte grande, da ordem de milhares de metros
cúbicos/hora e a água é devolvida ao curso d'água aquecida de 3 a
8 oC ocasionando um grau de polui çlo térmica que deve ser
estudado. A passagem da água por bombas centrífugas pode matar
uma parcela significativa da mterofauna presente.
As Tabelas 5.11 e 5.12 apresentam a composIçlo da água captada e
descarregada, respectivamente, para duas usinas termelétricas.

A recirculaçlo da água de refrigeraçlo é viável, utilizando um
método de troca de calor desta água com a atmosfera. Esta troca
pode efetuar-se por evaporaçlo de parte da água, como em torres
úmidas e em canais, ou por convecçlo de ar sobre os dutos por onde
a água circula, como nas torres secas de refrigeraçlo (instaladas
pela CEEE em Candiota).
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Devido à evaporação que ocorre em torres úmidas, vapor d'água <?
perdido e com isto os sais de Ca, Mg, Na, C03, HCO3, S04 e Cl,
presentes naturalmente na água, tem suas concentrações no líquido
recirculante aumentadas, até que seu limite de solubi1 idade seja
alcançado. A partir daí, começam a ocorrer incrustações que
diminuem a eficiência da troca de calor e, por conseqüência, da
usina.

A formaçlo de incrustaçSas (scale) pode ser evitada, purgando
constantemente parte do líquido recirculante, para que a
concentração de sais neste líquido nunca chegue ao ponto de
saturação. Desta forma, retira-se (purga-se) uma quantidade de
água com alto teor de sais e rep3e-se uma quantidade de água (com
baixo teor de sais dissolvidos) igual a purga mais a quantidade
evaporada.

As características químicas da purga da torre de refrigeração
dependem dos produtos utilizados no combate à corrosão, formação de
crostas, formação de limo e ressuspensSo de partículas depositadas.
A qualidade da purga depende, então, das características da água
captada na fonte, do tratamento químico que esta água recebe, dos
poluentes presentes no ar e que são captados na torre e da presença
de inseticidas, herbicidas e compostos fenólicos naturais que, ao
se combinarem com o cloro, formam compostos tóxicos e que dão forte
gosto à água.

0 cromo era utilizado até pouco tempo para evitar a corrosão nos
sistemas de refrigeração em circuito fechado, tendo sido
substituído por produtos menos tóxicos.

4.2.1.4 - Efluentes do Sistema de Tratamento de Xgua

A água é tratada por floculação e decantação, gerando um lodo
similar ao das estaçSes de tratamento de água para abastecimento,
contendo sólidos floculados. Uma parcela da água é desmineralizada
pelo processo de troca iônica para uso no circuito de vapor.

A principal peça do processo é uma resina de troca iOnica que tem
a propriedade de permitir a troca de um íon insolúvel por outro
fon solúvel, reduzindo desta forma o perigo de incrustaçSes.

Ao esgotar sua capacidade de troca, a resina é regenerada com
lavagens ácidas e básicas, com ácido clorídrico e hidróxido de
sódio, resultando numa salmoura que deve ser neutralizada.

A freqüência de regeneração da resina depende da concentração de
sais na água a ser tratada.
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4.2.2 - Medidas Mitigadoras

A seguir s8o apresentados os processos mais utilizados no controle
da poluiçlo hídrica de usinas termelétricas a carvfo, que
incorporados ao projeto da usina, garantes a manutençSo de padrties
satisfatórios de qualidade ambiental.

4.2.2.1 - Aspectos Locactonais

a> avaliar os efeitos térmicos e químicos da polulçlo sobre os
recursos hídricos da regiIo, verificando se a vazio do rio,
mesmo em condiç8es de estiagem, é suficiente pars diluir os
efluentes lançados de forma a obedecer os padrfies de qualidade
estabelecidos para a classe na qual o rio está enquadrado:

b) avaliar a disponibilidade de áreas com características
geotécnicas adequadas para a construçlo de bacias de
sedimentaçlo e aterros controlados de resíduos (nível do
freático, permeabilidade do terreno, capacidade de atenuaçlo do
solo) de forma a nlo poluir a águas por infiltraçloi

c) avaliar a probabilidade de inundaçfo dessas áreas.

4.2.2.2 - Processos Unitários Básicos de Tratamento

Anallsando-se os vários efluentes gerados, podemos listar alguns
grupos comuns de poluentes potenciais, o que acarreta necessidades
semelhantes de tratamento!

- presença de sólidos em suspenslo, que slo geralmente removidos
por sedimentaçlo, em bacias ou decantadoresi

- alteraçlo de pH, que requer neutralizaçlo por adlçlo de áeidos
ou bases, conforme o casos

- presença de metais dissolvidos, removidos por precipitação
química.

Na concepçlo do projeto básico do sistema de tratamento, após a
identlflcaçlo dos fluxos efluentes, devem mmr verificados os
fluxos que podem ser reunidos para receber tratamento conjunto,
inclusive com neutralizaçlo mútua.
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Um sistema integrado de tratamento de efluentes líquidos tf mais
seguro, de operaçto mats simples e de menor custo que vários
sistemas individuais. Apenas os esgotos sanitários slo tratados
sempre em separado para evitar contaainaçlo bacteriológica.

4.2.2.2.1 - Sedimentação

Na maior parte das termeltftricas a carvlo, quando a Itxivlaçlo
devido è acidez tf pequena, o processo de sedimentação tf suficiente
para que obtenhamos um efluente de boa qualidade, que pode
inclusive ser reutilizado. A sedlaentaçlo pode ser realizada em
bacias ou em decantadores retangulares, circulares ou lamelares.

Na sedtmentaçlo em bacias, o efluente permanece dezenas de horas
em tanques naturais ou artificiais revestidos com borracha,
plástico, argila, cimento ou bentonlta para evitar a percolação do
efluente Hxiviado. Uma bacia bem dimensionada do ponto de vista
hidráulico permite obter um efluente claro. A dtssoluçlo de sais
presentes nas cinzas pode exigir, no entanto, um tratamento
químico adicional para eliminar os sais e metais lixivtados
durante o tempo de retenção na bacia de sedimentação.
Em usinas que nlo desejam instalar grandes lagoas ou nlo dispõe»
de áreas livres, tf possível utilizar decantadores. Nestes
sistemas, o tempo de detençlo tf reduzido, com conseqüente reduçlo
da lixiviaçlo.

