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“Nenhum rio é, por si só, grande e abundante. 
É o fato de receber e levar adiante muitos 

afluentes, que o torna assim.” 
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RESUMO 
 

A Usina Hidrelétrica Irapé, localizada na região nordeste do estado de Minas Gerais - 

vale do rio Jequitinhonha, encontra-se inserida no domínio de xistos grafitosos 

atribuídos à Formação Chapada Acauã, caracterizados localmente pela presença 

marcante de sulfetos de ferro, potencialmente geradores de efluentes ácidos a partir de 

reações de oxidação. 

 
Diante desse cenário, os estudos desenvolvidos durante as fases de implantação da usina 

incluíram, além das tradicionais investigações geológico-geotécnicas para avaliação das 

condicionantes hidrogeotécnicas locais, alguns ensaios de caráter mineralógico e 

geoquímico, visando caracterizar e quantificar o teor dos sulfetos e identificar os 

mecanismos envolvidos no seu processo de oxidação, avaliando a sua influência sobre 

as estruturas da usina e o ambiente circunvizinho. 

 
Os estudos de caracterização do maciço rochoso revelaram a presença marcante de 

sulfetos (pirrotita, pirita e eventualmente, calcopirita e esfalerita) disseminados nas 

amostras de mica-quartzo xisto grafitoso analisadas, e baixas concentrações de 

carbonato. A partir dos ensaios de avaliação do potencial de geração ácida, através de 

ensaios estáticos e cinéticos, todos os materiais analisados foram classificados como 

potencialmente geradores de efluentes ácidos, com as menores taxas de oxidação 

observadas nas amostras de rocha sã.  

 
Os resultados desses trabalhos de investigação, realizados pela CEMIG em parceria com 

o Consórcio Construtor Irapé Civil, conduziram à adoção de soluções inovadoras, como 

alternativa às práticas e técnicas de uso corrente no âmbito da construção de usinas 

hidrelétricas, viabilizando a construção do empreendimento, considerado no Brasil, uma 

obra inédita para a engenharia de barragens. 

 
Enfim, registra-se que as soluções de projeto efetivamente adotadas na implantação da 

UHE Irapé foram definidas para atender as premissas de vida útil do empreendimento e 

minimizar os impactos ao meio ambiente, sendo confirmadas como adequadas, à luz do 

conhecimento adquirido a partir das avaliações realizadas com o desenvolvimento do 

presente trabalho. 
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ABSTRACT 
 

The Irapé Hydroelectric Power Plant, is placed in the northeast area of Minas Gerais - 

Jequitinhonha river valley. It is inserted in the graphitic schists attributed to the 

Chapada Acauã formation, characterized by the outstanding presence of iron sulfides, 

potentially generators of acid efluentes starting from oxidation reactions. 

 

In this context, during the studies developed at implantation phases of power plant, 

besides the traditional geologic-geotechnical investigations from local hidro 

geotechnical conditions evaluation, it was also included some analysis mineralogical 

and geochemical that was done to characterize and to quantify the percentage of sulfides 

and identify the mechanisms involved in its oxidation process, evaluating its influence 

on the structures of power plant and surrounding environmental. 

 

Studies of rock mass characterization revealed the presence of disseminated sulfides 

(pyrrhotite, pyrite and occasionally chalcopyrite and sphalerite) in the samples of 

graphite mica-quartz schist, and low concentrations of carbonate. From assessment of 

the acid generation potential, through static and kinetic tests, all materials analyzed were 

classified as potentially acid forming, with low rates of oxidation observed in samples 

of fresh rock. 

 

The results of investigation works accomplished by CEMIG in partnership with the 

Consorcio Constructor Irapé Civil, that adopted innovative solutions, as alternative to 

the practices and techniques of average use in the extent of hydro power plant 

construction, making possible the enterprise, considered in Brazil an inedited work for 

the dam engineering.  

 

So, the project solutions adopted in Irapé HPP implatation, were determined to attend 

the usefull life of enterprise and minimize the environment impacts and confirmed as 

apropriate obtained by the surveys and knowledge from this work development. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A avaliação das condições hidrogeotécnicas e geomecânicas dos maciços rochosos 

constitui fator preponderante para a elaboração do projeto civil de aproveitamentos 

hidrelétricos, sendo realizada a partir do resultado de campanhas de investigação de 

campo e laboratório. A programação e os critérios de execução destas campanhas são 

definidos de acordo com as condicionantes locais dos empreendimentos em questão, 

considerando as orientações contidas nos manuais da ELETROBRÁS, no caso dos 

aproveitamentos hidrelétricos construídos em território brasileiro. 

 

De modo geral, essas campanhas incluem a execução de mapeamentos de superfície, 

sondagens rotativas com execução de ensaios de perda d’água e investigações indiretas 

através de métodos geofísicos, bem como ensaios de resistência à compressão simples e 

de tecnologia de rochas, visando definir o modelo geológico-geomecânico característico 

das fundações/escavações das diversas estruturas da usina e avaliar a adequabilidade de 

uso do maciço rochoso local como enrocamento e agregado para os concretos.  

 

Esses ensaios são desenvolvidos durante as fases iniciais de estudo para implantação de 

aproveitamentos hidrelétricos (Inventário e Viabilidade) e de elaboração dos Projetos 

Básico e Executivo, envolvendo graus de detalhamento crescentes. 

 

Diante da presença de sulfetos disseminados no maciço rochoso local e seu potencial 

para gerar efluentes ácidos a partir de reações de oxidação, os estudos desenvolvidos 

durante as fases de implantação da UHE Irapé incluíram, além das tradicionais 

investigações geológico-geotécnicas anteriormente citadas, alguns ensaios de caráter 

mineralógico, petrográfico e geoquímico, visando caracterizar e quantificar o teor dos 

referidos minerais e identificar os mecanismos envolvidos no seu processo de oxidação, 

avaliando os respectivos impactos no projeto civil.  
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Os resultados das investigações realizadas pela Cemig, em parceria com a engenharia de 

projetos do Consórcio Construtor Irapé (CCI), com representantes das construtoras 

Norberto Odebrecht e Andrade Gutierrez e das empresas projetistas Leme Engenharia e 

Intertechne, auxiliaram a avaliação acerca da influência da presença de sulfetos no 

comportamento das estruturas de concreto e terra-enrocamento e no ambiente 

circunvizinho, fornecendo subsídios para a consolidação das definições do projeto de 

implantação da usina.  

 

Essas investigações conduziram à adoção de soluções inovadoras, como alternativa às 

práticas e técnicas de uso corrente no âmbito da construção de usinas hidrelétricas, 

viabilizando a construção do empreendimento, considerado no Brasil, uma obra inédita 

para a engenharia de barragens. 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO TEMA 
 

A caracterização mineralógica, petrográfica e geoquímica de maciços rochosos, 

incluindo avaliações acerca do seu potencial de geração ácida e dos impactos 

decorrentes da utilização de rochas sulfetadas como enrocamentos e agregados para 

concreto, não constituem práticas usuais no âmbito da construção de empreendimentos 

hidrelétricos. 

 

Dessa forma, para a elaboração dos programas de investigação realizados durante as 

fases de implantação da UHE Irapé, foi necessário um intenso trabalho de pesquisa 

bibliográfica visando identificar estudos específicos acerca da construção de obras civis 

em ambientes marcados pela presença de sulfetos, incluindo indicações sobre 

procedimentos de avaliação e quantificação do processo de geração ácida, bem como 

sobre a utilização de rochas sulfetadas em estruturas de concreto e terra-enrocamento. 

 

A partir do referido trabalho de pesquisa, foram identificados alguns trabalhos de 

investigação referentes à avaliação dos fenômenos de expansão associados à presença 

de sulfetos em agregados e da sua influência na durabilidade dos concretos. 
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Adicionalmente, com o apoio de consultores e profissionais ligados ao setor de 

produção mineral, onde a presença de sulfetos é comum em depósitos de ouro, cobre, 

níquel e carvão, também foram identificadas inúmeras informações relacionadas à 

geração de efluentes ácidos, incluindo algumas metodologias de avaliação e técnicas 

para mitigação dos impactos ambientais. 

 

Diante da complexidade do assunto em questão foram conduzidas extensas campanhas 

de caracterização geológico-geoquímica do maciço rochoso local e ensaios de 

tecnologia de concreto, cujos resultados permitiram avaliar a interação do processo de 

oxidação dos sulfetos com as estruturas da usina e o ambiente circunvizinho, 

subsidiando a busca de soluções de engenharia para o projeto de implantação do 

empreendimento. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

A presente dissertação tem como objetivo principal apresentar uma síntese dos 

estudos/investigações realizadas e soluções de engenharia adotadas para a implantação 

da UHE Irapé, considerando a presença disseminada de sulfetos no maciço rochoso 

local, bem como avaliar os resultados obtidos e as definições do projeto civil. 

 

Tal análise foi elaborada à luz do conhecimento adquirido com a construção do 

empreendimento e as pesquisas conduzidas durante a elaboração do presente trabalho, 

bem como a partir dos resultados das investigações realizadas no âmbito do Projeto de 

Pesquisa e Desenvolvimento Cemig/ANEEL (P&D-122), intitulado “Investigação do 

comportamento do concreto e da calda de cimento em presença de rochas sulfetadas” 

(Cemig, 2007). 

 

Dessa forma, esse trabalho pretende contribuir para o conhecimento acerca da 

implantação de obras civis em ambientes marcados pela presença de sulfetos.  
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1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
 

O texto da dissertação encontra-se estruturado em seis capítulos, sendo iniciado pela 

breve introdução do presente capítulo. 

 

O conteúdo disposto no capítulo 2 contempla uma revisão bibliográfica acerca do 

processo de oxidação dos sulfetos, das metodologias para avaliação do potencial de 

geração de efluentes ácidos e das medidas de prevenção e controle dos impactos ao 

meio ambiente, bem como dos aspectos referentes à durabilidade de estruturas civis.  

 

O capítulo 3 aborda aspectos relativos à caracterização da área de implantação da UHE 

Irapé, incluindo a localização do empreendimento e os acessos principais, além de uma 

descrição detalhada do arranjo geral, dos aspectos fisiográficos da região e do contexto 

geológico regional/local. 

 

O capítulo 4 apresenta a caracterização mineralógica, petrográfica e geoquímica do 

maciço rochoso da área de implantação da UHE Irapé e inclui os resultados dos 

trabalhos de avaliação do seu potencial de geração ácida e da adequabilidade do 

material pétreo como enrocamento e agregado para os concretos, bem como sobre o 

comportamento das caldas de cimento em contato com a rocha sulfetada. 

 

O capítulo 5 inclui uma análise acerca dos estudos apresentados no capítulo 4, incluindo 

ainda as principais medidas de mitigação dos impactos oriundos da presença de sulfetos 

no maciço rochoso local, no que tange aos aspectos civis e ambientais.  

 

Finalizando a estrutura do trabalho, o capítulo 6 tece as principais conclusões acerca das 

investigações de caracterização do ambiente geológico e avaliação do comportamento 

dos enrocamentos, agregados e caldas de cimento, bem como sobre algumas soluções de 

projeto efetivamente adotadas para a implantação da UHE Irapé, e aponta sugestões 

para projetos futuros.  
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CAPÍTULO 2 - ROCHAS SULFETADAS X IMPLANTAÇÃO DE OBR AS CIVIS 

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

Os sulfetos são compostos inorgânicos de enxofre, classificados como minerais não-

silicáticos, juntamente com os elementos nativos; halóides; sulfuretos; sulfossais; 

óxidos e hidróxidos; carbonatos e boratos; sulfatos e cromatos; nitratos; fosfatos, 

arseniatos e vanadatos; tungstatos e molibdatos, sendo originados pela combinação do 

enxofre (S) com um elemento metálico (Dana, 1981). 

 

Esses compostos, integrantes do grupo de minerais não-silicáticos que constituem cerca 

de 8% dos minerais da crosta terrestre, têm sua gênese associada a processos ígneos, 

metamórficos e hidrotermais, condicionados pela composição química do meio, bem 

como a sedimentação ou diagênese, em ambiente redutor com presença de íons sulfato 

(Machado et al., 2003). 

 

Entre os minerais atribuídos a essa classe, destacam-se pirita, marcassita, pirrotita, 

calcopirita, arsenopirita, bornita, pentlandita, calcocita, galena e esfalerita, cuja fórmula 

geral pode ser expressa como XmZn, na qual o X representa o elemento metálico e Z o 

enxofre (Dana, 1981). A tabela 2.1 apresenta as principais características e propriedades 

físicas dos referidos sulfetos. 

 

De forma geral, os sulfetos são susceptíveis à oxidação quando expostos a um ambiente 

oxidante e úmido, dando origem a sulfatos e hidróxidos, e promovendo a geração de 

acidez e a mobilização de metais, quando na ausência de uma capacidade neutralizadora 

do meio, representada pela presença de determinados carbonatos e aluminosilicatos 

(Mendonça et al., 2001). 

 

Esse processo natural de geração de acidez e lixiviação de metais, decorrente de um 

conjunto de reações químicas, eletroquímicas e microbiológicas, desencadeadas a partir 

da exposição de rochas sulfetadas às condições atmosféricas, é designado de drenagem 

ácida (Evangelou, 1995; Ritchie, 1994). 



 

6 
 

Minerais Composição Hábito Dureza Densidade relativa Brilho Cor 

Pirita 

FeS2 

Fe 46,6%, S 53,4%. Pode 
conter pequenas quantidades 
de Au, Cu, Ne e Co. 

Freqüentemente em cristais aciculares, cúbicos, framboidais 
e octaédricos. Também maciço, granular, reniforme, 
globular, estalactítico. 

6,0 - 6,5 4,95 - 5,10 Metálico Amarelo-claro, 
amarelo-latão a preto 

Marcassita  

FeS2 
Fe 46,6%, S 53,4%. Polimorfo 
de pirita. 

Comumente tabular, piramidal, nodular, e em concreções 
fibro-radiais. Também globular e reniforme. 

6,0 - 6,5 4,89 Metálico Amarelo-bronze 

Pirrotita  
Fe1-xS 

Fe 60,4%, S 39,6%. A maioria 
das pirrotitas tem deficiência 
em ferro em relação ao S, 
como indicado pela fórmula 
Fe1-xS (x entre 0 e 0,2). 

