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ESTUDO GEOQUÍMICO DE ÁGUAS E SEDIMENTOS PROVENIENTES DE 
PROCESSOS DE LAVRA DE CALCÁRIO 

Schmidt, Anelise M. 1 ; Schroeder, Joseane K. 2; Gomes, Cristiane H. 3; Casa Nova, Guilherme P.4; 
Pasetto, Giovanni A.5; Flores, Bruno A.6  

ABSTRACT – The present work presents the results of a master's project whose objective was to 
investigate the surface waters and sediments of a limestone mining company in the municipality of 
Caçapava do Sul, RS, through physical-chemical analysis and geological study. Waters from streams 
and wastewaters from the limestone mining processes were analyzed. These waters have alkaline 
character with values of pH above 7.0 and high values of alkalinity and hardness compatible with 
processes of carbonates dissolution. Some elements in the sediments of the same points of the 
waters were evaluated by X-ray fluorescence where the presence of cadmium was detected, but 
their contents are within those established by the environmental legislation. The amounts of 
aluminum, calcium, iron, magnesium and silica are compatible with the minerals forming the rocks 
of the study area.  
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1- INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta os resultados de projeto de mestrado executado na 

Universidade Federal do Pampa e que teve por objetivo avaliar as águas e os sedimentos dentro de 

uma empresa mineradora de metacalcários no município de Caçapava do Sul, RS. Para tanto, foram 

realizadas análises físico-químicas das águas superficiais de arroios e cavas a céu aberto, bem como 

de alguns elementos nos sedimentos. O estudo foi complementado com avaliação geológica do 

local para avaliar as interações possíveis entre as rochas, as águas e os sedimentos analisados. 

O município de Caçapava do Sul (Figura 1) é conhecido por ser um grande polo industrial na 

área de exploração e lavra de metacalcários, responsável pela produção de mais de 85% do pó de 

rocha do Estado do Rio Grande do Sul, onde as rochas extraídas na região são essencialmente os 

mármores dolomíticos. Estas rochas são destinadas à produção de argamassa e cal, utilizadas em 

diversas áreas como na construção civil e na agricultura essencialmente para correção de acidez 

dos solos [Schmidt et al, 2017].  

 
 
 

Figura 1 – Localização e geologia da área de estudo [Fonte CPRM 2010, adaptado].  
 
 

As principais etapas da lavra a céu aberto incluem: remoção do capeamento, perfuração, 

desmonte por explosivos, e transporte até a usina de processamento. Apesar de todos os 
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benefícios e seus subprodutos, sua extração gera inúmeros impactos negativos ao meio ambiente, 

ao acabar com os afloramentos naturais de calcário e sua vegetação natural característica [Schmidt 

et al, 2017].  

A qualidade das águas dos rios e reservatórios, a jusante dos empreendimentos, pode ser 

prejudicada em razão da turbidez provocada pelos sedimentos finos em suspensão, assim como 

por substâncias carreadas ou contidas nos efluentes das áreas de mineração. Na mineração, os dois 

principais tipos de resíduos sólidos gerados são os estéreis e os rejeitos. Os rejeitos são resíduos 

resultantes dos processos de beneficiamento e estéreis compreendem os materiais escavados que 

não tem valor econômico agregado. Ambos são dispostos em pilhas, e as quantidades geradas 

desses resíduos são sempre muito grandes e dependem dentre outros fatores, do processo 

utilizado para extração do minério e da localização da jazida em relação à superfície [Mechi e 

Sanches, 2010].  

Em estudo prévio de impacto ambiental de processos de lavras de calcário em recursos 

hídricos (Schmidt et al, 2015 e 2017), encontrou-se valores de Arsênio entre 0,4 e 3,9 µg/L e 

Selênio de 0,1 a 1,437 µg/L, além de valores de pH acima de 10 e alta condutividade elétrica com 

pico de 450 µS/cm. As análises indicaram águas de caráter básico compatível com os processos de 

dissolução/precipitação de carbonatos de cálcio e magnésio. Já valores dos metais arsênio e 

selênio estão dentro dos valores aceitáveis pela Resolução nº128 do CONSEMA [BRASIL, 2006], 

indicando que o impacto ambiental se deve principalmente às variações de pH. Análises de 

sedimentos nas cavas, por Fluorescência de raios-X por dispersão de energia (EDXRF) indicaram 

teores de cádmio em torno de 0,15% que estão abaixo do limite máximo permitido para solos 

segundo Resolução 420 do CONAMA [BRASIL, 2009]. 
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2- MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

A área de estudo compreende, aproximadamente, 1,7 km por 2,1 km, onde se encontra o 

Granito Caçapava do Sul e os metacalcários da Formação Passo Feio. Nos pontos estudados essas 

litologias estão intensamente fraturadas e o contato entre ambas é concordante ou de baixo 

ângulo com lineação de estiramento dos granitóides concordante com a foliação principal da 

sequência metamórfica e sem evidências de metamorfismo de contato. Os granitoides observados 

são predominantemente equigranulares médios a finos. Nas poucas ocorrências aflorantes do 

Granito Caçapava do Sul observa-se a dominância da fácies biotitagranitóide, de coloração cinza e 

rósea quando intemperizada, cuja mineralogia principal está representada por feldspato alcalino, 

quartzo e plagioclásio. Como mineral máfico se desenvolve a biotita subédrica a euédrica e 

minerais secundários como clorita, epidoto, muscovita, carbonato e raros opacos.  Os 

metacalcários têm variedades abundantes de cor branca, compostas principalmente por dolomita 

e secundariamente por calcita. Variedades de coloração esverdeadas compõem as fases com 

serpentina, tremolita, talco e diopsídio, geralmente em veios ou disseminadas nos metacalcários. 