Passam por processos de sedimentação para remoção de sólidos, o
efluente transportador de cinzas, a drenagem do pátio de carvlo e
o lodo do tratamento de água.

4.2.2.2.2 - Ajuste de pH e Precipitação Química

Os efluentes devem ser monitorados, inclusive quanto a elementos
menores, a fim de caracterizar a ocorrência ou nlo da lixivtaçlo. A
remoção de eventuais metais dissolvidos tf tecnicamente problemática
e, se ocorrem em teores elevados, de alto custo.

Nos países desenvolvidos, o processo mais usado tf o da precipitação
química, seguida pela absorçlo em carvlo ativado.

0 processo de tratamento de efluentes líquidos por precipitação
química utiliza o fato de que a solubil idade dos metais tf funçlo do
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No caao d* drenagem de carvlo • de cinzas ácidas, o pH do efluente
é baixo, ocorrendo a aolubi1tzaçto dos metala, principalmente
alumínio, croM, cobre, ferro, mercúrio e zinco, na forma de
sulfatos. A remoçlo dos metals do «fluent* final dá-se pelo
processo inverso ao da sua formaçlot o pH é elevado até que seja
alcançado o ponto de menor solubll idade do set ai a ser removido,
co» a sua conseqüente prectpitaçVo na forma de htdrdKtdo metálico.
Um pH de 8,5 - 9,0 é o ideal para a remoçlo de Cu, Cr * Zn, mas um
pH de 10 é ótimo para insolubi lizar Ni e Fe. Para minimizar o
nível de todos estes metais é necessário encontrar o pH
intermediário ideal.

Na prática, a remoçlo dos metais presentes na drenagem é obtida
por elevaçfo do pM até valores convenientes, que variam entre 7,5
e 10, dependendo dos elementos presentes. 0 princípio básico do
processo é a variacSo da solubllidade dos metais dissolvidos na
água em funçlo do pH. Emprega-se uma unidade de tratamento químico
similar a apresentada no item 4.1.1.3.

Cada metal tem seu pH de solubllIdade mínima e o pH ideal deve ser
pesquisado em funçlo dos metais que serio removidos
prioritariamente. No caso do ferro, o bivaiente (Fe++) tem seu pH
ideal de remoçfo em 10,5. No entanto, se o efluente for aerado, o
ferro II oxida para Fe+++ cuja solubi 1 idade, mesmo a um pH de 7,0,
é insignificante.

Para reduzir os custos de operaçlo de termelétricas, tem sido
investigsda a possibilidade de reutilizar os efluentes ou
misturá-los com outros para permitir a mutua neutraltzaçto. A
técnica mais utilizada é a de misturar o efluente da drenagem do
carvlo com o efluente transportador de cinzas, que em geral, tem
pÜ bem superior a 7,0. 0 longo tempo de permanência na bacia de
cinzas permite a efetiva neutralizaçfo do efluente e
insolubilizaçlo e prectpltaçlo dos metais tóxicos.

4.2.2.2.3 - Reuso dos Efluentes

As novas normas de controle de polulçlo hídrica e a escassez de
recursos hídricos naturais tem criado um grande incentivo para a
aodificacto de sistemas usuais de tratamento de fluxos líquidos,
induzindo a um maior reuso ou conservaçlo. 0 uso eficiente dos
recursos existentes pode ser melhorado pelo método de cascata, no
qual a água flui de um processo que exige boa qualidade do líquido
para um que aceita menor qualidade.

0 reuso da água tem como principais vantagens a reduçlo do número
de unidades de tratamento necessárias e a reduçlo do volume total
de água tratada. Os exemplos de reuso slo vários, mas cada caso
deve ser analisado separadamente. Por exemplo, os efluentes da
drenagem das pilhas de carvlo slo utilizados como água de
repôsiçlo para o transporte de cinzas residuais num sistsma
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recirculante. Isto é viável se as cinzas sSo alcallnas, havendo
entlo uma mutua neutralização dos efluentes.

Uma regra adotada em países onde o controle de poluiç3o é mais
rigoroso, é o de tratar em separado os pequenos fluxos que contém
altos teores de sólidos dissolvidos e metais. Isto porque a
remoçSo destes poluentes se torna tanto mais difícil quanto mais
diluído for o efluente. Os demais efluentes s8o tratados em
conjunto, com a autoneutraltzaçSo, coprecipitação e sedimentação
das partículas em suspensSo. Neste caso, a bacia de equallzaçSo
deve ter volume suficiente para reter efluentes de qualidade e
vasXo variáveis, pois alguns fluxos sSo contínuos, outros aSo
descontínuos mas diários, outros ocorrem poucas vezes por ano e
outros dependem de condições atmosféricas.

Vár.las usinas tem tentado operar com descarga zero, pois as cinzas
retiradas do fundo da lagoa de sedimentação carregam consigo uma
grande quantidade de água que representa efetivamente uma purga do
sistema. A presença de uma mina de carvSo nas proximidades
permite utilizar todo o excedente de água da usina no
benefictamento do carvSo.

Usinas americanas tem funcionado em circuito fechado por anos
seguidos, sendo necessário em alguns casos uma pequena purga, que
deve ser submetida a tratamento químico já descrito anteriormente.
Desta forma, podemos reduzir a 5% da vazão circulante a água de
reposição que deve ser adicionada ao sistema, com um efluente para
o rio inferior a 2% da vaztto circulante. (No caso de sistemas n8o
circulantes tanto a repôsiçSo quanto o despejo no rio sSo de 100X
da vazfo circulante).

4.2.2.3 - Tratamento do Efluente Transportador de Cinzas

Uma vez controladas as emissSes aéreas, o tratamento e disposição
final das cinzas é o problema mais crítico a ser solucionado,
principalmente pelas elevadas quantidades de cinzas geradas na
queima de carvões pobres e também pelo fenômeno, de detecção
relativamente recente, de Iixiviaç3o da cinzas, com dissolução de
elementos menores contidos.