Cristais hexagonais, geralmente tabulares ou piramidais. 3,5 - 4,5 4,5 - 4,87 Metálico Bronze amarronzado 

Calcopirita  
CuFeS2 

Cu 34,6%, Fe 30,4%, S 35,0% Maçico, compacto, tetraédrico. 3,5 - 4,0 4,1 - 4,3 Metálico Amarelo-latão 

Arsenopirita 

FeAsS 
Fe 34,3%, As 46%, S 19,7% Massas granulares e prismas estriados. 5,0 5,9 - 6,2 Metálico Prateado a cinza 

Bornita  
Cu5FeS4 

Cu 63,3%, Fe 11,2%, S 25,5% Cúbico, maciço, granular, compacto. 3,0 4,9 - 5,3 
Lustroso a 
metálico 

Bronze amarronzado 

Pentlandita  
(Fe,Ni)9S8 

A razão Fe:Ni é próxima de 
1:1.  Pode apresentar pequenas 
quantidades de Co. 

Maciço, geralmente em agregados granulares com partição 
octaédrica. 

3,5 - 4,0 4,6 - 6,0 Metálico Bronze amarelado 

Calcocita  

Cu2S 

Cu 79,8%, S 20,2%. Pode 
conter pequenas quantidades 
de Ag e Fe. 

Pseudo-hexagonal, maçico, granular. 2,5 - 3,0 5.5 - 5.8 Metálico Cinza-chumbo 
brilhante 

Galena  
PbS 

Pb 86,6% e S 13,4%. 
Geralmente em cubos, algumas vezes truncados por 
octaedros. Dodecaedros e trioctaedros são raros. 

2,5 7,4 - 7,6 
Metálico a 
lustroso 

Cinza claro 

Esfalerita  
ZnS 

Zn 67%, S 33% quando puro. 
Quase sempre contém Fe.  

Tetraedros, dodecaedros e cubos são formas comuns, mas 
os cristais são freqüentemente mal formados ou em 
agregados arredondados. 

3,5 - 4,0 3,9 - 4,3 Resinoso a 
adamantino 

Incolor a verde-
amarelado, ficando 
mais escuro com o 
aumento dos teores 
de Fe.  

Fonte: Machado et al. (2003). 

Tabela 2.1 - Características e propriedades físicas dos principais sulfetos.  
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Os termos “drenagem ácida de mina” (Acid Mine Drainage - AMD) ou “drenagem 

ácida de rocha” (Acid Rock Drainage - ARD) são comumente utilizados para denominar 

o processo decorrente da oxidação dos sulfetos como resultado de atividades 

relacionadas à mineração e à construção civil (Farfán et al., 2004).  

 
A presença de rochas sulfetadas, associada à geração de ARD na área de implantação de 

obras civis caracteriza um cenário de impactos relacionados à durabilidade das 

estruturas de concreto, bem como a inúmeros problemas de caráter ambiental. 

 
Contudo, cabe ressaltar que nem todos os minerais sulfetados são igualmente reativos, 

nem a acidez é produzida em igual proporção, assim como nem todos os minérios 

sulfetados ou rochas que contem enxofre são potencialmente geradores de ácido. A 

geração de ARD, a partir de determinada amostra de rocha, é função do balanço entre o 

teor de minerais produtores e consumidores de ácido, associado à cinética das reações e 

aos diversos fatores que interferem no referido processo (Dobos, 2000). 

 
2.2 ASPECTOS QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DA ARD 
 
2.2.1 Mecanismos de oxidação dos sulfetos de ferro 

 

O processo de oxidação dos sulfetos é extremamente complexo, envolvendo reações de 

caráter químico-microbiológico, cujo desenvolvimento é influenciado principalmente 

pelas condições ambientais (Evangelou, 1995).  

 
Investigações realizadas por Pye & Miller (1990), Nicholson (1994), Evangelou (1995) 

e outros, identificaram os principais mecanismos envolvidos no processo de alteração 

dos sulfetos de ferro, cujo representante mais comum é a pirita. Entretanto, de acordo 

com Silver (1989), para os demais metais bivalentes (Zn, Cd, Pb, Cu e Ni) são válidas 

as mesmas reações. 

 
Segundo Czerewko et al. (2003), a reação 1 descreve, de forma simplificada, o processo 

de oxidação da pirita, sob condições atmosféricas, em presença de oxigênio e umidade.  

 
2FeS2 (s) + 7O2 + x.H2O � 2FeSO4.nH2O (s) + H2SO4 (l)

                                                                          (1) 

(x ≥ 2; quando x = 2; n = 0) 
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Nessas condições, os sais de sulfato ferroso (FeSO4.nH2O) formados tendem a 

precipitar sobre as superfícies rochosas, como crostas características e eflorescências de 

cor branca ou amarelada, comumente representadas por melanterita - FeSO4.7H2O 

(Figura 2.1) e rozenita - FeSO4.4H2O. 

 

Em condições saturadas, esse processo é iniciado por reações puramente químicas, 

envolvendo a oxidação da pirita pelo O2 atmosférico, com produção de Fe2+, SO4
2- e H+ 

em solução (Singer & Stumm, 1970), de acordo com a reação 2. 

  

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

 (aq)
                                                                                         (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Precipitação de sulfatos 

(Melanterita - FeSO4. 7H2O) na área da 

Mina “Pablo Y Virgínia - Cartagena, 

Espanha (Garcia, 2002). 
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De acordo com Singer & Stumm (1970), numa segunda etapa desse processo, sob 

condições de pH > 3,5, ocorre a oxidação do Fe2+ para Fe3+, com formação de hidróxido 

férrico (Figura 2.2) entre outros oxi-hidróxidos, e mais acidez, conforme apresentado 

pela reação 3 (Farfán et al., 2004). 

 

Fe2+ + 1/4O2 + 5/2H2O � Fe(OH)3 (s) ↓ + 2H+
(aq)                                                                                      (3) 

 

Em ambientes oxidantes com pH < 3,5, a oxidação do Fe2+ ocorre de acordo com a 

reação 4, sendo caracterizada por uma taxa abiótica extremamente lenta. 

 

Fe2+ + H
+

(aq) + 1/4O2 � Fe3+ + 1/2H2O
                                                                                                                (4) 

 

Por outro lado, sob tais condições ambientais, essa reação pode contar com a ação 

catalisadora de algumas espécies de bactérias aeróbicas, que promovem um aumento na 

velocidade de oxidação do Fe2+ da ordem de 106 vezes, em relação aos sistemas 

abióticos (Taylor et al., 1984; Singer & Stumm, 1970).  

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Precipitação de 

hidróxido férrico no leito do rio 

Rocinha (Bender, 1998).  

 

Dessa forma, sob condições de pH > 3,5, as concentrações de Fe3+ em solução são 

mantidas baixas, devido à precipitação de hidróxidos de ferro (Reação 3), o que ocorre 

prontamente nos estágios iniciais de oxidação da pirita (Singer & Stumm, 1970). 
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Entretanto, à medida que o pH diminui no ambiente, a reação de oxidação do Fe2+ 

(Reação 4) pode promover um aumento significativo na concentração de Fe3+ em 

solução, que passará a atuar como receptor de elétrons na superfície dos cristais de 

pirita, tornando-se um importante agente de oxidação e geração de acidez em ambientes 

redutores, desprovidos de oxigênio (Czerewko et al., 2003), conforme descrito pela 

reação 5.  

 
FeS2 (s) + 14Fe3+ + 8H2O � 15Fe2+  + 2SO4

2- + 16 H+ (aq)
                                                                      (5) 

 

Sob tais condições de pH, ocorre ainda um aumento na capacidade de lixiviação, e 

metais como ferro, alumínio, arsênio, cádmio, cobalto, cobre, mercúrio, níquel, chumbo 

e zinco podem ser solubilizados e liberados para a água. 

 

A velocidade de oxidação da pirita quando o Fe3+ passa a atuar como o agente oxidante 

das reações é cerca de 10 a 100 vezes maior que pelo O2 (Ritchie, 1994), e o processo se 

torna auto-propagante, constituindo um ciclo contínuo, capaz de gerar grandes 

quantidades de íons H+ (Abrahão, 2002). Portanto, a reação de oxidação do Fe2+ pode 

ser considerada como uma etapa limitante do processo de geração de drenagem ácida 

(Singer & Stumm, 1970), em função da sua interdependência com os níveis de pH no 

meio e a atuação de certas bactérias catalisadoras.  

 

Segundo Pye & Miller (1990), o processo de oxidação da pirita pelo Fe3+ também pode 

propiciar a liberação de enxofre (S), conforme reação 6, que pode ser rapidamente 

convertido em ácido sulfúrico, desde que existam condições propícias, ou seja, a 

presença de água, oxigênio e de bactérias neutrófilas, como a Thiobacillus novellus, que 

se desenvolvem em condições de pH entre 6 e 8 (Gould, 1996), atuando como 

catalisadores para que a reação 7 seja desencadeada. 

 

Fe2(SO4)3  +  FeS2  �  3FeSO4  +  2S                                                                             (6) 

 
S + 3/2O2 + H2O � H2SO4                                                                                              (7) 
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Embora a pirita seja mais amplamente citada nos estudos referentes à geração de ARD, 

outros sulfetos são comumente encontrados em áreas susceptíveis à geração de efluentes 

ácidos, cujos produtos resultantes do seu processo de oxidação completa são 

apresentados na tabela 2.2. 

 
Tabela 2.2 - Produtos da oxidação de alguns sulfetos. 

Mineral Espécies aquosas Possíveis minerais secundários 
*Pirita - FeS2 Fe3+, SO4

2-, H+ Hidróxidos de ferro, sulfatos 
*Marcassita - FeS2 Fe3+, SO4

2-, H+ Hidróxidos de ferro, sulfatos 
*Pirrotita - Fe1-xS Fe3+, SO4

2-, H+ Hidróxidos de ferro, sulfatos 
Calcopirita - CuFeS2 Cu2+, Fe3+, SO4

2-, H+ Hidróxidos de ferro e cobre, sulfatos 
Arsenopirita - FeAsS Fe3+, AsO4

3-, SO4
2-, H+ Hidróxidos de ferro, Arsenatos de ferro, sulfatos 

Bornita - Cu5FeS4 Cu2+, Fe3+, SO4
2-, H+ Hidróxidos de ferro e cobre, sulfatos 

Calcocita - Cu2S Cu2+, SO4
2-, H+ Hidróxidos de cobre 

Galena - PbS Pb2+, SO4
2-, H+ Hidróxidos de chumbo, sulfatos 

Esfalerita - ZnS Zn2+, SO4
2-, H+ Hidróxidos de zinco 

Fonte: Adaptado de Hutchinson & Ellisson (1992). * Sulfetos de ferro 

 
2.2.2 Mecanismos de oxidação microbiológica  

 

Os mecanismos de oxidação bacteriana do S e do Fe2+ são determinantes no processo de 

geração de ARD, especialmente porque promovem aumentos significativos na 

velocidade das reações termodinamicamente favorecidas, porém abioticamente lentas 

(Evangelou, 1995; Langmuir, 1997). 

 
As bactérias pertencentes aos gêneros Thiobacillus, Ferrobacillus e Leptospirillum 

encontram-se comumente associadas a ambientes de geração de ARD, sendo os 

representantes mais comuns, atribuídos à espécie Thiobacillus ferrooxidans, 

microorganismos capazes de oxidar sulfetos, Fe2+, S0 e outros compostos de enxofre. A 

espécie Thiobacillus thiooxidans, por sua vez, não possui capacidade de oxidar o Fe2+, 

mas oxida os sulfetos, S0, tiossulfetos e tiocianetos, enquanto as bactérias pertencentes 

aos gêneros Ferrobacillus e Leptospirillum são ferro-oxidantes (Gould, 1996). 

 
Segundo Evangelou (1995), as Thiobactérias são autotróficas, sendo capazes de 

sintetizar o próprio alimento através dos processos de fotossíntese e quimiossíntese, 

obtendo CO2 da atmosfera como fonte de carbono para o seu crescimento e utilizando as 

reações de oxidação do Fe2+ e S0 como fonte de energia para a sua atividade metabólica. 
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De acordo com Gould (1996), a presença desses microorganismos depende 

principalmente da química do substrato, bem como dos níveis de pH e da temperatura 

do meio. Nordstrom (1982) relata que essas bactérias ocorrem praticamente em 

todos os ambientes, mas a sua atividade é maximizada em condições de pH igual a 3,2 e 

temperaturas da ordem de 30 ºC.  

 
Como a reação de oxidação da pirita é exotérmica, ocorre um aumento da temperatura 

do meio, o que contribui para aumentar a atividade desses microorganismos em 

condições de baixo pH, favorecendo a continuidade do processo de oxidação dos 

sulfetos (Evangelou, 1995). 

 
As circunstâncias específicas para o início do processo de biooxidação dos sulfetos 

ainda não foram plenamente estabelecidas, mas incluem a ocorrência de três 

mecanismos, conforme definido por Croundwell (2001): Indireto , no qual a bactéria 

oxida o Fe2+ para Fe3+ na solução, com posterior oxidação dos sulfetos pelo Fe3+; 

Contato Indireto, em que a bactéria associa-se aos íons Fe2+, absorvidos e oxidados 

para Fe3+, promovendo a oxidação dos sulfetos e de Contato Direto, com a oxidação 

direta dos sulfetos, sem a presença do Fe3+.  

 
A determinação do grau de envolvimento desses microorganismos no processo de 

oxidação da pirita é comumente obtida através do procedimento denominado Método 

Bacteriológico Padrão (Standard Bacterological Method), que inclui a adição de FeSO4 

a uma determinada quantidade de amostra em meio ácido, sendo a presença de bactérias 

evidenciada por uma mudança de cores do azul pálido para o laranja e o vermelho 

(Starr, 1981). 

 

2.2.3 Mecanismos de Neutralização  

 

Em oposição à geração de acidez, a partir das reações de oxidação de sulfetos, a 

presença de carbonatos, hidróxidos de alumínio e minerais aluminossilicáticos pode 

contribuir para o aumento da alcalinidade, ou seja, da capacidade de neutralização dos 

ácidos formados, atuando como tampões e elevando os valores de pH dos sistemas 

aquosos (Blowes et al., 2003). 
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Evangelou (1995) destaca que, entre os referidos minerais, os carbonatos de cálcio e 

magnésio, como a calcita - CaCO3 e a dolomita - CaMg(CO3)2, cujas reações de 

dissolução consomem íons H+, são os principais responsáveis pela neutralização de 

efluentes ácidos, como demonstram as reações 8 e 9: 

 
H2SO4 + CaCO3 � CaSO4 + H2O + CO2                                                                                                                (8) 

 
2H2SO4 + CaMg(CO3)2 � CaSO4 + MgSO4 + 2H2O  + 2CO2                                                                (9) 

 
Segundo Lindsay (1979), a dissolução de 1 mol de carbonato de cálcio (CaCO3) 

consome dois prótons (H+), conforme apontado pela reação 10, em condições de 

elevada acidez, que representa a situação de máxima neutralização. Sob valores de pH 

em torno de 6,6 - 7, essa reação consome apenas 1 próton.  