As variedades avermelhadas apresentam hematita distribuída em veios ou disseminada em regiões 

sem extensão lateral. 

 

2.3 Análises de Águas e Sedimentos 

A Figura 2 indica os sete pontos selecionados para coletas mensais de amostras de águas 

superficiais e sedimentos em cavas e arroios dentro e fora da empresa. Os pontos 1 e 2 referem-se 

a bacias de decantação que recebem águas residuais que percolam dos rejeitos estéreis; as demais 

bacias recebem contribuição das águas da chuva e as que percolam das cavas; os pontos 4, 5 e 6 

correspondem a arroios dentro e fora da empresa. 

Após a coleta foram medidos o pH e a condutividade em aparelhos de bancada no 

laboratório de Química da Universidade Federal do Pampa-UNIPAMPA. Análises de alcalinidade 

total, dureza, cálcio e magnésio, foram realizadas através de volumetria de neutralização e 

complexiometria, respectivamente (Vogel, 2002). Também foram investigados alguns elementos 

por espectroscopia de absorção no laboratório Química Pura, de Porto Alegre, RS. 

Os sedimentos dos arroios e das bacias foram coletados superficialmente no corpo de fundo 

dos mesmos. Foram investigados alguns elementos por fluorescência de raios-X em Espectrômetro 

Portátil de Fluorescência de raio-X por Dispersão de energia (EDXRF), da marca Bruker, no 
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Laboratório de Planejamento e Tratamento de Minérios (LATRAM), da UNIPAMPA.  

 
Figura 2 – Imagem com a localização dos pontos de coleta de água e sedimentos.  

Fonte: Google earth 

Os pontos nomeados com P seguidos da numeração referem-se aos locais de coleta de 
água. Já os pontos nomeados com SE seguidos da numeração, referem-se aos locais de coleta de 
sedimento. 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análises das Águas 

 As Figuras 3 e 4 apresentam os resultados de pH e condutividade das águas. Os valores de 

pH acima de 7,0 para a maioria dos pontos são compatíveis com os processos de dissolução de 

carbonatos de cálcio e magnésio. Valores altos de condutividade para as bacias confirmam o 

pressuposto, sendo que a bacia R8 (ponto P2) apresentou os maiores valores em função de ser 

uma amostra com característica de efluente. 
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Figura 3. Valores de pH das amostras de águas. 

 
 

 

Figura 4. Valores de Condutividade das amostras de água. 

 
 

 Os valores de Alcalinidade total (Figura 5) confirmam águas com caráter básico e uma vez 

mais os maiores valores correspondem à bacia R8. Os valores de dureza, da Figura 6, são 

característicos de águas classificadas como duras no caso das bacias. Todos estes resultados podem 

estar relacionados com a dissolução de carbonatos provenientes dos processos da lavra. 

 

 
Figura 5. Valores de Alcalinidade Total em mg/L CaCO3 das águas. 
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Figura 6. Valores de Dureza das águas. 

 

3.2 Análises dos Sedimentos 

A Tabela 1 apresenta os teores de alguns elementos investigados por EDXRF. Observa-se a 

presença de alguns elementos como cádmio, mas os valores estão dentro do limite estabelecido 

pela resolução 420/2009 (CONAMA). O restante dos elementos obtidos reflete a geologia da área, 

uma vez que os granitoides são constituídos por minerais variados, tipo feldspato alcalino 

(KnaAlSi3O8), plagioclásio (Ca, Na) Al (Al,Si) Si2O8, quartzo (SiO2) e micas (biotita e/ou muscovita), 

tendo como minerais acessórios a hornblenda (Ca2 Na (Mg,Fe)4 (Al,Fe,Ti) AlSi8AlO22 (OH,O)2) e o 

piroxênio (Ca,Na) (Mg,Fe,Al,Ti) (Si2O6). Já os metacalcários contêm minerais ricos em carbonato de 

cálcio, tipo calcita (CaCO3), dolomita (CaMg(CO3)2) e aragonita (CaCO3). 

Tabela 1.  Teores de alguns elementos em % nos sedimentos. 

Ponto Al Ca Cd Fe Mg Mn Si 
SE-1 12,5 34,4 0,08 3,1 10,3 0,1 21,3 

SE-2 17,2 19,5 0,15 3,9 6,4 0,08 26 

SE-3 15,8 26,1 0,1 2,5 8,4 0,03 27,6 

SE-4 19,9 2,2 0,12 1,3 1,3 0,03 55,5 

SE-5 18,9 7,8 0,13 2,1 2,4 0,05 43,9 

SE-6 12,4 34,9 0,1 2,6 9,9 0,08 15,7 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 As amostras de água apresentaram valores correspondentes às características geológicas do 

local. Os valores de pH acima de 7,0 são compatíveis com os processos de dissolução de 

carbonatos de cálcio e magnésio assim como os valores elevados de alcalinidade e dureza 

principalmente nas amostras das bacias e cavas. A bacia da pilha de rejeitos R8 (Ponto 2) 
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apresentou os maiores valores para todos os parâmetros por ser um local de retenção de águas 

residuais que percolam dos rejeitos.  

 Quanto aos elementos detectados nos sedimentos destaca-se o cádmio que, no entanto, 

apresenta teores dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. Os teores dos demais 

elementos são compatíveis com os minerais formadores das rochas da área de estudo. 
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