A parcela das cinzas que deixa o combustor acompanhando os gases
de combustão (cinza leve, ou "fly-ash"), geralmente retirada por
via seca, apôs coletada pele.1 precipitadores eletrostáticos, é
vendida. A parcela eventualmente ntfo vendida é retirada por via
umida, Juntamente com a cinza pesada ou "bottom-ash" formando o
efluente transportador de cinzas.

126



Preasfies sobre as usinas para dialnuir o volume de efluentes
líquidos lançados no melo ambiente levaram a um incremento no uso
de técnicas a seco de dtspostçto de cinzas. 0 interesse nBs
cinzas volantes como uma matéria prima estimulou a transiçto de
sistemas líquidos para secos, já que a nator parte das utiltzaçSes
requer cinzas secas.

Extração a Seco das Cinzas Residuais

As cinzas residuais sto retiradas do tanque de resfriamento por
uma correia inclinada desaguadora e levadas para um silo, de onde
sto transportadas por trem, caminhfo ou esteira para o local de
depôsiçto final.

Extraçto a Seco das Cinzas Volantes

As cinzas volantes sto captadas pelo sistema antt-poluiçfo do ar
(precipltador eletrostátlco ou filtro de manga) e conduzidas
pneumatteamente até um silo. Daí sto levadas por trem, esteiras ou
camtnhto ao destino final.

Assim, os efluentes líquidos sto gerados apenas pelo contato com a
drenagem pluvial no local de dispostçto final.
0 transporte pneumático das cinzas volantes, em lugar do
transporte hidráulico, recíuz em mais de 40% o volume de efluentes
a serem tratados e em mais de 70% a carga polui dor a que seria
lançada no rio, se nto houvesse nenhum tratamento na usina.

Adotado o sistema de extraçfo por via ümida, algumas regras devem
mmr seguidasi

a) projetar o sistema com alto grau de reclrculaçto dos efluentes,
para minimizar as descargasi

b) buscar a neutralizaçto mutua de efluentes ácidos e básicos na
bacia de sedimentaçtos

c) dimensionar o sistema com base em testes de sedimentaçlo
representativos, de forma a garantir uma qualidade satisfatória
ao efluente e adequada vida útil ès baciasi

d) selecionar o local com base em dados geotécnlcos, dando
preferencia a local* onde o nível do lençol freático esteja
alguns metros abaixo da superfície e a permeabilidade do solo
seja baixa, bem como a capacidade de suporte das estruturas
seja adequadat

e) Caso locais altos e de baixa permeabilidade nto estejam
disponíveis, impermeabilizar o solo com argila ou produtos
sintéticos, e executar obras de proteçto de enchentest
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4.2.2.4 - Coleta e Tratamento da Drenagem dos Pit toe de Estoeage»
de Carvlo

Os pátios de estoeagem de. carvlo deverSo ser dlBenstonadas
con a t der ando:

a) desvio de águas de drenagem externas ao pátio:

b) isolamento da área com diques:

c) impermeabl1izaçSo inferior na área:

d) sistema de coleta da drenagem pluvial contaminada:

e> capacidade suficiente da bacia para amortecimento das vazSes de
pico:

f) neutrallzaçlo e precipitação química, isoladamente ou pela
aduçfo à bacia de sedimentação de cinzas (que possuem caráter
alcaltno), ou com adiçtto de cal.

4.2.2.5 - Efluente do Tratamento de Água Industrial

0 tratamento de água industrial dá origem a um lodo residual,
constituído das impurezas presentes na água bruta captada do rio,
concentradas nas descargas de fundo do elarifleador e na lavagem
dos filtros. Necessita sedimentação para remover os sólidos.

Representando uma vazffo pequena (menos de 0,5% da vazio a ser
tratada na bacia de decantaçfto), geralmente é coletada e aduzida
ao poço de lama, de onde vai a bacia de decantaçlo.

4.2.2.6 - Efluente da Oesmineralízaçfo de Água

Para a regeneraçSo das resinas de troca tônica utilizadas na
desmineraiízaçfo de água sfio efetuadas lavagens periddtcas com
soluçSes de hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Estas soluções
usadas vto ter a um tanque de neutraltzaçlo onde é dosada soda ou
ácido até pH neutro, antes da descarga no corpo receptor. 0 ciclo
de regeneraçlo geralmente tem um espaçamento de 12 a 24 horas.
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4.2.2.7 - Limpezas Químicas (Caldeiras, Condenaadores, TubulaçSes,
etc.)

A soluçlo é a de prover-se condiç8es no sistema para que as
soluçSes usadas em limpezas químicas (comumente ácido clorídlco
sejam coletadas e enviadas as bacias de decantaçlo de cinzas, para
neutralização. A freqüência das limpezas químicas é menor que uma
vez por ano.

4.2.2.8 - Tratamento dos Esgotos Sanitários

Deve ser Implantado nas usinas um sistema de esgotos sanitários
compatível com a populaçlo servida e obedecendo ès normas
brasileiras que regem o assunto, sendo que fossas e sumidouros sto
a soluçlo mais comumente adotada.

4.2.2.9 - Tratamento da Purga do Sistema de Refrigeração

A purga do sistema de refrigeraçlo por torre apresenta importante
potencial poluidor. 0 tratamento em separado deste efluente faz-se
necessário quando cromatos slo utilizados como anticorrosivos,
pois o cromo apresenta-se na forma hexavalente que é altamente
tóxica aos seres vivos.

0 tratamento do efluente para remoçlo do cromo utiliza o processo
de reduçlo-preclpitaçlo. Inicialmente, o pH do efluente é
reduzido a um valor inferior a 3,0f quando entlo adiciona-se uma
substtncia redutora, como o S02. Em contato com o S02 e a pH
abai MO de 3,0 o cromo hexava lente, que é solúvel a qualquer pH,
reduz-se a cromo trivaiente, que é insolúvel a pH acima de 8,0.
Completada a reduçto, o pH é elevado a 8,0-9,0 com a imediata
precipitação do Cr na forma de hidróxido. O efluente resultante
deste tratamento possui teores mínimos de cromo (na forma
trivalente) e sua qualidade permite que ele seja utilizado como
água de repôsiç8o no sistema transportador de cinzas, ou mesmo
lançado no rio.