 
CaCO3 + 2H+ � Ca2+ + CO2 + H2O                                                                                                                      (10) 

 
Por outro lado, as reações de dissolução dos carbonatos de ferro, como a Siderita - 

FeCO3 e a Ankerita - CaMgFe(CO3)2, sob  condições de pH maior que 3,5, promovem a 

liberação de  Fe2+, e a conseqüente precipitação de hidróxido férrico e geração de 

acidez, conforme reação 3 (Walder & Schuster,1998). 

 

A presença de alguns silicatos nas rochas, entre eles feldspatos, micas e piroxênios, bem 

como de alguns hidróxidos metálicos amorfos de Al e Fe, especialmente a Gibbsita - 

Al(OH)3 e a Goethita - FeO(OH), também contribui para a neutralização da acidez, 

embora o processo de decomposição dos referidos compostos seja extremamente lento, 

quando comparado ao dos carbonatos (Lindsay, 1979).  

 

2.2.4 Estequiometria das reações 

 

A reação 11 descreve o processo global de alteração da pirita, em presença de H2O e O2, 

envolvendo reações simultâneas de oxidação do sulfeto e do Fe+2, bem como a hidrólise 

do Fe+3, onde 1 mol de FeS2 produz 4 mols de H+ (Stumm & Morgan, 1981). 

 
FeS2 + 7/2H2O + 15/4O2 �  Fe(OH)3  +  2SO4

-2 
+ 4H+                                                                           (11) 
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Considerando a situação de máxima neutralização, conforme apontado pela reação 10, a 

dissolução de 1 mol de CaCO3 consome 2 mols de H+, evidenciando a necessidade de 2 

mols de carbonato de cálcio para neutralizar a acidez gerada por 1 mol de FeS2, ou seja, 

para uma amostra de 1 t de rocha, admitindo que ela tenha 1% de pirita, são necessários 

cerca de 16,68 kg de calcário puro para a neutralização do meio. 

 

Dessa forma, para que seja garantido o controle dos níveis de pH próximo à 

neutralidade, é necessário que o teor de carbonatos presentes no substrato seja superior 

ao de sulfetos (Blowes et al., 2003). 

 

Contudo, se o meio for muito ácido e com altos níveis de Fe+3 em solução, o processo de 

oxidação passa a ser controlado pela reação 5, onde 1 mol de FeS2 produz 16 mols de 

H+, evidenciando uma falsa impressão de maior geração ácida (Langmuir, 1997), pois 

nesse caso também são produzidos 15 mols de Fe+2, cuja oxidação consome 15 mols de 

H+ (Reação 4). 

 

Dessa forma, a oxidação da pirita pode ser representada pela reação 12, onde 1 mol de 

FeS2 produz apenas 1 mol de H+. 

 

FeS2 + 14Fe+3 
+ 1/2H2O + 15/4O2 �  Fe(OH)3  +  15Fe+3 

+ 2SO4
-2 

+ H
+                                    (12) 

 

Diante do exposto, para que seja estabelecida uma relação estequiométrica válida é 

imprescindível identificar os mecanismos atuantes no processo de oxidação dos 

sulfetos, visando avaliar a capacidade geradora de acidez do sistema (Langmuir, 1997). 

 

Nesse sentido, Caruccio & Geidel (1996) apontam que a avaliação da qualidade das 

águas de um dado substrato, sob determinado regime hidrológico, deve considerar a 

cinética das reações produtoras de acidez e alcalinidade, o balanço estequiométrico e os 

equilíbrios químicos envolvidos no processo, uma vez que os mecanismos de oxidação 

dos sulfetos são ilimitados em condições atmosféricas, enquanto a neutralização dos 

efluentes ácidos formados depende da solubilidade dos carbonatos presentes.  
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2.3 FATORES INTERVENIENTES NA GERAÇÃO DE ARD 
 

Diversos fatores podem interferir na taxa de geração ácida, entre eles a composição 

química do maciço rochoso e a superfície específica/forma/tamanho das partículas de 

sulfetos, bem como a interação do oxigênio na superfície dos cristais, o regime 

hidrológico, a temperatura e o pH do meio, a permeabilidade do substrato e a ação de 

microorganismos específicos (Robertson, 1994).  

 

A composição química do maciço rochoso interfere nas taxas de geração ácida, em 

função do tipo, teor e reatividade dos sulfetos presentes, bem como da disponibilidade 

de minerais efetivamente neutralizadores (Dobos, 2000). Aguado et al. (1996) 

acreditam que quanto maior conteúdo de ferro presente na composição dos sulfetos, 

maior é a sua susceptibilidade às reações de oxidação. 

 

Segundo Flann & Lurkasgewski (1970), os sulfetos apresentam diferentes graus de 

reatividade (Tabela 2.3), onde a presença combinada com a pirrotita interfere de forma 

significativa na capacidade de oxidação dos sulfetos, em função de processos 

eletroquímicos, conforme evidenciado nas experiências de cinética de intemperismo 

realizadas por Kwong (1993).  

 

A estrutura da pirrotita é baseada em um pacote hexagonal fechado, porém 

desorganizado, onde a composição química é variável e a deficiência de ferro na sua 

estrutura pode resultar em uma simetria que varia de monoclínica a hexagonal, sendo a 

forma hexagonal a mais reativa (Blowes et al., 2003). 

 
Tabela 2.3 - Série de reatividade dos sulfetos. 

Mineral Grau de reatividade  
Pirrotita - Fe1-x S 1º 

Pirrotita - Fe1-x S e Pirita - FeS2 2º 
Pirrotita - Fe1-x S e Arsenopirita - FeAsS 3º 

Arsenopirita - FeAsS 4º 
Pirita - FeS2 5º 

Calcopirita - CuFeS2 6º 
Esfalerita - ZnS 7º 
Galena - PbS 8º 

Calcocita - Cu2S 9º 
  Fonte: Flann & Lurkasgewski (1970). 
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Nicholson & Scharer (1994) relatam que a produção de acidez a partir da oxidação da 

pirrotita, sob condições de pH > 3,5 (reação 13), depende da sua composição química e 

estrutura cristalina. 

 

Fe(1-x)S(s) + (2-0,5x)O2 +  xH2O �  (1-x)Fe+2 +  SO4
-2 

+  2xH+                                                            (13) 
 

Dessa forma, apesar da sua maior reatividade, a pirrotita gera menor acidez a partir da 

sua oxidação, quando comparada à pirita (Reação 11).  

 

Entretanto, sob condições de pH < 3,5, quando a pirrotita passa a ser oxidada pelo Fe+3, 

são observados incrementos significativos nos índices de acidez gerados, conforme 

apontado pela reação 14. 

 

Fe(1-x)S(s) + (8-2x) Fe+3 +  4H2O �  (9-3x)Fe+2 +  SO4
-2 

+  8H+                                                         (14) 
 

Além disso, Nicholson & Scharer (1994) e Blowes et al. (2003) relatam que as taxas de 

oxidação da pirrotita, sob condições atmosféricas, são superiores às da pirita em 20 a 

100 vezes, o que pode estar correlacionado à instabilidade na sua estrutura cristalina. 

 

Coutinho (1997) aponta a existência de piritas reativas e inócuas, cuja distinção pode ser 

feita através da imersão de amostras desse mineral em solução saturada de Ca(OH)2. Se 

a pirita for reativa, em 5 minutos forma-se um precipitado gelatinoso de coloração 

verde-azulado (FeSO4), que posteriormente é oxidado para Fe (OH)3, de cor castanha, 

quando exposto ao ar e à luz, num processo que dura cerca de 30 minutos. Caso não 

haja a formação desse precipitado, a pirita é considerada não-reativa.  

 

A partir de várias análises químicas realizadas em piritas reativas e não-reativas, 

Midgley (1958) constatou que a inércia da pirita deve estar possivelmente relacionada à 

presença de cátions de elementos metálicos (Zn, Cu, Pb Sn, As e Sb), que promovem a 

estabilização da sua estrutura.  
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A presença de neutralizadores no substrato pode favorecer a redução das taxas de 

geração ácida. Contudo, a produção de alcalinidade, oriunda da dissolução dos 

carbonatos, é limitada pela sua solubilidade (inferior à dos sulfatos de ferro hidratados 

formados pela oxidação da pirita), assim como pela quantidade de água retida no 

substrato e pelas condições de pH e pressão de CO2 do meio (Carucio & Geidel, 1996). 

 

Da mesma forma, assim como a precipitação de óxidos e hidróxidos férricos insolúveis 

na superfície dos cristais de pirita promovem uma colmatação superficial dos sulfetos, 

funcionando como uma barreira para a difusão do O2 e favorecendo a redução gradativa 

da velocidade das reações, a presença dessa película sobre cristais de carbonato pode 

limitar a solubilização do mesmo (Gomes et al., 1996).  

 
A superfície específica dos grãos (área exposta por unidade de massa) também é um 

parâmetro que interfere na taxa de oxidação dos sulfetos. Estudos experimentais 

desenvolvidos por Nicholson (1994) demonstram que o índice de oxidação da pirita é 

proporcional à área de reação disponível, ou seja, quanto maior a superfície específica 

do sulfeto (partículas menores) mais rápido poderá ser o seu processo de alteração. 

 

Observações relatadas por Dold (2000, apud Abrahão 2002) sugerem que as taxas de 

oxidação da marcassita são superiores às da pirita, possivelmente devido à sua 

morfologia geminada e ao pequeno tamanhos dos grãos. 

 

Segundo Lowson (1982), a forma cristalina e o tamanho dos grãos de sulfetos também 

interferem na velocidade das reações de oxidação. Experimentos realizados por 

Czerewko et al. (2003) revelam que dentre várias amostras de pirita analisadas, a 

morfologia do sulfeto exerce um forte controle nas taxas de oxidação, que se mostram 

superiores em função da presença de cristais de pirita framboidal (Figura 2.3), devido à 

sua maior porosidade e superfície específica quando comparada, por exemplo, com 

cristais cúbicos.  
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Figura 2.3 - Micrografia de partícula de pirita framboidal, sob a forma de massas 

esféricas, disposta em aglomerado (Czerewko et al., 2003). 

 

Coutinho (1997) aponta as partículas de pirita, com dimensão compreendida entre 4,76 

e 9,5 mm, como sendo as responsáveis por maiores taxas de oxidação, enquanto os 

trabalhos experimentais realizados por Carucio & Geidel (1996) revelam que cristais de 

pirita maiores que 50 µm permanecem estáveis, quando comparados a cristais com 

dimensões inferiores a 25 µm. 

 

A presença de oxigênio dissolvido em solução promove um aumento nas taxas de 

oxidação dos sulfetos, quando comparada à ação do oxigênio atmosférico na superfície 

dos cristais (Rao et al., 1995). Dessa forma, o regime hidrológico exerce grande 

influência no processo de geração de ARD, uma vez que submete o substrato rochoso a 

períodos de circulação e retenção de água e oxigênio dissolvido (Abrahão, 2002). 
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De acordo com os experimentos relatados por Carucio & Geidel (1996), as reações de 

oxidação de sulfetos e produção de acidez são favorecidas por regimes hidrológicos, 

marcados por grandes intervalos entre os períodos de precipitação pluviométrica de 

grande magnitude, ao passo que a maior produção de alcalinidade está condicionada à 

ocorrência de chuvas freqüentes e de baixa intensidade. 

 

Diversos estudos apontam que quanto maior a temperatura do meio, maior é a atividade 

microbiológica e difusão do O2 atmosférico nos sistemas aquosos (Steger, 1982), 

contribuindo com aumentos significativos na velocidade de oxidação dos sulfetos. 

 

A figura 2.4 apresenta um gráfico da evolução dos índices de pH ao longo do tempo, 

onde valores acima de 4,5 favorecem teores significativos de sulfatos e baixas 

concentrações de Fetotal em solução, com pouca geração de acidez. Por outro lado, sob 

condições de pH entre 3,5 e 4,5 as soluções apresentam altos teores de sulfato, geração 

de acidez, acréscimo na concentração de Fetotal e baixa relação de Fe+3/Fe+2. Quando o 

pH atinge valores inferiores a 3,5, ocorre um elevado teor de sulfato, geração de acidez, 

elevado teor de Fetotal e uma alta relação de Fe+3/Fe+2 (Kleinmann et al., 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Gráfico pH x Tempo (Adaptado de Stumm & Morgan, 1981).  

 
 

Reações nos estágios I e II: 
 

FeS2 + 7/2O2 + H2O � Fe2+ + 2SO4
2-

+ 2H+
 

Fe2+ + 1/4O2 + 5/2H2O � Fe(OH)3  ↓ + 2H+
 

Fe2+ + H
+ 

+ 1/4O2 � Fe3+ + 1/2H2O 

Reações no estágio III: 
 

Fe2+
+ H

+
+ 1/4O2 � Fe3+

+ 1/2H2O 
FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O � 15Fe2+ + 2SO4

2- + 16 H+  

Tempo 
 

pH 
 



 

 20

 
Carucio & Geidel (1996) relatam que quanto maior a permeabilidade/porosidade do 

substrato, menor é a retenção de água, o que favorece as reações de oxidação dos 

sulfetos e produção de acidez, ao passo que condições opostas de percolação auxiliam 

as reações produtoras de alcalinidade. Nesse sentido, as atividades de escavação e 

desmonte de rochas também interferem nas taxas de geração ácida, uma vez que alteram 

as condições de permeabilidade do maciço rochoso, facilitando o contato do O2 

atmosférico/umidade com a superfície do material reativo, o que ocasiona um aumento 

na velocidade de oxidação dos sulfetos (Ritchie, 1994). 

 
Quanto à atividade microbiológica no processo de geração ácida, Sasaki et al. (1998) 

relatam que a ação bacteriana acelera em 5 a 6 ordens de grandeza a taxa de oxidação 

dos sulfetos, quando comparada com a reação puramente química. 

 
Singer & Stumm (1970) determinaram que a taxa de oxidação do Fe2+

 apresenta um 

aumento de aproximadamente 5 ordens de magnitude, passando de 3x10-12 mol.L-1.s-1
 

para 3x10-7 mol.L-1.s-1, quando na presença de bactérias da espécie Thiobacillus 

ferrooxidans. 

 
 
2.4 MÉTODOS DE PREDIÇÃO DA ARD 
 

A avaliação do potencial de geração ácida e lixiviação de metais é comumente realizada 

através de ensaios laboratoriais e de campo, visando determinar as características 

geoquímicas do substrato rochoso e predizer os efeitos da drenagem em longo prazo.  

 
Nesse sentido, diversas metodologias foram desenvolvidas, sobretudo por especialistas 

norte-americanos e australianos, com o objetivo de prever a ocorrência de ARD e 

estabelecer antecipadamente uma estratégia de controle e minimização de seus 

impactos. Estas metodologias compreendem a realização de ensaios de caracterização 

física, química e mineralógica do maciço rochoso, bem como alguns procedimentos 

específicos, divididos em duas categorias (ensaios estáticos e cinéticos), que diferem 

entre si em termos da sua complexidade, da interpretação dos resultados e dos custos 

envolvidos na sua execução (Evangelou, 1995; Soares & Borma, 2002). 
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2.4.1 Ensaios Estáticos 

 
Os ensaios estáticos são procedimentos que visam à caracterização do potencial de 

geração ácida de determinada amostra, sendo comumente realizados através de 

avaliações do equilíbrio entre a capacidade-potencial de geração de soluções ácidas e a 

capacidade-potencial de neutralização do material analisado (Sobek et al., 1978). Esses 

testes são de fácil execução e custo relativamente baixo, devendo ser realizados em uma 

primeira etapa do programa de determinação do potencial de geração de ARD. 

 
Skousen et al. (1995) aconselham a realização dos referidos ensaios considerando duas 

ou mais metodologias, bem como a identificação e quantificação dos minerais presentes 

na amostra em estudo, através de análises químicas, mineralógicas e petrográficas, para 

uma melhor interpretação dos resultados. 

 
Entre as principais metodologias existentes para a execução dos ensaios estáticos, 

destacam-se: 

 
• Determinação do pH em pasta (Paste pH) 

Esse método foi proposto por Sobek et al. (1978), visando identificar instantaneamente 

o grau de alcalinidade de determinada amostra, através da medição direta do valor de 

pH de uma pasta preparada a partir de pó de rocha e água destilada. O valor obtido não 

identifica a ocorrência de reações de consumo e produção de acidez, mas apresenta 

indicativos sobre o eventual caráter ácido da amostra, devido à ausência de 

componentes neutralizantes ou da sua dificuldade de solubilização e consumo de ácido. 

 
• Teste inicial do British Columbia Research (B.C. Research Initial Test) 

O propósito dessa metodologia é determinar o balanço entre os componentes produtores 

e consumidores de acidez, através da comparação entre os potenciais de acidificação e 

neutralização, ou seja, a capacidade de geração e consumo de ácido formado a partir da 

oxidação dos sulfetos.  Se o consumo de ácido excede a produção de acidez, a amostra 

não é considerada fonte de geração de ARD e nenhum teste adicional é necessário. Por 

outro lado, se o consumo é menor que a produção, existe a possibilidade de geração 

ácida e o teste da confirmação deve ser realizado (Duncan & Bruynesteyn, 1979).  
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• Teste de geração líquida de ácido (Net Acid Generation - NAG test) 

Esse procedimento tem como objetivo determinar o potencial de geração de acidez de 

determinada amostra, utilizando-se peróxido de hidrogênio - H2O2 a 15% para a 

oxidação dos sulfetos, onde quantidade de ácido gerada é determinada através da 

titulação com hidróxido de sódio - NaOH. O potencial líquido de geração de ácido 

(NAG), obtido através da equação 15, é expresso em kg H2SO4/t e valores superiores a 

10 indicam alta capacidade de geração de ARD (Miller et al., 1997). 

 

NAG = 
W

MV ××49
                                                                                                                                                          (15)      

 
Onde: 

V = Volume de NaOH titulado (mL) 

M = Molaridade do NaOH utilizado na titulação (mols/litro) 

W = peso da amostra (g) 

 

• Teste padrão e Teste modificado de contagem ácido-base (ABA Standard - Standard 

Acid Base Accounting e ABA Modified - Modified Acid Base accounting) 

O objetivo do teste ABA padrão, originalmente proposto por Smith et al. (1974) e 

revisado por Sobek et al. (1978), bem como do teste ABA modificado, desenvolvido 

por Coastech Research Inc. (1989) e descrito por Lawrence (1990), é similar ao Teste 

inicial do British Columbia Research, incluindo uma avaliação acerca do equilíbrio 

entre a capacidade que a amostra possui de consumir ácido, denominada potencial de 

neutralização (NP - Neutralization Potential) e de gerar acidez, conhecida como 

potencial de geração ácida (AP - Acid Generation Potential). Contudo, nesse caso, a 

diferença entre os valores de NP e AP, definida como potencial líquido de neutralização 

(NNP - Net Neutralization Potential), é que permite classificar a amostra como 

potencialmente produtora ou consumidora de ácido (White et al., 1999).  

 
Nesses procedimentos (Testes ABA), a determinação do NP, contabilizado como massa 

equivalente de CaCO3, consiste em adicionar solução de ácido clorídrico - HCl a uma 

determinada quantidade de amostra, o qual reage com as substâncias ou minerais de 

natureza neutralizadora (principalmente carbonatos) eventualmente presentes.  
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No final da reação, o excesso de HCl, função da quantidade de minerais carbonáticos da 

amostra, é quantificado por titulação com hidróxido de sódio. Quanto maior a 

quantidade de NaOH utilizado nessa titulação, maior é o excesso de HCl e menor a 

quantidade de carbonatos na amostra. Dessa forma, o potencial de neutralização é dado 

pela diferença entre a quantidade de NaOH necessário para a neutralização do HCl 

adicionado e a quantidade realmente consumida. 

 

O valor do AP é estimado através da determinação do percentual de S na amostra, tendo 

como base a relação estequiométrica CaCO3/S, que representa a quantidade de 

carbonato de cálcio necessária para neutralizar todo o ácido produzido pela oxidação da 

pirita, enquanto o NNP é dado pela diferença entre os valores de NP e AP. 

 

Esses índices são expressos em kg CaCO3/t amostra, podendo ser obtidos a partir das 

equações 16, 17 e 18 (Sobek et al., 1978). 

 

NP =  
( )[ ]
c

yabxa /50 −
                                                                                                                                                    (16)      

 
Onde: 

NP = potencial de neutralização 

a = normalidade do HCL 

b = normalidade do NaOH 

c = peso da amostra (g) 

x = volume de HCL adicionado (mL) 

y = volume de NaOH adicionado (mL)  

 

AP = %S x 31,25                                                                                                           (17) 

 
NNP = NP - AP                                                                                                             (18)          

 

A tabela 2.4 apresenta as principais características dos parâmetros considerados para a 

realização dos referidos métodos, cujas variações produzem resultados distintos para os 

índices NP e AP. 
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Tabela 2.4 - Características dos Testes ABA Padrão e Modificado. 

Método ABA Tamanho das partículas (mm) 
AP NP 
%S Faixa de pH Duração (h) T (ºC) 

ABA Padrão < 0,250 Stotal 0,5 - 7 1 85 
ABA Modificado < 0,074 Ssulfeto 1,5 - 2 24 25 

Fonte: White et al. (1999). 

 

De acordo com Lapakko & Antonson (1991), a redução do tamanho das partículas 

submetidas ao teste ABA modificado promove um acréscimo nos valores de NP, devido 

ao aumento da superfície específica dos minerais neutralizantes, o que favorece a sua 

maior solubilidade.  

 

Segundo Kania (1998), a utilização do Stotal para determinação do valor de AP, proposta 

pelo teste ABA padrão, implica em avaliações superestimadas acerca do potencial de 

geração de ARD, uma vez que o referido índice inclui além do Ssulfeto, o Ssulfato e o 

Sorgânico. 

 

Lapakko (1992) aponta que maiores temperaturas (ABA padrão) e períodos de tempo 

para a realização dos ensaios (ABA modificado) favorecem as reações de dissolução 

dos minerais neutralizantes, promovendo aumentos nos valores de NP. 

 

Considerando os resultados de NNP obtidos, bem como a relação NP/AP, denominada 

razão de neutralização (NR - Neutralization Potential Ratio), alguns autores propõem 

critérios de avaliação, onde as amostras analisadas são divididas em grupos de materiais 

potencialmente geradores, não-geradores e materiais localizados em uma zona de 

incerteza (intermediária), conforme apresentado pela tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 - Critérios para avaliação dos resultados do teste ABA. 
Potencialidade ARD Ferguson & Morin (1991) Brodie et al. (1991) 

Não  NNP > 20 NR > 3,0 
Indefinida - 20 < NNP < 20 1,0 < NR < 3,0 

Sim NNP < -20 NR < 1 
  Fonte: White et al. (1999). 

 

Perry (1985) e Dobos (2000) apontam alguns fatores que afetam o resultado e a 

interpretação dos testes ABA, destacando principalmente que: 
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- Esses testes pressupõem que todo o enxofre disponível na amostra é passível de 

geração ácida, assim como todos os minerais neutralizantes são capazes de gerar 

alcalinidade nas condições reais de campo; 

 

- Para o cálculo do potencial de acidez é utilizada uma relação estequiométrica, 

considerando que todo o enxofre presente na amostra está sob a forma de pirita, sendo 

esta a única substância geradora de acidez. Dessa forma, o teste padrão, inclui os 

sulfatos e outros compostos orgânicos e, ambos testes, desconsideram outras espécies de 

sulfetos, o que conduz a resultados mais conservadores; 

 

- A presença de determinados carbonatos (siderita e a ankerita) pode contribuir para o 

aumento da acidez (Item 2.2.3), favorecendo resultados subestimados do AP; 

 

- Não são avaliados os metais lixiviados pelas reações de oxidação dos sulfetos;  

 

- O efeito da granulometria, as reais condições de campo e as taxas de produção e 

consumo de ácido não são consideradas. 

 

Contudo, apesar dessas limitações, (Dobos, 2000) considera que os anos de aplicação 

extensiva indicam que o método básico do ABA é uma ferramenta fácil, rápida e útil 

para uma avaliação preliminar do potencial de geração ácida de maciços rochosos 

sulfetados.  

 

2.4.2 Ensaios Cinéticos 

 

A realização dos ensaios cinéticos permite validar os resultados obtidos nos ensaios 

estáticos e confirmar o potencial de geração ácida, bem como contribui para o 

entendimento do processo de geração de ARD ao longo do tempo, através da 

identificação dos seguintes aspectos: taxas de oxidação dos sulfetos e geração de 

alcalinidade, efeito da atividade microbiológica e dos demais fatores que controlam a 

geração de ARD, concentração de metais, grau de acidez e efetividade das medidas de 

controle possíveis (EPA, 1994; Farfán et al., 2004). 
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De modo geral, os procedimentos de ensaio (Tabela 2.6) consistem em simular o 

processo de intemperismo natural, submetendo amostras de rochas sulfetadas à 

lixiviação, sob condições controladas de laboratório ou similares ao local de estudo, 

através de dispositivos denominados células de umidade e lisímetros ou colunas de 

lixiviação (Dobos, 2000), ou em condições aceleradas, mediante a adição de bactérias, 

através do teste de confirmação do British Columbia Research (Guevara, 2007). 

 

Tabela 2.6 - Comparação entre ensaios cinéticos.  
Teste de confirmação do BCR Células de umidade Lisímetros/Colunas de Lixiviação 

Tamanho das partículas inferior a 
0,038 mm 

Tamanho das partículas 
inferior a 2,38 mm 

Tamanho das partículas variável 

15 a 30 g de amostra lixiviada por 
solução (pH = 2,5 e T = 35ºC) 

200 g de amostra lixiviada 
por 200 mL de água destilada 
ou deionizada 

Modelos para diferentes quantidades 
de amostras 

Requer muito tempo para a 
estabilização do pH 

Condições de campo e 
velocidade de geração ácida 
aproximadas 

Não é prático para um grande 
número ou volume de amostras 

Fonte: Adaptado de EPA (1994). 

 

O procedimento para a realização dos ensaios cinéticos através das células de umidade, 

padronizado por Sobek et al. (1978), consiste na disposição da amostra em um tubo 

hermeticamente fechado, submetendo-a a ciclos contínuos de fluxo de ar seco e úmido, 

com posterior adição de água destilada ou deionizada para promover a lixiviação dos 

produtos da oxidação dos sulfetos presentes. A solução gerada nesse processo é coletada 

para a determinação do pH, teores de sulfato e metais, condutividade elétrica e 

alcalinidade, entre outros.  

 

Através dessa metodologia, essas células são submetidas a ciclos semanais, sendo 

procedida a introdução de ar para dentro da célula, nas condições de temperatura e 

umidade ambiente, nos 3 primeiros dias (ciclo seco). Nos 3 dias seguintes, bombeia-se 

ar saturado com água (ciclo úmido), lixiviando a amostra no sétimo dia. Normalmente, 

esses ciclos são repetidos durante um período de 40 semanas, ou até que a taxa de 

geração de sulfato atinja a estabilidade (steady state), ou seja, quando a quantidade de 

sulfato permanecer constante por 5 semanas consecutivas (Dobos, 2000). 
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A realização de ensaios cinéticos através de lisímetros ou colunas de lixiviação pode ser 

conduzida em laboratório, em escala piloto ou in situ, com procedimentos similares aos 

das células de umidade (Mills, 1998), incluindo, porém, apenas ciclos úmidos.  

 

Como não existe uma padronização para a sua execução, a geometria/dimensão dos 

lisímetros ou colunas e suas condições de operação podem ser bastante variáveis, o que 

dificulta a interpretação dos resultados, bem como a sua comparação com estudos 

conduzidos em ambientes geológicos semelhantes, embora permitam simular as 

condições reais de campo (Dobos, 2000).   

 

Segundo Dobos (2000), independente do método escolhido para realização dos ensaios 

cinéticos (célula de umidade ou lisímetro/coluna de lixiviação), é imprescindível que 

haja uma correta elaboração dos procedimentos definidos, envolvendo coleta de 

amostras representativas, seleção de condições de ensaio/operação condizentes com a 

situação de campo, bem como um monitoramento criterioso das soluções efluentes.  