Quando nlo se utiliza cromo no sistema de refrigeraçlo, o
tratamento da purga é mais simples. Fosfatos e zinco slo
utilizados como anticorrosivos e sua •limtnaçlo do efluente dá-se
por simples precipitaçlo a pH elevado. Isto significa que este
•fluente da purga do sistema de refrigeraçio pode mmr utilizado
como água de repôsíçlo no sistema transportador de cinzas, desde
que a purga deste último (se houver) seja tratada para remoçfo dos
metais. A tendência atual é eliminar os cromatos do sistema de
refrigeraçlo e utilizar uma única unidade de tratamento para os
•fluentes das purgas do sistems refrigerante, do sistema
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transportador de cinzas e da drenagem geral da usina.

4.2.2.10 - Água de Refrigerado em Circuito Aberto

Apresenta como principal problema ambiental a elevaçlo da
temperatura da água do rio. Estruturas de descarga adequadas podem
amenizar o problema, que deve ser avaliado antes da adoçSo do
circuito aberto.
»

4.2.2.11 - Drenagem e Paisagismo das Áreas Auxiliares

t necessário implantar, também, um sistema de drenagem das áreas
auxiliares das usinas, bem como tratamento paisagístico e estético
(plantio de gramíneas contra a eros3o e cortinas vegetais de
espécies arbustivas e arbóreas, atenuando o vento e poeira e
melhorando o aspecto).

4.3 - RESÍDUOS SÓLIDOS

A maior parte do carv3o consumido atualmente em usinas
termelétricas é queimado em caldeiras de carv3o pulverizado.

Neste tipo de caldeira, mais de três quartos da cinza produzida é
leve o bastante para deixar a caldeira arrastada com os gases de
combustão (cinza leve ou cinza volante), sendo na sua maior parte
coletada por equipamentos de retenção como precipitadores
eletrostáticos, ciclones ou filtros de manga. As cinzas
remanescentes nlo sSo arrastadas pelo fluxo dos gases e caem no
fundo da caldeira (cinzas pesadas), fundidas em partículas maiores.

Os resíduos sólidos s3o constituídos principalmente pelas cinzas,
Já que as termelétricas sul-brasileiras queimam carvSo com teor de
cinzas na faixa dos 40 - 60%, dos mais altos do mundo.

Resíduos sólidos poderSo resultar ainda dos próprios sistemas de
controle de poluiç3o hídrica e atmosférica, incorporando os
poluentes removidos e/ou seus subprodutos. Por exemplo, uma
unidade de dessulfurizaçSo de gases gera gesso como subproduto da
remoçSo do S02.

As propriedades físico-químicas das cinzas de usinas termelétricas
a carvlo s3o funç3o de vários fatores, entre os quais s3o:
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- composição do carvão
- grau de beneficiamento e moagem do carvão
- tipo, projeto e operação da caldeira
- sistema de extração e manuseio das cinzas.

Devido a estes fatores, as cinzas de usinas vão mostrar uma grande
faixa de variação em sua composição e propriedades
ffsico-químicas, nSo só de usina para usina , mas de caldeira
para caldeira na mesma usina e até numa mesma caldeira em tempos
diferentes.

As Tabelas 4.13 e 4.14 mostram os resultados de análises de carvlo
e cinzas das bacias de sedimentação das Usinas de Jorge Lacerda
(SC) e Charqueadas (RS), da ELETROSUL.

A parcela de cinza volante gerada em relação ao total vai depender
do processo e do equipamento utilizado para a combustão do carvSo.
No caso das caldeiras de carvão pulverizado, cerca de 85% da cinza
gerada será emitida como cinza volante. Aproximadamente 98X desta
cinza será coletada no precipitador eletrostático, devendo receber
destinação Juntamente com os 15X de cinza pesada correspondente.

Embora dependendo da combustão, em geral as cinzas volantes
consistem de partículas muito finas, na maior parte esferas
vitrifiçadas, escória, fraçSes ricas em ferro, e parcelas menores
de material cristalino e carvão. Devido a sua forma e tamanho, a
cinza volante apresenta uma grande superfície específica, com
elementos adsorvidos na superfície.

Normalmente a composição da parte esférica é quase imune a
dissolução, devido a sua estrutura vítrea. A natureza das
partículas é similar a do vidro, tanto em composição química
quanto em propriedades de lixiviação, sendo relativamente inerte.

Entretanto, na superfície das partículas esféricas existem
moléculas adsorvidas durante o esfriamento, que, em presença de
água, dissolvem. Este é o mecanismo de produção de lixiviado.
Algumas partículas mais diminuta* podem, também, dissolver-se e
contribuir para o lixiviado. A composição química do lixiviado,
depende, então, não só do carvão, mas também da combustão e, do
método de extração e manuseio da cinzas.

As Tabelas 4.15 e 4.16 apresentam a composição química das cinzas
da usina de Jorge Lacerda II, respectivamente para elementos
maiores (concentrações em %> e elementos menores (concentrações em
partes por milhão).
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TARKLA «.13

RESULTADO DAS ANALISES DA AMOSTRA BRUTA DE CARUAO
E CINZAS - USINA DE JORGE LACERDA III

PARÂMETROS

ARSENIO TOTAL

BARIO TOTAL

CADMIO TOTAL

CNUHBO TOTAL

CROMO TOTAL

FERRO TOTAL

HANGANES TOTAL

ZINCO TOTAL

NERCURIO TOTAL

COBRE TOTAL

PRATA TOTAL

SELENIO TOTAL

CIANETOS TOTAL

FENOIS

EN

EH

EM

EM

EN

EN

EN

EH

EN

EN

EM

EM

EN

As

Ba

Cd

Pb

Cr*6*3

F*

Nn

Zn

Hg

Cu

Ag

So

CN-

NETODO

ABSORÇÃO ATÔNICA

ABSORÇÃO ATÔNICA

ABSORÇÃO ATÔMICA

ABSORÇÃO ATÔMICA

ABSORÇÃO ATÔMICA

ABSORÇÃO ATÔMICA

ABSORÇÃO ATÔMICA

ABSORÇÃO ATÔMICA

ABSORÇÃO ATÔMICA

ABSORÇÃO ATÔMICA

ABSORÇÃO ATÔMICA

ABSORÇÃO ATÔMICA

CLORAHINA - T

AM1NOANTIPIRINA

RESULTADOS

CARUAO 1 CINZAS

9.2

400. B

<0.2

10.0

21 .2

7.996 .0

60.0

63.4

0.19

12 .2

a.8

<0,72

<1 .0

0.6

N./k.

H./k.

M,/k.

- / k g

M./k,

ng/kg

Mg/kg

Mg/kg

N./k.

Hg/kg

H,/k,

M./kg

H./k.

3.6 Mg/kg

300.0 Mg/kg

<0.2 Mg/kg

1.4 N«/kg

8.4 Ng/kg

9.820.0 Mg/kg

62.8 Mg/kg

29.6 Ng/kg

0.18 Mg/kg

7.6 Mg/kg

<0,2 H«/kg

0.2 Ng/kg

<1 .0 Mg/kg

0.2 Ng/kg

Fontvi NidroiutMiB* - Cai
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TABELA 4.14

RESULTADOS DAS ANALISES NA ANOSTRA DE CARUAO
E CINZAS - USINA DE CHARQUEADAS-RS

PARÂMETROS

ARSENIO TOTAL

BARIO TOTAL

CADMIO TOTAL

CHUMBO TOTAL

CROMO TOTAL

FERRO TOTAL

MANGANÊS TOTAL

ZINCO TOTAL

MERCÚRIO TOTAL

COBRE TOTAL

PRATA TOTAL

SELENIO TOTAL

CIANETOS TOTAL

EM

EM

EM

EM

EN

EN

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

FENOIS EM FENOL

As

Ba

Cd

Pb

Cr*6*3

Fe

Hn

Sn

H g

Cu

Ag

Se

CN-

HETODO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

CLORAHINA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

- T

flHINOANTIPIRINA

RESULTADOS

CARUAO 1 CINZAS

2

300

<0

9

7

9.440

112

41

0

11

<0

<0

0

.6

.0

.2

.6

.4

.0

.0

.6

.13

.0

.2

.49

.0

.2

—k.

H.'k.

M«Vk.

Mg/kg

Hg/kg

H^kW

H.'k,

»**'k*

—k.

H^k.

Ng/kg

M^k.

H»^k»

0 .6

1 0 0

<0

3

6

6.080

63

26

0

12

0

0

0

.2

.2

.0

.0

.8

.0

.01

.6

.8

.2

.0

.3

M^k.

*,SU9

Mg/kg

—k.

M^k.

*«Vfc.

H«/k.

M.Xk.

H^k,

Mg/kg

« ^ .

Mi/kg

Mg/kg
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TABELA 4.19

COHPOSICAO QUÍMICA DAS CINZAS

ELEMENTOS NAIORES

CONSTITUINTES

SiO2
AL2O3
F»2O3
CaO
NffO
Na2O
K2O
SO3
P2O3

CINZAS

51 .9 a
27.2 a
7.5 a
B.6 a
traoos
B.2 a
B.2 a
traoos
a a

LEUES E PESADAS

56 .3
32,6
12.2
2.2

a 1.4
B.3
5.5

a 1.1
a.i
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TABELA 4.16

CONCENTRAÇÕES DE ELEMENTOS MENORES NAS

CINZAS DA USINA JORGE LACERDA <PPM>

K>V VMVM1

As
B
Ba
Be
Br
Cd
Ce
Co
Cr
Cu
F
Hg
Mn
Ho
Hi
P b
Se
Sn
Sto
Th
Ti
Zn
U
U

rots CINZAS
RESIDUAIS

<1

82
44B
12

<3B
B.3B

<2B
2B

182
63
14
a.B9

19B
8

6 4
28
B,93

<9
1 .9

OB
78BB
21B

3 .4
2BB

CINZAS UOLANTES
GROSSEIRAS

13
1B8
449
12

OB
a. 48

<2B
19

198
96
29
8,83

218
7

61
26
3,6
8
1 .4

OB
78BB
233

3.4
310

CINZAS UOLANTES
ULTRA-FINAS

16B
128
92B
18

<3B
8,68
<28
17

178
63

IBB
B,16

IBB
20
91

2 88
6,7

38
1 ,97

OB
78BB
9 00

3 ,4
328

SOLO
MED I O

1 a 68
X
X
X
X

8,3 a 1,9
X

1 a 48
19 a 1BBB
2 a IBB
at» 280
at» 8,81
1 a B9B

X
X

2 a 2BB
X
X
X
X
X

IB a 3BB
X
X

Font*: RÍMA da Usina Jorst Laovrda IU



4.3.1 - Impactos Ambientais

A necessidade de retirar as cinzas da usina a baixo custo fez com
que se adotassem práticas de disposição das cinzas em áreas
inadequadas e sem medidas de proteçlo adequadas.

A lixivi ação de áreas de disposição de cinzas traz consigo a
possibilidade de que elementos menores, como metale pesados, e
íons como sul fatos, presentes nas cinzas possam ter acesso ao
lençol freático, contaminando fontes de abastecimento atuais ou
potencíaís.

0 teor de compostos solüveis em água na cinza varia de traços a
vários por cento. Os principais íons contidos no lixlviado afio
cálcio e sulfato, com quantidades menores de magnéslo, sódio,
potássio e slllcatos. A maior parte das cinzas apresenta ltxtviado
alcalino, com pH variando de 7 a 11, embora, em certos casos, a
reaçlo seja ácida.

Acredita-se que o pH seja controlado pela reiaçlo entre o cálcio e
o ferro solüveis presentes nas cinzas.

Ao lado de sua açlo benéfica de neutralizar o solo ácido e fornecer
alguns micronutrlentes em falta no solo, as cinzas podem provocar
um impacto ambientai negativo sobre vegetais e animais. Alguns
elementos slo tóxicos diretamente para as plantas, outros slo
tóxicos aos homens ou animais que delas se alimentam.

A absorçlo seletiva de elementos traços contidos nas cinzas pode
prejudicar a produtividade das culturas vegetais. Experimentos
sobre a reiaçlo elementos traços versus produtividade Já foram
realizados em países avançados que utilizam carvlo.