 

Embora de uso bastante restrito, a realização de procedimentos de lixiviação contínua 

com a utilização de extratores Soxhlet (Figura 2.5), apresenta-se como uma alternativa 

para a avaliação do processo de geração de ARD. O procedimento do ensaio, 

comumente utilizado para avaliação da alterabilidade de rochas, consiste em submeter 

amostras a três condições distintas. A primeira corresponde à condição atmosférica, sob 

variações controladas de temperatura e à lixiviação pela precipitação proveniente da 

condensação do vapor no tubo condensador. A segunda condição corresponde às 

variações do nível da solução e a terceira inclui submersão permanente das amostras 

(Hornberger & Brady, 1998; Maia et al., 2000). 

 

Dentro do extrator Soxhlet, as amostras são lixiviadas continuamente por um período de 

cerca de 24 horas, com posterior coleta da lixívia para análises químicas. Na maioria 

dos estudos, o ciclo de lixiviação/oxidação é geralmente repetido até cinco vezes 

(Orndorff, 2001). 
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Figura 2.5 - Extrator Soxhlet para ensaios de lixiviação contínua (Maia et al., 2000). 

 

2.5 PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA ARD 
 

Técnicas de prevenção e controle do processo de geração de drenagem ácida podem ser 

identificadas na literatura científica internacional em estudos de casos apresentados por 

EPA (1994), Ritcey (1989) e MEND (2005), comumente relacionados às atividades de 

mineração, cujos impactos estão associados a fatores referentes às características do 

terreno, composição dos sulfetos presentes e tecnologias empregadas para a exploração 

e beneficiamento do minério e tratamento dos rejeitos, bem como ao conhecimento e 

comprometimento das empresas e à habilidade dos órgãos governamentais em 

monitorar e garantir o cumprimento da legislação ambiental. 

  

No Brasil, podemos destacar os trabalhos apresentados por ECP/FATMA (1982), 

IPAT/UNESC (2001) e CETEM (2001) acerca do desenvolvimento de metodologias 

para o controle de drenagem ácida e tratamento de efluentes da indústria carbonífera  e 

por Benett (1996), Souza (1996) e Cipriani (2002) sobre as avaliações realizadas e 

tratamentos implementados nas minas de urânio em Poços de Caldas.  
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Em linhas gerais, pode-se dizer que a prevenção e controle da ARD requer um 

adequado gerenciamento do processo de geração ácida, incluindo a definição de 

critérios para escolha do local e da disposição dos materiais sulfetados, estabelecidos a 

partir da análise de fatores tais como o tipo e volume de material, suas características 

físicas, químicas e mineralógicas e seu potencial de geração ácida, bem como as 

condições topográficas, geológicas e climáticas da área em questão (Ritcey, 1989). 

 
Considerando que a água e o oxigênio são importantes agentes atuantes na geração de 

ARD, existe uma série de práticas que visam minimizar esse processo, todas elas com o 

mesmo princípio, conter ou reduzir a oxidação dos sulfetos. Dentre os procedimentos 

usualmente empregados com esta finalidade, destacam-se: 

 
- A restrição ou eliminação de oxigênio, através da disposição subaquática dos materiais 

sulfetados, também conhecida como cobertura úmida (wet cover); 

 
- A restrição de água e oxigênio, através da utilização de materiais sólidos (argila com 

coeficiente de permeabilidade menor que 10-9 m/s, cimentos especiais, mantas asfálticas 

e geopolímeros), denominados coberturas secas (dry cover) ou disposição subaérea; 

 
- A neutralização dos efluentes formados, através da deposição conjunta de volumes 

adequados de materiais geradores e consumidores de ácido (blending). 

 
Embora, na maioria das vezes, o uso dessas práticas contribua para a redução 

significativa dos volumes de ARD formados, ele pode não eliminar a necessidade de 

implantação de unidades de tratamento dos efluentes ácidos (Soares & Borma, 2002). 

   
As tecnologias atualmente empregadas na remediação de áreas contaminadas incluem a 

coleta e o tratamento dos efluentes a partir de processos denominados passivos e ativos 

(Shackelford & Jefferis, 2000), sendo utilizadas quando os procedimentos de controle 

não foram implantados ou apenas promoveram uma redução nas taxas de geração ácida. 

 
Os procedimentos ativos envolvem a adição de determinadas substâncias, dentre elas, 

carbonatos, óxidos, hidróxidos de cálcio e hidróxidos de sódio, visando à neutralização 

dos efluentes ácidos formados (Ritcey, 1989).  
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Por outro lado, os sistemas passivos promovem o controle dos valores de pH, através do 

contato desses efluentes com um ambiente que apresente as condições necessárias para 

promover a sua remediação, tais como a implantação de dispositivos estacionários 

(áreas inundadas, poços, canais, drenos) onde são colocados os agentes neutralizantes - 

sistemas passivos abióticos, ou onde é realizado o tratamento bioquímico - sistemas 

passivos bióticos (Soares & Borma, 2002; Dobos, 2000). 

 

O uso de batericidas, incluindo compostos fosfáticos e de benzoato, bem como lauril 

sulfato de sódio, também pode ser utilizado com o objetivo de reduzir as taxas de 

geração ácida, desde que associado a outras técnicas de remediação (Sengupta, 1993). 

 

2.6 IMPACTOS NA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS CIVIS 
 

O presente item aborda aspectos gerais acerca da durabilidade dos concretos produzidos 

com cimento Portland, considerando os ataques de natureza química, que conduzem à 

lixiviação da pasta de cimento por soluções ácidas, e as reações expansivas envolvendo 

o ataque por sulfatos, ambos desencadeados através de mecanismos de ação interna e/ou 

externa. 

 

2.6.1 Aspectos da durabilidade dos concretos 

 

O cimento Portland é constituído por diversos componentes, entre eles silicatos e 

aluminatos, conforme indicado na tabela 2.7, que são fortemente responsáveis pelas 

suas propriedades. Além dos referidos compostos, também podem estar presentes 

óxidos de cálcio, óxidos sódio e potássio (denominados de álcalis do cimento), óxidos 

de magnésio e manganês, fosfatos, fluoretos e sulfatos (Silva, 1995). 

 
 
 Tabela 2.7 - Principais compostos do cimento Portland. 

Compostos Fórmulas Químicas Fórmula Simplificada 
Silicato Tricálcico 3 CaO.SiO2 C3S 
Silicato Dicálcico 2 CaO.SiO2 C2S 

Aluminato Tricálcico 3 CaO.Al2O3 C3A 
Ferro Aluminato Tetracálcico 4 CaO.AI2O3.Fe2O3 C4AF 

 Fonte: Silva (1995). 
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A durabilidade dos concretos de cimento Portland é definida como a sua capacidade de 

resistir à ação das intempéries, ataques químicos, abrasão ou qualquer outro processo de 

deterioração, ocasionado por processos internos e externos, incluindo interferências com 

o meio ambiente (ACI, 1992).  

 
Segundo Neville (1997), os processos internos estão relacionados a variações de 

volume, devido às diferenças entre as propriedades térmicas do agregado e da pasta de 

cimento, à permeabilidade do concreto e à expansão causada pelas reações entre os 

elementos constituintes do agregado e os compostos resultantes da hidratação do 

cimento. Quanto aos processos externos, estes podem ser de caráter físico, químico ou 

mecânico, sendo ocasionados em função da ocorrência das variações de temperaturas 

extremas, abrasão, cavitação e ação eletrolítica de líquidos ou gases. 

 
2.6.2 Ataque ácido 

 
Na pasta de cimento Portland hidratada, os componentes da fase sólida permanecem em 

estado de equilíbrio químico com a água dos poros, sob condições de alto valor de pH, 

normalmente acima de 12,5, valor atribuído às grandes concentrações de íons Na+, Ca2+, 

K+ e OH- (Coutinho, 1997; Metha & Monteiro, 1994).  

 
Segundo Metha & Monteiro (1994), a principal causa de deterioração do concreto e da 

calda de cimento por ataque ácido, inclui a lixiviação dos hidróxidos alcalinos e redução 

da alcalinidade (Reações 19, 20 e 21). Como isso, ocorre uma desestabilização dos 

silicatos e aluminatos de cálcio hidratados, que poderão se decompor em sílica-gel e 

alumina-gel, respectivamente, compostos estes sem propriedade aglomerante. 

 
H2SO4 + 2KOH � K2SO4 + 2 H2O                                                                                (19) 

 
H2SO4 + 2NaOH � Na2SO4 + 2 H2O                                                                            (20) 

 
H2SO4 + Ca(OH)2 � CaSO4 2 H2O                                                                               (21) 
                                               gipsita 
 
A reação do ácido sulfúrico com o hidróxido de cálcio (Portlandita) promove a redução 

do pH da pasta, bem como a formação de sulfato de cálcio hidratado (gipsita). 
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2.6.3 Ataque por sulfatos 

 

A deterioração do concreto e da calda de cimento, a partir do ataque por sulfatos, está 

associada às reações entre os íons SO4
2- liberados com a oxidação dos sulfetos, e os 

compostos da pasta de cimento, representados principalmente pelo hidróxido de cálcio 

(Portlandita) e o aluminato tricálcico hidratado (Neville, 1997).  

 

Segundo Casanova et al. (1998), esse processo conduz à formação de produtos 

expansivos (sulfato de cálcio hidratado e etringita tardia e/ou secundária), conforme 

indicado nas reações 22, 23 e 24, que inferem tensões internas à matriz cimentícia, 

ocasionando a fissuração e desagregação do concreto e da calda de cimento. 

 

2 Ca(OH)2 + Ca4Al2O7.19H2O + 8 H2O + 3SO4
–2 

+ 6 H+ →→→→ Ca6Al2O6(SO4)3.32H2O                         (22) 
                       Fase Aluminato                                                          etringita  
 

Ca6Al2O6(SO4)3.32 H2O + 3 SO4
-2 + 6 H+ →→→→  6 CaSO4.2 H2O + 2 Al(OH)3 + 20 H2O                     (23) 

           etringita                                                        gipsita 
 

3 (CaSO4.2 H2O)  +  3 CaOAl2O3.6H2O  + 19 H2O  →→→→  3 CaO Al2O3 3 CaSO4.31 H2O                  (24) 
         gipsita                 Fase Aluminato                                        etringita  

 

Segundo Portella et al. (2006), a etringita primária é um mineral não deletério 

comumente encontrado no concreto, sendo formada durante a hidratação da pasta de 

cimento.  

 

Collepardi (2003), em seu estudo sobre o estado-da-arte acerca da formação de etringita 

tardia (DEF - delayed ettringite formation), afirma que esses compostos podem ser 

formados pelo ataque por sulfatos, a partir de fontes internas e externas.  

 

Entretanto, segundo (Santhanam et al., 2001), a formação de DEF é resultante do ataque 

por uma fonte interna de sulfatos. No caso do ataque oriundo de uma fonte externa, 

ocorre a formação de etringita secundária (SEF - secondary ettringite formation). 

Ambos produtos se formam na pasta endurecida, após a cura completa do concreto. 
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Segundo Casanova et al. (1996), a formação de cristais de etringita secundária é 

favorecida em ambientes no qual o pH varie entre 10,5 a 11,5. Se a etringita estiver 

disponível nos poros do concreto, cujo pH seja inferior a 10,5, essa fase poderá ser 

decomposta dando origem a gipsita.  

 
Taylor & Gollop (1997) salientam que, enquanto houver uma concentração elevada de 

íons Ca2+, OH- e Al(OH)4- disponíveis, provenientes principalmente do hidróxido de 

cálcio e das fases contendo aluminato, produzidas durante a hidratação da pasta de 

cimento, a formação dos cristais de etringita será o efeito dominante devido ao ataque 

por sulfatos. A partir do momento em que houver uma redução na concentração desses 

íons ou um aumento na concentração de íons sulfato, ocorrerá a formação predominante 

de gipsita (Thaulow & Jakobsen, 1997).  

 
Quanto ao mecanismo de expansão, Deng & Tang (1994) observaram que existe uma 

interdependência entre esse fenômeno e a distribuição dos cristais de etringita na pasta 

de cimento. Dessa forma, quando esses cristais se formam próximos a vazios ou dentro 

de poros com baixa concentração de OH-, o aumento de volume é inexpressivo. 

 
Esse processo tende a ser o tipo de ação potencialmente mais agressiva em relação à 

durabilidade do concreto, pois as pressões de expansão ocasionam tensões que podem 

microfissurar a matriz de cimento e esta, quando microfissurada, torna-se similar a um 

concreto com alta porosidade e, portanto, suscetível à penetração de novas substâncias 

agressivas, o que pode desencadear ou acelerar a manifestação de novos fenômenos 

deletérios (Quanbing et al., 1997). 

 
2.6.4 Mecanismos de ataque 

 
O ataque por sulfatos e/ou soluções ácidas é decorrente de ações de natureza interna, 

que podem ser condicionadas pela utilização de agregados sulfetados, bem como por 

ações externas, envolvendo a ação de águas ácidas e sulfatadas (Haldane et al., 1970). 

 
De acordo com Chinchón et al. (1995), as ações internas são iniciadas durante o preparo 

dos concretos, onde a água de amassamento pode tornar-se ácida devido à formação de 

sulfatos, oriundos das reações de oxidação dos sulfetos presentes no agregado.  



 

 34

Com isso, o ácido sulfúrico não neutralizado pela cal livre do cimento e o sulfato de 

ferro hidratado podem reagir com a portlandita, produzida na hidratação do cimento, 

ocasionando a formação de etringita tardia e gipsita.  

 
As ações externas estão relacionadas à fenômenos de deterioração, devidos ao contato 

da superfície do concreto com águas ácidas ou sulfatadas provenientes da oxidação dos 

sulfetos presentes no maciço rochoso, estando condicionadas à mobilidade das águas e à 

concentração dos íons sulfatos (Quanbing et al., 1997).  

 
2.6.5 Empreendimentos afetados pela presença de rochas sulfetadas 

 
O ataque interno por sulfatos, decorrentes da oxidação de agregados contendo sulfetos, 

é um fenômeno patológico que pode se manifestar em estruturas de concreto, através do 

aparecimento de fissuras superficiais, alterações de coloração, eflorescências brancas, 

deslocamentos estruturais, intumescimento e desagregação, conforme relatos de 

Vazquez & Toral (1984); Chinchón et al. (1989); Martinez et al. (1991); Chinchón et al. 