As principals conclusSes foramt

a) 0 solo natural Já contém elementos traços em composiçlo
variável. A adlçfo de cinzas altera a composlçtto química do
solo, se as cinzas contiverem elementos traços em concentraçSes
bem superiores às do solo. Antes de adicionar cinzas a solos
agricultáveis, recomenda-se realizar análises químicas do solo
e das cinzas para verificar se algum elemento está sendo
introduzido em altas concentraçSes no solo natural .

b) A adlçfo de cinzas aos solos beneficia determinadas culturas
tanto pela aiteraçlo das características físicas do solo quanto
pelo fornecimento de determinados micronutrlentes como o S , o
Zn, o Co e o No. Para outras culturas, a adtçlo de cinza é
fator negativo, pois, com os micronutrlentes, vem elementos
traços como o B, fitotòxtco para algumas espécies.
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c) Embora algumas espécies vegetais cresçam muito bem sobre as
cinzas, podem estar concentrando nas suas folhas altos teores
de elementos tóxicos ao homem e aos animais, como Ho, Cd, As,
Cr e B. Este fenômeno, conhecido como absorção seletiva, é
causa de intoxicações em animais de pasto. Recomenda-se que as
culturas nascidas sobre cinzas sejam analisadas qu unicamente
para verificação da presença de concentrações tóxicas do
elementos traços.

d) Após várias chuvas, o potencial tóxico das cinzas diminui, pela
1 ixi vi ação.

e) Os principais efeitos ecológicos das cinzas utilizadas na
agricultura sSo o aumento da erosão, a redução da produtividade
de algumas culturas pela presença de boro e sais em excesso e o
perigo de intoxicação de animais e homens pela ingestão de
plantas contaminadas.

f) 0 uso de cinzas em solos agricultáveis deverá ser precedido de
pesquisas de avaliação dos efeitos dessa prática.

4.3.2 - Medidas Hitigadoras
t

0 primeiro esforço no sentido de mitigar os impactos ambientais
decorrentes da disposição de resíduos sói idos no meio ambiente
deve sempre aer dirigido no sentido de analisar suas
potencialidades como matéria-prima para utilização em outros
processos industriais.

No caso das cinzas, por exemplo, destacam-se cada vez mais seus
usos na fabricação e incorporação ao cimento, por suas
propriedades pozolSnicas.

Estão sendo feitas pesquisas de utilização da cinza em blocos de
construção, como base de estradas e misturada ao concreto
asfáltico, no pavimento.

Em países como a Inglaterra, as empresas termelétricas chegam a
montar subsidiárias encarregadas exclusivamente de pesquisar,
divulgar e comercializar as cinzas para diversos propósitos.

A par dos esforços para colocar no mercado uma parcela sempro
maior dos resíduos, sempre haverá, por outro lado, uma parcela de
resíduos, demandando um local de disposição final, onde seu
potencial poluidor deve ser confinado através d» medidas de
controle ambiental. São os Aterros Industriais Controlados.
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Existem três correntes básicas que norteiam a concepção dos
aterres:

. a primeira, oriunda dos Estados Unidos, afirma que os efluentes
de um aterro não devem nunca atingir as águas subterrâneas. Isso
implica em aterros completamente confinados ou, então, em
aterros compl«t.nmonte drenados. De qualquer forma, o percolado
Jamais deve ter contato com as águas do lençol freático;

. a segunda, que vem da Inglaterra, afirma que os solos tem uma
certa capacidade de atenuação de poluentes e sua utilização deve
ser permitida. Isso implica em aterros parcialmente drenados e
não completamente confinados. Assim uma parcela do líquido
percolado pode atravessar a camada de solo e atingir as águas do
Venço1 freático;

. a terceira, que se originou na Suíça, recomenda que se drenem as
éguas do freático Juntamente com os líquidos percolados, ou
seja: o nível de fundo do aterro deve estar abaixo do menor
nível observado do lençol freático. Isso implica em dizer que as
águas do lençol freático escoarão para a rede de drenagem
servindo como diluente do líquido percolado, facilitando, assim
seu tratamento. A constante retirada dessa mistura impedirá a
contaminação do lençol freático.

Qualquer uma das correntes citadas tem qualidades e deficiências e
sua adoção deve ser previamente negociada com o órgão estadual de
controle ambienta). No Estado de 53o Paulo, prefere-se a adoção da
primeira alternativa, mas também é aceitável a elaboração de
projetos baseados na segunda, desde que Justificados através de
uma análise de impacto ambiental. Até a presente data nenhum
projeto baseado na terceira alternativa foi apresentado para
aprovação no Brasil e os órgãos governamentais de proteção
ambiental ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Qualquer que
seja a opção escolhida, o projeto, apesar de muito importante, é
apenas o primeiro passo para a instalação de um aterro industrial.

As etapas de operação e manutenção durante o desenvolvimento e no
período de pós-fechamento do aterro são tão ou mais importantes
que a primeira. De nada adianta se ter um projeto perfeito se a
operação e a manutenção forem deficientes, casos em que os riscos
à vida humana e ao meio ambiente serão muito relevantes.

A Resolução CONAMA 006/68 de 15 de junho de 1988, estabelece que a
SEMA e os órgãos estaduais apresentem, coordenadamente e nas áreas
de sua competência, em até 180 dias da resolução, diretrizes
visando o controle da poluição por resíduos industriais, e em
particular os perigosos.
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TABELA 4.1?

RESULTADO DAS ANALISES DO TESTE DE LIXIUIACAO

PARÂMETROS

ARSENIO TOTAL

BARIO TOTAL

CA&MIO TOTAL

CHUMBO TOTAL

CROMO TOTAL

MERCÚRIO TOTAL

PRATA TOTAL

SELEN1O TOTAL

FLUORETOS

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

As

Ba

CA

Pb

Cr*6*3

Mg

A*

Se

F-

METODO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ABSORÇÃO

ION SELEI

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

ATÔMICA

IUO

LIMITE
CONFORME

NBR 10.0B9

9

1 B 0

0

9

9

0

0

1

1 9 0

.0

.0

.9

.0

.0

.1

.1

.0

.0

Mg/l

Mg/l

Mg/l

Mg/l

M./l

!

M./l
1

JORGE

CARUÃO

0

<0

<0

O

0

0

<0

0

<0

.02

.01

.01

.04

.20

.003

.01

.003

.01

RESULTADOS

LACERDA-SC

Cl

0

<0

<0

<O

<0

0

<0

0

<0

NZAS

.02

.01

.01

.01

.01

.009

.01

.004

.01

*g/l>

CHARQUEADAS-RS

CARUAO

0

<0

<0

<0

0

<0

<0

0

<0

.02

.01

.01

,01

.04

.001

.01

.002

.01

Cl

O

<0

<0

0

<0

0

<0

0

0

NZAS

.02

.01

.01

,06

,01

.003

.01

.003

.13

Fonte: HiilrgquiMic* - Caracterização do Carvão Mineral e das Cinzas «tuanto aos Riscos ao
Meio AMbiente e a Saúde Publica - CoMplexo TerMeletrico de Jortr Lacerda e Char -
que adas.
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Até o momento essas diretrizes não foram elaboradas. Como base para
o projeto das medidas mitigadoras são apresentados os critérios
utilizados nos EUA. onde as cinzas foram classificadas como
resíduos n3o-perigosos e não-inertes.

No Brasil, a ELETROSUL realizou os testes para classificação do?
carvões e dan cinzas, (ver- no Capítulo 6, as normas
correspondentes) obtendo a mesma c1assificação. As Tabelas 4.17 e
•1.18 apresentam os resultados obtidos.

Em Candiota a depôsição de cinzas será feita na própria área de
mineração. 0 locai indicado para depositar as cinzas volantes e as
cinzas pesadas são as cavas mineradas, isto é, os locais onde Já
foram retiradas as camadas de carvão.

Estas cavas s3o previamente impermebiaiizadas na base, com uma
camada de 0,40 m de espessura de argila vermelha ou "interbancos",
devidamente compactada, cuja finalidade é impedir o contato do
material com águas subterrâneas.

A camada de cinza depositada terá pequena espessura, atingindo no
máximo 4 (quatro) metros de altura, pois a deposição 6 progressiva,
acompanhando o desenvolvimento da lavra.

Após a compactação final da cinza será efetuada nova
impermeabi1izaçao, através da colocação de uma camada de argila
vermelha ou "interbancos", também compactada, de 0,40 m de
espessura. Este procedimento confina totalmente a cinza depositada
evitando, dessa forma, possíveis focos de contaminação.

4.J.2.1 - Seleção do Local

A seleç3o de áreas para disposição de cinzas baseia-se na
avaliação das condiçSes dos aqüíferos superficiais e subterrâneos;
das características topográficas, geológicas e geotécnicas; tipo,
características e quantidade de cinzas; e de fatores
sócio-econômicos e culturais, visando minimizar os impactos
ambientais e estéticos.

Os critérios de seleção de locais geralmente seguidos s3o os
seguintes:

* áreas de ecossistemas sensíveis, embora não proibidas, devem
receber menor prioridade,

- zonas de fraturas e terrenos sem firmeza devem ser evitados.
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- zonas de passagem de tubulações de esgoto, água,
outras devem ser rejeitadas.

- os solos do locai devem ser avaliados em relação aos efeitos da
implantação e operação do aterro.

- os locais devem ser acecsívti.: com qualquer condi ç3o de tempo.

- o efeito sócio econômico do local de disposição e do respectivo
corredor de tráfego sobre as vizinhanças deve ser avaliado.

A CETESB, de São Paulo, estabelece que a área selecionada para o
aterro apresente:

- baixa densidade populacional;

- proximidade è fonte geradora e vias de transporte;

- baixo potencial de contaminação do aqüífero;

- baixo fndice de precipitação;

- alto fndice de evapotranspiração;

- subsolo com alto teor de argila;

- pouca declividade e ausência de depressões naturais;

- não sujeita à inundação;

- camada insaturada de, pelo menos, l,5m entre o fundo do aterro e
nfvel mais alto do lençol freático;

- subsolo nSo constituído por material com coeficiente de
permeabilidade superior a lxlOE-4 cm/s;

- distancia mínima de 200 m de qualquer fonte de abastecimento
humano ou animal de água.

Para o projeto de aterro para resíduos industriais n3o-perigosos,
determina as seguintes condições mini mat; exigidas:

- espessura mínima da camada insaturada entre o nível do lençol
freático e o fundo do aterro: 3 m

- mínimo tempo de retenção: 9,5 anos;

- coeficiente de permeabilidade da camada sei ante: 1 x 10E-6 cm/s,
podendo ser modificado, desde que mantido o tempo de retenção.

146



No entanto, frisa que, caso os aterros se localizem em áreas que
nSo satisfaçam estas condições, poder3o ser executadas obras de
engenharia de modo a garantir o controle de poiuiçlo.

4.3.2.2 - Projeto do Aterro

Nos EUA, a EPA determinou as seguintes etapas para o projeto de
áreas de disposição de resíduos industriais não-perígosos:

- a quantidade de resíduos a dispor deve ser usada como base para
o projeto;

- os aqüíferos subterrâneos nas cercanias do sítio devea ser
monitorados a fim de estabelecer as concentrações
pré-existentes; nível, direção e fluxo do lençol freático;
qualquer interação entre o aterro e as águas subterrâneas e
superficiais; permeabilidade e capacidade de atenuação por troca
íônica dos solos da área considerada;

- as origens, qualidade, quantidade e variações sazonais nas água?
superficiais devem ser determinadas;

- deve ser calculada a cota máxima de enchente de 100 anos;

- deve ser estabelecido um balanço hídrico do sítio;

- devem ser incorporadas medidas de controle do líxiviado conforme
seu potencial poluidor;

- deve SBr incluída uma análise dos impactos ambientais, fatores
econômicos, uso futuro, características dos resíduos e seu
potencial polui dor;

- devem ser obedecidos critérios mínimos de projeto, construção,
operação, manutenção, paralisação e monitoramento fixados pelos
órg3os ambientais.