(1995); Bromley & Pettifer (1997) e Corrêa (2001). 

 
De acordo com Martinez et al. (1991), o concreto das barragens de Graus e Tabescán 

(Espanha), construídas na década de 60, teve sua durabilidade comprometida devido à 

formação de fases expansivas (gipsita e etringita tardia) ao longo de fissuras e na 

interface pasta-agregado, atribuídas à presença de agregados sulfetados. A figura 2.6 

apresenta situações típicas da deterioração do concreto das referidas barragens. 

Figura 2.6 - Fissuração intensa na crista da barragem de Graus (a) e Tabescán (b) 

(Aguado et al., 1993). 

a) b) 
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Segundo Chinchón et al. (1995), alguns prédios e estruturas públicas construídas em 

Maresme (NE de Barcelona - Espanha) no período entre 1970 e 1972, apresentaram 

rápida deterioração e até mesmo um estado de ruína, devido ao desenvolvimento de 

fissuras. Em todos os concretos foram utilizados agregados provenientes da pedreira 

Mont-Palau, caracterizados pela presença de altos teores de sulfetos, entre eles pirita, 

calcopirita, arsenopirita e, principalmente pirrotita (Vazquez & Toral, 1984). 

 

Estudos conduzidos por Chinchón et al. (1989) revelam que os problemas relacionados 

à durabilidade dos concretos eram decorrentes da formação de etringita secundária, de 

caráter fortemente expansivo. 

 

No sudoeste da Inglaterra, a utilização de agregados processados a partir de rejeitos de 

mineração contendo sulfetos, também ocasionou a deterioração de diversas edificações, 

tornando o concreto estruturalmente inseguro (Figura 2.7), o que conduziu à 

necessidade de demolição de algumas estruturas (Bromley & Pettifer, 1997). 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Fissuração intensa em 

edificação na região de East Cornwall 

(Bromley & Pettifer, 1997). 

            

Segundo Corrêa (2001), a presença de pirita nos agregados utilizados para a fabricação 

dos concretos da barragem do Rio Descoberto, localizada a cerca de 50 km a oeste de 

Brasília, já era conhecida pelos projetistas na época da construção. Entretanto, a pouca 

experiência, naquela ocasião, acerca dos impactos dos produtos da oxidação dos 

sulfetos na durabilidade dos concretos, permitiu que fossem utilizados agregados 

contendo baixos teores pirita.  
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Dessa forma, alguns anos após o enchimento do reservatório, ocorrido em 1974, foram 

observados vazamentos, bem como planos de percolação e lixiviação ao longo do 

paramento de jusante da barragem.  

 

Diante desse cenário, alguns trabalhos de recuperação remediais foram realizados e, 

após diversas análises, os problemas foram atribuídos à combinação da ação da água 

ácida com a presença de pirita no agregado do concreto (Corrêa, 2001).   

 
A figura 2.8 retrata as condições do concreto da barragem, devido ao ataque por sulfatos 

e soluções de caráter ácido.  

 

 

 

 
Figura 2.8 - Paramento de 

jusante da barragem do rio 

Descoberto, danificado por 

reação do agregado sulfetado 

(Corrêa, 2001). 

 

 
Segundo Good (1976; 1981), na barragem de enrocamento com face de concreto de 

Kangaroo Creek - Adelaide, Austrália (Figura 2.9), concluída em 1969 a partir da 

utilização de enrocamentos e agregados sulfetados, conforme apresentado na tabela 2.8, 

não foram identificados quaisquer fenômenos de desagregação superficial dos blocos 

integrantes do paramento externo do barramento ou danos na cortina de injeção e 

concretos do plinto e da face de montante, apenas a precipitação de sulfato de ferro nos 

fragmentos expostos no talude de jusante.  
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 Figura 2.9 - Seção transversal da barragem de Kangaroo Creek (Good, 1976). 

 
 
Tabela 2.8 - Agregados e enrocamentos da barragem de Kangaroo Creek. 

Litologia σσσσc médio (MPa) % Sulfetos (Pirita) 
Quartzo-sericita xisto 25 

> 5 
Gnaisse 73 

 Fonte: Good (1981). 
 

2.6.6 Medidas preventivas 

 

Conforme relatos apresentados por Coutinho (1997) e Metha & Monteiro (1994), o 

desempenho e a durabilidade do concreto, face à ação de agentes químicos, estão 

diretamente relacionados à composição química do cimento e propriedades físico-

químicas dos agregados, bem como aos mecanismos de transporte através de seus 

poros, ou seja da sua porosidade/permeabilidade.  

 

Segundo Metha & Monteiro (1994) e Vazquez (1999), para que um concreto seja 

eficiente quanto ao ataque por sulfatos é necessário adotar algumas premissas de 

projeto, incluindo a utilização de cimentos resistentes a sulfatos do tipo alto forno ou 

pozolânico, em virtude do baixo teor de C3A ( < 5%), bem como uma relação C3A/SO3 

inferior a 3, onde o teor de SO3 não deve ultrapassar 3%.  
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Contudo, Gonçalves (2000) relata que, embora a degradação resultante do ataque por 

sulfatos esteja condicionada ao teor de C3A do cimento, esse fator exerce pouca 

influência na durabilidade dos concretos, quando são adotadas dosagens com maior 

consumo de cimento (Figura 2.10). Entretanto, baixos teores do referido composto são 

recomendáveis, diante da redução significativa na formação de etringita secundária. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.10 - Influência na durabilidade do cimento (Gonçalves, 2000). 

 

Metha & Monteiro (1994) e BRE Special Digest 1 (2001) salientam que a 

permeabilidade deve ser considerada como fator fundamental para assegurar a  

resistência do concreto a ataques de natureza química. Nesse sentido, é necessário 

promover uma redução no volume de vazios capilares, através de um adequado 

consumo de material cimentício e uma baixa relação água/cimento, bem como de 

condições apropriadas de adensamento e cura. 

 

Os valores recomendados pelo BRE Special Digest 1 (2001) e CEB (1993) apontam 

dosagens elevadas de cimento (superiores a 350 kg/m3), bem como baixa relação 

água/cimento (entre 0,40 e 0,45), visando garantir a baixa permeabilidade dos 

concretos, ou seja o bom adensamento da matriz cimentante.  
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A utilização de adições minerais em proporções adequadas, também pode reduzir a 

possibilidade de ataque por sulfatos, promovendo menor permeabilidade dos concretos, 

bem como decréscimos nos teores de C3A e nas concentrações de hidróxido de cálcio, 

ou seja, na alcalinidade do sistema (Metha & Monteiro, 1994). 

 

Vazquez (1999) recomenda a utilização de cimentos com adição de 60 a 65% de escória 

granulada de alto-forno e teor de Al2O3 inferior a 11% para prevenir o ataque por 

sulfatos, bem como o desenvolvimento da reação álcali-agregado. Outra opção apontada 

pelo referido autor inclui a utilização de 40% de escória em cimentos com teor de C3A 

inferior a 3,5%.    

 

De forma geral, admite-se que o concreto executado com Cimento Portland também não 

é resistente frente à ação de soluções ácidas. Nesse sentido, visando obter um melhor 

desempenho de estruturas expostas a ataques dessa natureza, é comumente 

recomendada a adição de pozolanas, tal como a sílica ativa, bem como a aplicação de 

películas de proteção, visando evitar o contato do concreto com ambientes de pH 

inferior a 4 (During & Hicks, 1991; ACI, 1992). 

 

Estudos realizados por Sellevold & Nilsen (1987) relatam que a adição de sílica ativa 

(5% a 8% do peso do cimento) permite um melhor desempenho do concreto frente aos 

ataques por sulfatos e/ou soluções ácidas, uma vez que contribui para a redução do 

conteúdo de alumina e hidróxido de cálcio, disponíveis para a formação de etringita 

tardia e/ou secundária, assim como para o refinamento da estrutura de poros e redução 

da permeabilidade, com conseqüente decréscimo da taxa de penetração de íons sulfato e 

soluções ácidas. 

 

Contudo, de acordo com Bayasi & Zhou (1993), como a adição de sílica ativa torna os 

concretos e argamassas pouco trabalháveis, torna-se indispensável a utilização de 

aditivos redutores de água (plastificantes, superplastificantes). 
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Em ambientes classificados como muito severos (BRE Special Digest 1, 2001), 

recomenda-se ainda a utilização de medidas adicionais para assegurar a durabilidade 

dos concretos, tais como a adoção de camadas de proteção superficial.  

 

Nesse sentido, Quigley et al. (1973) sugerem a adoção de barreiras de reação, 

representadas por camadas de gunita (concreto projetado) e betume, aplicadas por 

aspersão, com o intuito de evitar a oxidação dos sulfetos contidos nas rochas de 

fundação e, conseqüentemente, o desenvolvimento do fenômeno patológico em 

decorrência deste processo, ou seja, o ataque por sulfatos.  

 

O BRE Special Digest 1 (2001) aponta a adoção de camadas de impermeabilização 

resistentes às ações mecânicas e aos íons sulfatos e águas de natureza ácida, 

representadas por emulsões de betume ou polietileno (resinas epóxi) e por polímeros à 

base de água, aplicados diretamente sobre a superfície do maciço rochoso ou do 

concreto projetado resistente a sulfatos.  

 

Segundo Vazquez (1999), a utilização em conjunto de camadas de proteção a base de 

resinas epóxi e concretos preparados com cimento contendo elevado teor de escória 

granulada de alto-forno (com concentração de Al2O3 ≤ 11%), poderá resultar em uma 

solução segura na prevenção ao ataque externo por sulfatos. 

 

Contudo, Metha & Monteiro (1994) relatam que as camadas impermeabilizantes não 

devem ser um substituto do concreto de alta qualidade, ou seja, de baixa 

permeabilidade, já que será impossível garantir que tais camadas permaneçam intactas 

por longos períodos de tempo. 
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CAPÍTULO 3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DA UHE IRAPÉ 

  

3.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 
 

A UHE Irapé, de propriedade da Cemig - Geração e Transmissão S.A., está localizada 

no rio Jequitinhonha, entre os municípios de Berilo (Margem direita) e Grão Mogol 

(Margem esquerda) - região nordeste do Estado de Minas Gerais, distando 3 km da sua 

confluência com o rio Itacambiruçu (Figura 3.1).  

 

Geograficamente, o eixo do barramento é definido pelas coordenadas 16º 44’ 17’’ de 

latitude sul e 42º 34’ 29’’ de longitude oeste, tendo com referência regional um distrito 

do município de Berilo, designado São Geraldo de Minas (Lelivéldia ou Lamarão), 

situado às margens da BR-367, a cerca de 13 km do empreendimento. 

 

O acesso à usina pela margem direita do rio Jequitinhonha, partindo de Belo Horizonte, 

é feito através das rodovias BR-040 e BR-135 entre a capital e o município de Curvelo, 

BR-259 até o trevo de Turmalina, BR-367 e estrada secundária a 3,5 km do povoado de 

Lelivéldia. 

 

Pela margem esquerda do rio, o trajeto inclui as rodovias BR-040 e BR-135 até Montes 

Claros, que se interliga ao local do empreendimento através da rodovia BR-251 e por 

estrada secundária a cerca de 45 km de Salinas, na entrada para o Vale das Cancelas.  

 
3.2 ARRANJO GERAL DO EMPREENDIMENTO 
 

A UHE Irapé representa a primeira usina construída na parte mineira da bacia do rio 

Jequitinhonha, aproveitando um desnível de 185 m em um local de relevo bastante 

acidentado, do tipo canyon, com dificuldades construtivas inerentes aos aspectos 

topográficos e às condições geoquímicas locais. 
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Figura 3.1 - Mapa de localização da UHE Irapé. Adaptado da Folha Grão Mogol. SE-23-X-B-V - Escala 1:100.000 (IBGE, 1980).  
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Trata-se de um empreendimento de grande porte, apresentando uma barragem em 

enrocamento com núcleo argiloso, com altura máxima de 208 m - a mais alta do Brasil, 

extensão da crista de 550 m e cota de coroamento na elevação 514,7 m (Figura 3.2), que 

possibilitou a formação do maior reservatório de regularização previsto para a bacia do 

rio Jequitinhonha, com 137 km2 de área inundada (Figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Visão geral do 

paramento de jusante da 

barragem da UHE Irapé. 

 

As atividades para implantação do empreendimento foram iniciadas em maio de 2002 e, 

para construção da barragem, o rio Jequitinhonha foi desviado em abril de 2003 através 

do túnel de desvio inferior, localizado na margem direita, com emboque na elevação 

335 m, comprimento de 1.233 m e seção tipo “cogumelo” com 12,2 m de altura.  
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Figura 3.3 - Vista parcial do reservatório da UHE Irapé. 

 
A estrutura de desvio conta ainda com um túnel de desvio superior, também situado à 

margem direita do rio, com emboque na elevação 350 m, comprimento de 1060 m e 

seção com 12,2 m de altura. 

  
O vertedouro, situado na ombreira esquerda, é constituído por uma estrutura de controle 

do tipo perfil Creager, com soleira na elevação 491 m, dimensionada para uma vazão 

máxima afluente de 8.000 m3/s, incluindo dois vãos com comportas segmento e calhas 

inseridas em dois túneis individuais com comprimento de 655 m e seção com 12 m de 

altura, parcialmente revestidos em concreto. A estrutura vertente através de obras 

subterrâneas representa um caso inédito em empreendimentos brasileiros, contemplando 

ainda um descarregador de fundo (túnel extravasor) com comprimento de 670,8 m e 

seção com 12,6 m de altura (Figura 3.4).  

 
Este túnel extravasor foi projetado com soleira na elevação 450 m, visando garantir a 

segurança do empreendimento, considerando a previsão de fechamento do desvio do rio 

e início de enchimento do reservatório quando a barragem, ainda em construção, 

atingisse a cota 475 m. 
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Figura 3.4 - Emboque da estrutura vertente e tomada d’água da UHE Irapé. 

 

Essa concepção de uma estrutura vertente em calhas subterrâneas, cujo trecho final 

compreende um flip de lançamento na elevação 392 m, situada a cerca de 70 m acima 

do leito do rio Jequitinhonha (Figura 3.5), foi proposta no sentido de reduzir o volume 

de escavação, devido à configuração topográfica da ombreira esquerda.  

 

A bacia de dissipação do vertedouro consiste em uma escavação na região do leito do 

rio, com 94 m de comprimento no sentido do fluxo, 42 m de largura e fundo na elevação 

288 m, posicionada a cerca de 110 m de distância da estrutura em salto de esqui. 

 

Para a execução dessa escavação, situada a jusante das estruturas do barramento e casa 

de força, o rio Jequitinhonha foi novamente desviado através de um túnel situado à 

margem direita, com extensão de 258 m e seção tipo “cogumelo” com 5 m de altura.  

 

 

vertedouros 1 e 2 
extravasor 

tomada d’água 
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Figura 3.5 - Desemboque da estrutura vertente da UHE Irapé. 

  

A estrutura da tomada de água é formada por três unidades independentes, do tipo torre, 

com altura total de 58 m (Figura 3.4) e os três condutos forçados são subterrâneos, 

apresentando um trecho com cerca de 410 m revestido em concreto e outro, de 

aproximadamente 110 m, blindado em aço.  

 

A casa de força é uma estrutura a céu aberto, do tipo abrigada, encaixada em uma 

escavação na rocha, posicionada na margem esquerda do rio (Figura 3.6), 

imediatamente a montante do desemboque dos túneis de desvio.  

 

Com potência instalada de 399 MW em três unidades geradoras de 133 MW cada, a 

UHE Irapé (Figuras 3.7 e 3.8) encontra-se em operação desde 20 de julho de 2006, 

tendo sido iniciada a operação da 3ª unidade em 03 de outubro de 2006, permitindo uma 

oferta de energia assegurada, junto ao sistema interligado, de 1.807.188  MWh/ano. 
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Figura 3.6 - Vista aérea da casa de força da UHE Irapé. 

 

Figura 3.7 - Vista aérea da UHE Irapé, com vertimento pelos túneis calha 1 e 2. 
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Figura 3.8 - Arranjo geral da UHE Irapé (Cemig, 2008). 
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3.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E CLIMÁTICOS 
 

3.3.1 Relevo 

 

Na região da UHE Irapé, localizada na bacia do Médio/Alto Jequitinhonha, descortina-

se uma impressionante paisagem, caracterizada por extensas chapadas, situada no 

domínio dos compartimentos geomorfológicos denominados Planalto do Rio 

Jequitinhonha e Depressão do Jequitinhonha. 

 

Segundo Saadi & Pedrosa-Soares (1990), os planaltos representam a maior parte da 

bacia do Alto/Médio Jequitinhonha, sendo constituídos por fragmentos de depósitos 

sobre a Superfície de Aplainamento Sul-Americana, designados de "chapada". 

Individualmente, cada uma destas chapadas apresenta cotas pouco variáveis, cujos 

desníveis máximos raramente ultrapassam 50 m. No conjunto, as chapadas estão 

situadas em patamares de altitudes médias entre 750 e 1100 m.  

 

A dissecação fluvial das chapadas e terrenos sotopostos deu origem a amplas áreas, de 

altitudes mais baixas, caracterizadas por vertentes densamente ravinadas, colinas e 

cristas com vales encaixados, cuja drenagem tende a seguir a direção das estruturas 

planares das rochas pré-cambrianas (Pedrosa-Soares, 1981).  

 

Ao longo do médio curso do rio Jequitinhonha, o relevo encerra uma área dominada por 

colinas, circundada por chapadas, que recebe o nome de Depressão do Jequitinhonha. A 

região do reservatório da UHE Irapé localiza-se nesse compartimento dissecado, cujo 

entorno é caracterizado pela presença de alguns segmentos da Serra do Espinhaço no 

extremo sudoeste da área inundada, e de chapadas, em especial no seu extremo sul 

(Cemig, 1993). 

 

Na área do barramento, o desnível existente entre as chapadas (cotas variando de 850 a 

1.000 m) e o fundo do vale do rio Jequitinhonha (cota de 330 m) chega a atingir 550 m 

em média, para uma distância mínima na horizontal de 1100 m, o que corresponde a um 

declive médio de 30%. 



 

 50

Contudo, observa-se regionalmente uma grande variação na declividade das vertentes, 

apresentando valores médios de 20 a 50% nos níveis superiores e intermediários, até 

valores entre 50 e 100% no fundo dos vales, o que evidencia um aprofundamento 

recente da rede de drenagem.  

 

A leste da confluência dos rios Jequitinhonha e Itacambiruçu, nas vizinhanças do eixo 

da barragem da UHE Irapé, os valores ultrapassam 100%, configurando morfologias de 

canyons típicos, sendo comum a formação de paredões verticalizados na borda da 

chapada e ao longo da calha do rio Jequitinhonha (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 - Vista aérea da região do barramento da UHE Irapé. 
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3.3.2 Hidrografia 

 

O rio Jequitinhonha nasce na Serra do Espinhaço - nos arredores da localidade de 

Capivari - a uma altitude da ordem de 1.200 m, tendo com principais afluentes os rios 

Itacambiruçu, Vacaria, Salinas, São Pedro e São Francisco pela margem esquerda, e 

Araçuaí, Itamarandiba, Piauí, Fanado, Setúbal, Calhauzinho, São João e São Miguel, 

pela margem direita (Figura 3.10). 

 

Sua drenagem secundária é marcada por cursos d’água mais longos na margem 

esquerda, refletindo um possível controle estrutural pela xistosidade. Dentre os 

afluentes que deságuam a montante do barramento, destacam-se o rio Itacambiruçu e os 

ribeirões Noruega, Itapacoral e Soberbo na margem esquerda e, na margem direita, o 

córrego Catinguinha e o ribeirão da Larga. 

 

Segundo apontado pelos estudos de viabilidade da UHE Irapé (Cemig, 1993), o 

escoamento superficial na bacia do rio Jequitinhonha é muito baixo, principalmente se 

comparado com outras bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais. Enquanto são 

registrados escoamentos específicos de 20 a 30 L/s/km² na maior parte das bacias 

mineiras, o rio Jequitinhonha acusa escoamentos específicos inferiores a 10 L/s/km².  

 

Quanto à relação entre escoamento e precipitação, observa-se que em grande parte das 

bacias mineiras o escoamento médio anual é superior a 30% da precipitação. No 

entanto, no rio Jequitinhonha este índice é da ordem de 21%. Com isso, as vazões 

afluentes no início do período de estiagem são maiores que o esperado, em função da 

relação escoamento/precipitação verificada no verão. 

 

Esta característica é conseqüência da infiltração das águas ao longo das encostas. 

Considerando que grande parte dos solos da bacia em questão possui índices de vazios 

que chegam a 50%, há uma tendência de absorção de grandes quantidades de água no 

período de chuvas, que fluem posteriormente através do escoamento de base para 

alimentar a descarga dos rios.  
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Figura 3.10 - Mapa da Bacia Hidrográfica do rio Jequitinhonha (Cemig, 2002). 
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Este incremento de vazão se faz sentir principalmente nos três primeiros meses que 

sucedem o período chuvoso (outubro-março), porém continua com menor intensidade 

durante todo o período seco (Cemig, 1993). 

 

Os períodos de cheia do rio têm início, regularmente, no mês de novembro, estendendo-

se até abril. Os meses em que normalmente ocorrem as maiores vazões são dezembro e 

janeiro, podendo ocorrer máximas também em novembro, fevereiro e março. A 

estiagem corresponde ao período de maio a outubro, com as vazões mínimas ocorrendo, 

mais freqüentemente, nos meses de setembro e outubro (Cemig, 2002). 

 

De acordo com a série de vazões médias mensais afluentes ao local da UHE Irapé, 

obtidas a partir das informações referentes às estações fluviométricas Terra Branca, 

Grão Mogol e Porto Mandacaru (Período de janeiro de 1931 a dezembro de 1988), 

observa-se que o ano mais seco foi 1963, com média anual em torno de 59 m³/s e o de 

maior média foi 1945, com média anual próxima aos 424 m³/s.  

  

Nesse contexto, considerando o histórico de medições que subsidiou o projeto de 

implantação da usina, o rio Jequitinhonha registra uma vazão média de longo termo de 

150 m³/s, bem como uma vazão média mensal máxima de 370,9 m3/s no mês de janeiro 

e mínima de 40,8 m3/s no mês de setembro (Cemig, 2002). 

 

3.3.3 Hidrometeorologia 

 

A região do Médio Jequitinhonha situa-se na faixa de clima Bsw, caracterizado como 

continental seco e quente, com médias de temperaturas elevadas no inverno e verão 

(Köppen, 1948 apud Oliveira et al., 2002), Segundo Menegasse (2001), essa região 

revela um baixo índice médio de precipitação/evapotranspiração (P/ETP = 0,52), o que 

permite classificar o clima como semi-árido.  

 

As temperaturas registradas na área em questão são superiores a 22 ºC, durante todo o 

ano, com média geral de 26 ºC, oscilação anual de 22,8 a 28,1 ºC e máximas acima de 

30 ºC.  
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A precipitação pluviométrica na região aponta valores médios anuais de 820 mm em 

Araçuaí, 870 mm em Coronel Murta e 915 mm em Salinas. Nas áreas mais elevadas, 

como nas chapadas orientais e na Serra do Espinhaço, esses valores são maiores (Minas 

Novas com 1023 mm e Grão Mogol com 1120 mm). O regime pluviométrico em toda a 

área é tipicamente tropical, agravado pela irregularidade das chuvas.  

 
De acordo com os dados da estação pluviométrica da cidade de Araçuaí, localizada a 

cerca de 50 km a jusante do local da barragem da UHE Irapé, cerca de 90% da 

pluviosidade está concentrada no semestre outubro-março (médias mensais variando 

entre 83,8 e 166,6 mm), com maior incidência das precipitações no bimestre 

novembro/dezembro.  

 
Apesar de fevereiro registrar uma redução da precipitação média, o mês de abril é que 

marca o início da estação seca, que se estende até setembro, registrando valores médios 

mensais compreendidos entre 3 e 39,4 mm (Figura 3.11).       

Figura 3.11 - Variação média mensal da precipitação e temperatura no período de 

1970/90. Fonte de dados: Estação Pluviométrica de Araçuaí - Código 83442 - Latitude 

16º 52’/Longitude: 42º 04’ - Altitude: 646,3 m. Disponível em www.ana.gov.br. 

 
A precipitação média anual é de 807,9 mm, sendo que o trimestre mais chuvoso 

(dezembro a fevereiro) corresponde a 58,8% do total anual. Por outro lado, os valores 

de evapotranspiração potencial são elevados (1500 mm/ano), o que caracteriza um 

deficit hídrico médio da ordem de 700 mm/ano. 

  Janeiro   Fevereiro     Março       Abril          Maio        Junho        Julho        Agosto    Setembro   Outubro  Novembro  Dezembro 
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De acordo com os estudos de viabilidade (Cemig, 1993), o clima na área da UHE Irapé 

sofre forte influência da configuração morfológica regional, onde as superfícies 

elevadas, representadas por serras e chapadas acima da elevação 800 m (Grão Mogol e 

Minas Novas) apresentam características climáticas bem distintas das áreas deprimidas, 

situadas nos vales e encostas (Araçuaí e Salinas).  

 
A estrutura da cobertura vegetal também influi no clima local, contribuindo para elevar 

as temperaturas do ar e do solo e reduzir a umidade. 

 
As medições realizadas nas estações climatológicas instaladas na região revelam que a 

amplitude térmica anual é pequena (em torno de 5 ºC), embora as amplitudes térmicas 

diárias sejam bem mais elevadas. Os meses de fevereiro e julho registram valores 

extremos de temperatura, com médias de 14 ºC e 33 ºC em Araçuaí e 11 ºC e 29 ºC em 

Grão Mogol. As amplitudes térmicas diárias são maiores no inverno (17 ºC em Minas 

Novas), sendo atribuídas ao resfriamento noturno que ocorre na região de chapadas 

nessa época do ano. No verão, a amplitude térmica diária varia entre 10 ºC e 12 ºC. 

 
A umidade relativa do ar atinge valores máximos entre 76 e 80% no mês de dezembro e 

mínimos de entre 57 e 68% nos meses de agosto e setembro. Quanto à perda de água 

por evapotranspiração, os dados apontam valores muito elevados para a região, sendo 

que os totais médios anuais são bem maiores que os totais pluviométricos, com 

máximos registrados nos meses de agosto a outubro - trimestre caracterizado pela pouca 

ocorrência de chuvas (Cemig, 1993). Dessa forma, verifica-se a existência de um 

período crítico na relação entrada/perda de água no período de fevereiro a outubro, 

evidenciado por valores de evapotranspiração superiores às precipitações médias 

mensais (Figura 3.12). 

 

Em suma, considerando os dados da estação climatológica de Araçuaí, a região da UHE 

Irapé é caracterizada por chuvas irregulares, altas temperaturas e forte transferência de 

água para a atmosfera, o que resulta em balanços hídricos desfavoráveis, evidenciando 

níveis de deficiência hídrica elevados. 
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Figura 3.12 - Variação média mensal da precipitação e evapotranspiração no período de 

1970/90. Fonte de dados: Estação Pluviométrica de Araçuaí - Código 83442 - Latitude 

16º 52’/Longitude: 42º 04’ - Altitude: 646,3 m. Disponível em www.ana.gov.br. 

 

3.3.4 Solos e Vegetação 

 
De acordo com os estudos de caracterização do meio físico, realizados no âmbito dos 

estudos de viabilidade (Cemig, 1993), as áreas de chapadas ou remanescentes de 

superfície de aplainamento são caracterizadas por solos profundos, com espessuras 

superiores a 20 m. Esses solos apresentam natureza argilosa-arenosa e, muitas vezes, 

mostram-se lateritizados no topo, formando uma carapaça mais resistente à erosão.   

 

Na área da Depressão do Jequitinhonha predominam solos rasos, pobres em nutrientes, 

com o saprolito subaflorante. Próximo às escarpas das chapadas existem depósitos de 

tálus, compostos por matacões de quartzitos e xistos imersos em massa argilo-arenosa, 

que podem ter mais de 20 m de espessura. Ao longo da calha dos rios principais, 

ocorrem faixas de solos profundos e muito férteis. 

 

Em função do binômio, alta evapotranspiração potencial e pluviometria baixa, que 

resulta em níveis de deficiência hídrica elevados para a bacia, conforme relatado no 

item 3.3.3, os solos são extremamente secos durante grande parte do ano. 

 

 

    Janeiro    Fevereiro     Março        Abril         Maio        Junho         Julho        Agosto    Setembro   Outubro   Novembro  Dezembro 
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Quanto à vegetação, os referidos estudos de viabilidade (Cemig, 1993) identificaram o 

cerrado stricto sensu e a Floresta Mesófila Decídua como as formações vegetais 

dominantes na região, que muitas vezes se interpenetram, podendo ser distinguidas 

somente no decorrer da estação seca. 