4.3.2.3 - Controle: do Li xi vi ado

Duas abordagens podem ser adotadas no controle do lixiviado. Uma
delas baseia-se na capacidade de atenuação da poluição por troca
ionica no solo, ao passo que a outra prega a contenção de todo o
líxiviado gerado no aterro usando revestimentos. Sistemas de
controle do líxiviado calcados em qualquer das duas abordagens ou
situados numa posição intermediária pod*»m ser projetados. A norma
americana recomenda o seguinte:
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- exceto se as águas subterrâneas já n3o s3o utilizáveis, a base
do aterro deve ser mantida a um mínimo de 1,5 metros acima do
nívei máximo anual do lençol freático:

- devem ser construídas estruturas de drenagem das águas
superficiais, capazes de suportar a drenagem de chuvas de 24
horas, com tempo de recorrência de 10 anos;

- caso necessário, devem sur projetados diqueu para prevenir
inundações máximas de 100 anos;

- devem ser incluídos terraços a cada & metros de progressão
vertical do aterro;

- á declividade final do aterro deve ficar entre 2 e 30% de modo a
minimizar a erosão e a infiltração:

- a camada final de solo deve ser plantada para minimizar a erosSo
e maximizar a evapotranspiraçSo;

- os materiais impermeabi1ízantes devem possuir um coeficiente de
permeabilidade de 1 X 10E-7 cm/s ou menor;

- a espessura mínima para revestimentos impermeáveis de solo é de
30 cm e para membranas sintéticas é de 20 mils-,

- mantas sintéticas devem ser colocadas entre camadas de material
granui ado suficientemente espessas para prevenir rasgos e
perfurações;

- os revestimentos impermeáveis devem ter uma declividade de 1% ou
mais;

- o 1íxivi ado coletado deve ser tratado , caso necessário, antes
da descarga.

4.3.2.4 - Controle da Drenagem Pluvial

Requisitos adicionais para controlar a drenagem pluvial s3o
necessários:

- locar o aterro numa área onde a drenagem pluvial de áreas
adjacentes em direçSo ao sítio seja mínima;

- construir estruturas adequadas para desviar a drenagem pluvial
ao redor do aterro;
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- modelar a superfície do aterro respeitando a declividade máxima
de 30%;

- usar, para a cobertura final, solo de granulaçiSo fina, bem
compactado;

- dirigir a drenagem pluvial n«5o contaminada a uns bac i ? df
sedimentação antes da descarga;

- coletar e tratar a drenagem contaminada antes da descarga.

4.4 - SóCIO-ECONOHIA

4.4.1'- Impactos Ambientais

A implantação de uma usina termelétrica requer a mobilização de
considerável contingente de mão de obra pouco qualificada.
Dependendo da estrutura de emprego, esta demanda pode ser suprida
pela oferta de mão de obra regional ou gerar fluxos migratórios
temporários. A segunda hipótese, menos desejável, sobretudo nos
núcleos urbanos da região, acarreta múltiplos problemas tais como.-

- acréscimo de demanda nos serviços públicos, especialmente
nas áreas de educação e saúde;

- aumento da demanda habitacional contribuindo para o
surgimento de áreas de expansão urbana carentes e com
predomímio de sub-habitação;

- o crescimento súbito da população urbana induzindo a uma
ocupação desordenada e caótica malha urbana existente e
disvirtuando completamente qualquer tipo de ordenamento do
uso do solo, seja ele expontâneo ou planejado;

- o aumento do fluxo de veículos, principalmente caminhões,
provocado pela construção e operação de uma termelétrica,
afeta o frágil sistema viário das cidades atingidas pelo
empreendimento tornando caótico o transito urbano e
trazendo uma série de problemas colaterais provocados pelo
uso intensivo desse sistema.

- finalmente, a fragilidade da rede de serviços públicos além
da permanente incapacidade dos governos municipais de
atenderem o impacto provocado pelo aumento brusco da
população, se reflete especialmente no agravamento das
condições sanitárias locais provocando o aparecimento ou o
aumento de doenças.
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4.4.2 - Medidas Mitigadoras

0 impacto da implantação de um usina sobre a estrutura
sóc10-econômica da regi3o determina a necessidade de se fazer
investimentos, principalmente em infra-estrutura, que na" o só
impeçam danos ou rupturas nos sistemas ambiental e sócio-econômico
pré-existentes mas melhorem a qualidade de vida da população. O
projeto de minimizaç3o do impacto social deve prever o
desenvolvimento de planos e programas capazes de reduzir a pressão
sobre a estrutura social existente provocada pelo acréscimo de
população, valorizando os aspectos positivos resultantes da
construção e operação do empreendimento.

Tais planos e programas devem se basear num diagnóstico sobre a
área de implantação da usina, e de suas áreas de influência e de
controle. Neste diagnóstico devem ser considerados a fauna e a
flora, propriedades rurais, residências, núcleos populacionais,
áreas comerciais e de lazer, unidades industriais, unidades de
conservação, assim como as atividades produtivas que serão
atingidas pela implantação da usina. Da mesma forma o
estabelecimento de novas bases para as atividades agropecuárias
devem ser consideradas.

Além dos aspectos sócio-econômicos os estudos ambientais devem
abordar os aspectos históricos, arquitetônicos e culturais
relevantes, indicando medidas de ações para um adequado tratamento
de recuperação, conservação e valorização desse patrimônio.

Como medidas mitigadoras dos impactos ambientais negativos sobre o
meto sócio-econômico e cultural, podem ser considerados:

a) o estímulo, de comum acordo com o poder executivo local, para a
criação de novas áreas habitacionais supridas dos serviços
püblicos básicos de forma a atender o aumento da população
decorrente da construção e operação da usina;

b) o estímulo à criação de escolas, e à melhoria do serviço médico
hospitalar, bem como dos equipamentos comunitários;

c) a introdução de um sistema de triagem e orientação de migrantes,
desestimu 1 ando a entrada na região de pessoas que não tenham
possibilidades de serem absorvidas pelo mercado de trabalho;

d) a orientação e a colaboração com as prefeituras no sentido de
se pr«=-p*rarem para atender a demanda adicional de serviços
püblicos;
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ei c p l a n e j a m e n t o do remanejament,o do s i s t e m a v i á r i o e x i s t e n t e , de
forma a min imizar o impacto d o s v e í c u l o s pesados na malha
v i á r i a .

f) o apoio as administrações municipais, reforçando ou criando uma
equipe disciplinar de planejamento urbano capaz de auxiliar a
reorganização da cidade e da área afetada, mediante a elaboração
de programas e projetos de desenvolvimento para os municípios
atingidos;

g) a indicação de alternativas para mitigar o impacto dos
poluentes sobre as atividades agropastoris-pesqueiras da regi3o.
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