 

O cerrado stricto sensu apresenta-se como vegetação característica nas chapadas e 

encostas que margeiam o vale do rio Jequitinhonha, exibindo árvores tortuosas, de 

cascas grossas e fendilhadas, com várias gradações em altura, densidade e composição 

florística. 

 

A formação denominada Floresta Mesófila Decídua, que se localiza predominantemente 

abaixo da cota 550 m, ocupa preferencialmente as encostas côncavas, constituindo 

testemunhos de uma vegetação característica da porção nordeste do Estado de Minas 

Gerais. 

 

3.4 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 
 
 
A área da UHE Irapé está inserida no domínio da Faixa de Dobramentos Pré-

Cambrianos Araçuaí, orientada aproximadamente na direção N-S, que define o limite 

oriental do Cráton do São Francisco, no Estado de Minas Gerais (Almeida, 1977). 

 

3.4.1 Caracterização das Unidades Litoestratigráficas 

 

De acordo com os dados do mapeamento produzido no âmbito do Projeto Espinhaço 

(COMIG, 1997), a área de implantação da UHE Irapé está contida na folha topográfica 

Grão Mogol (SE-23-X-B-V), escala 1:100.000, editada pelo IBGE, encerrando as 

seguintes unidades litoestratigráficas, da base para o topo:  

 

- Complexo Córrego do Cedro: unidade do Arqueano, constituída por biotita-gnaisses 

acinzentados de composição granodiorítica e metamorfismo da fácies anfibolito alto, 

exibindo, em alguns locais, corpos tabulares ou lenticulares de anfibolito, concordantes 

com o embasamento (Oliveira et al., 1997); 
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- Suíte Rio Itacambiruçu: essa unidade é constituída por corpos granitóides de 

composição granodiorítica-granítica, intrusivos nos gnaisses Córrego do Cedro, com 

idade atribuída ao Proterozóico Inferior (Oliveira et al., 1997); 

 

- Supergrupo Espinhaço: unidade do Proterozóico Médio, representada basicamente 

pela ocorrência de quartzitos e metaconglomerados, além de metabasitos na forma de 

diques, rochas vulcânicas e carbonáticas (Pflug, 1968).  

 

- Grupo Macaúbas: é a principal unidade estratigráfica da Faixa Araçuaí, encerrando as 

seguintes formações, atribuídas ao Proterozóico Superior: Rio Peixe Bravo, constituída 

por quartzitos impuros, micáceos ou ferruginosos, com raras lentes de 

metaconglomerado e camadas de filito; Nova Aurora, composta de metadiamictitos de 

matriz xistosa ou quartzosa, com intercalações de quartzito e horizontes de formação 

ferrífera; Chapada Acauã, constituída por uma seqüência interestratificada de 

quartzitos micáceos e metapelitos, com megalentes de metadiamictitos e intercalações 

ferruginosas quartzíticas a filíticas; Salinas, constituída por sucessão monótona de 

quartzo-biotita xistos bandados, com intercalações de grauvacas, rochas cálcio-

silicáticas, metaconglomerados e grafita xistos (Viveiros et al., 1978); 

 

- Formação São Domingos: ocorre capeando parte das chapadas que marcam a 

morfologia da área, sendo composta por sedimentos terciários semi-consolidados, 

estratificados, de atitude horizontal, pelítico-psamíticos, com leitos pouco espessos de 

conglomerados e micro-conglomerados (Pedrosa-Soares, 1981), sendo correlacionada à 

Formação Barreiras (Moraes & Guimarães, 1930), extensamente presente no litoral do 

Brasil; 

 

- Coberturas elúvio-coluvionares, de idade terciário-quaternária, e aluviões recentes 

completam as unidades mapeadas na região. 

 

A figura 3.13 apresenta a distribuição espacial das principais unidades litoestratigráficas 

na região da Folha Grão Mogol. 
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      Figura 3.13 - Mapa Geológico Regional - Adaptado da Folha Grão Mogol - Escala 1:100.000 - Projeto Espinhaço (COMIG, 1997). 
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3.4.2 Geologia Estrutural e Metamorfismo 

 

O acervo estrutural descrito nas rochas da região reflete, predominantemente, uma 

tectônica compressional, dirigida de leste para oeste, que afetou tanto as coberturas 

proterozóicas (Supergrupo Espinhaço e Grupo Macaúbas), quanto as rochas do 

embasamento pré-Espinhaço, permitindo relacionar a área em questão a um cinturão de 

dobramento e cavalgamento (Oliveira et al., 1997). 

 

Pedrosa-Soares et al. (1992) admitem que apenas um episódio de deformação principal, 

ocorrido entre 700 e 550 Ma, relacionado ao Evento Brasiliano, tenha afetado as rochas 

de cobertura.  

 

Segundo Oliveira et al. (1997), os trabalhos de mapeamento lito-estrutural permitiram a 

identificação de duas fases de deformação nas rochas supracrustais proterozóicas, 

posteriores à deposição do Supergrupo Espinhaço e Grupo Macaúbas.  

 

A primeira fase de deformação foi responsável pelo desenvolvimento de falhas reversas 

de direção N-NE e mergulhos elevados para SE, geradas, provavelmente, a partir da 

reativação de antigas falhas do embasamento. O transporte tectônico promoveu a 

orientação de micas nos quartzitos e xistos, bem como o estiramento de seixos nos 

metadiamictitos. Essas feições lineares, impressas nas rochas do Grupo Macaúbas, 

apresentam atitudes com máximo em torno de S84°E/5. 

 

Na segunda fase de deformação foram geradas dobras e crenulação nas rochas 

sedimentares, com eixos de direção geral N-S, e atitudes de S2°E/6° e NS/35º- 80°W 

para a lineação e clivagem de crenulação, respectivamente. 

 

Além das estruturas já mencionadas, lineamentos regionais com direção NW são 

observados nas fotografias aéreas e imagens de radar, sendo notavelmente bem 

desenvolvidos nas rochas da Formação Salinas. Fraturas, em várias direções, geralmente 

subverticais, também são observadas em todas as unidades, sendo atribuídas ao final do 

estágio compressional. 
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De acordo com Oliveira et al. (1997), as paragêneses minerais identificadas para as 

rochas atribuídas ao Supergrupo Espinhaço e Grupo Macaúbas na região, indicam que 

estas foram submetidas a um metamorfismo regional de fácies xisto verde (zonas da 

clorita e biotita e porção de grau metamórfico mais baixo da zona da granada) a 

anfibolito (zonas da granada e da estaurolita/cianita). 

 
3.4.3 Ocorrências Minerais 

 
A bacia do rio Jequitinhonha concentra grande diversidade de recursos minerais, o que 

se deve à sua complexa evolução geológica e à variedade de seus elementos 

litoestruturais. As atividades mineradoras na área remontam ao início do século XVIII, 

quando começaram a ser praticadas garimpagens de ouro e diamante. Posteriormente, 

passaram a ser explorados minerais oriundos dos pegmatitos (principalmente 

turmalina), jazimentos de sulfetos metálicos, grafita e calcário.  

 
Segundo Oliveira et al. (1997), na região da Folha Grão Mogol, o diamante representa o 

mineral de maior valor econômico, sendo encontrado na forma de depósitos aluviais ao 

longo dos rios Jequitinhonha e Itacambiruçu, bem como em córregos locais, tais como o 

da Escurinha e da Lobeira. Extrações de ouro foram identificadas nos cascalhos do 

ribeirão Noruega, posicionados sobre quartzitos do Supergrupo Espinhaço.  

 
Quartzitos do Supergrupo Espinhaço são explotados para utilização como pedra de 

revestimento, próximo á cidade de Grão Mogol, e argilas oriundas de sedimentos da 

Formação São Domingos ou resultantes da decomposição de rochas gnáissicas e de 

xistos da Formação Chapada Acauã são comumente utilizadas na fabricação de telhas e 

tijolos, enquanto cascalheiras fornecem material para pavimentação de estradas. 

 
3.4.4 Domínios Hidrogeológicos 

 

Segundo os estudos elaborados pela PLANVALE (1994) e CPRM (2004), os aqüíferos 

identificados na região podem ser divididos em dois domínios hidrogeológicos, 

encerrando rochas metamórficas do Neoproterozóico e coberturas detríticas/manto de 

alteração, conforme indicado na figura 3.14. 
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De acordo com os referidos autores, o primeiro domínio inclui rochas 

xistosas/quartzíticas do Supergrupo Espinhaço e Grupo Macaúbas, que representam o 

sistema aqüífero fissurado. Nessa unidade a infiltração, o escoamento e o 

armazenamento das águas se processam através de descontinuidades, como fraturas, 

fendas, juntas e diáclases, desenvolvidas nas rochas metamórficas regionais.  

 

Essa característica traz como reflexo uma distribuição heterogênea das direções dos 

fluxos subterrâneos e das zonas de acumulação. Esses fatores, aliados aos demais, de 

natureza climática, geomorfológica e pedológica, impõem, para a região, um pequeno 

potencial de armazenamento e transmissividade das águas subterrâneas. 

 

Regionalmente a alimentação, fluxo e recarga natural do sistema fissurado se processam 

através da infiltração direta ou indireta das águas de chuva. Contudo, as possibilidades 

de infiltração direta são reduzidas face ao relevo abrupto e ao espaçamento das fraturas, 

constituindo subsistemas isolados de pequenas extensões e de baixa conexão hidráulica. 

 

O segundo domínio constitui um sistema aqüífero granular, representado pelas 

coberturas detrítico-lateríticas de natureza síltica-argilosa que conformam as chapadas, 

pelos depósitos elúvio-coluvionares que ocorrem de forma descontínua nas encostas e 

nos sopés das vertentes, em forma de tálus, e pelos aluviões que ocupam as calhas da 

rede de drenagem regional.  

 

De modo geral, as coberturas dos topos das chapadas não mantêm conexão hidráulica 

com o sistema granular das encostas, cuja recarga é devida apenas à infiltração direta 

das águas meteóricas. 
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Figura 3.14 - Modelo Hidrogeológico Regional Esquemático (PLANVALE, 1994). 
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3.5 GEOLOGIA LOCAL 
 

3.5.1 Litoestratigrafia 

 
O maciço rochoso de fundação da barragem e das estruturas de concreto da UHE Irapé é 

representado por uma megalente de “xistos negros” (Figura 3.15), granulação 

predominantemente fina e portador de sulfetos disseminados, inserida na Formação 

Chapada Acauã.  

 

Figura 3.15 - “Xistos negros” aflorantes às margens do rio Jequitinhonha. 

 

No entanto, rumo a sudeste, a cerca de 5 km a jusante do barramento, próximo ao 

córrego Olhos D’água, são observados vários afloramentos de xistos claros com baixos 

teores de sulfetos, em contato interdigitado com os “xistos negros”, anteriormente 

citados, que ocupam praticamente toda a extensão da área de implantação da usina.  
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Essas rochas representam, na verdade, a matriz de metadiamictitos (Figura 3.16) 

contendo clastos de quartzo, quartzito ferruginoso e rocha granitóide, também 

correlacionados à referida unidade litoestratigráfica.  

 

Figura 3.16 - Afloramento de metadiamictito no leito seco do córrego Olhos D’água. 

 

Nas altas chapadas afloram coberturas sedimentares areno-argilosas da Formação São 

Domingos, sob a forma de tabuleiros limitados por escarpas erosivas e com espessura 

de algumas dezenas de metros, constituídas predominantemente por siltes arenosos 

basais e argilas siltosas de topo, ocasionalmente com cascalheiras de seixos 

arredondados, definindo paleocanais no contato com os “xistos negros”.  

 

Observam-se ainda, dois tipos de coberturas transportadas, ambas de pequenas 

espessuras. O primeiro tipo é representado por uma cascalheira coluvionar com seixos 

angulosos de xisto e quartzo de veio, envoltos em matriz silto-arenosa, que recobre as 

partes altas do relevo na transição entre as chapadas terciárias e a zona de xistos. 
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Ocasionalmente, bem junto ao contato com o domínio das chapadas, ocorrem seixos 

arredondados (Figura 3.17), derivados por retrabalhamento dos paleocanais do depósito 

terciário.  

 

O segundo tipo ocupa concavidades do relevo, sendo representado por zonas de tálus, 

com blocos e matacões de xisto em meio a uma matriz argilo-arenosa (Cemig, 2002).  

 

Estes depósitos de cobertura foram parcialmente utilizados como material de 

empréstimo para a construção do barramento e melhoria das condições dos acessos 

locais. 

 

Figura 3.17 - Seixos arredondados envoltos em matriz silto-arenosa. 
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3.5.2 Geologia Estrutural 

 

O mapeamento geológico de superfície, realizado por Ronald Fleischer (Cemig, 2001) 

permitiu estabelecer que a estrutura geral no setor da UHE Irapé é de uma grande dobra 

isoclinal recumbente, com transporte de leste para oeste, cujo núcleo encerra “xistos 

negros” piritosos, que afloram às margens do rio Jequitinhonha, nas imediações do eixo 

da barragem. Na direção do plano axial da estrutura, observam-se dobramentos 

isoclinais deitados envolvendo o contato entre esses xistos e quartzitos.  

 

Estratigraficamente acima da unidade de “xistos negros” ocorre um horizonte de 

quartzitos e metadiamictitos, predominando os primeiros na aba inversa a oeste, 

enquanto os últimos predominam na aba normal a leste, apresentando intercalações 

quartzíticas. No topo da seqüência, ocorrem quartzo-granada mica xistos.  

 

Essa seqüência de xistos e quartzitos é recoberta por sedimentos terciários, cuja base se 

encontra entre as cotas 700 e 750 m na margem direita do rio Jequitinhonha e entre as 

cotas 850 e 900 m na margem esquerda, o que sugere haver uma tectônica pós-terciária 

no local.  

 

As figuras 3.18 e 3.19 apresentam a distribuição das unidades litológicas na área de 

implantação da usina, donde pode-se constatar a dimensão lateral da lente de “xistos 

negros” e suas relações de contato com as litologias circunvizinhas.  

 

A compartimentação estrutural do maciço rochoso local é representada basicamente por 

uma foliação subhorizontal, caracterizada por planos de xistosidade (Figura 3.20) e 

sistemas de fraturas subverticais (Figura 3.21) que, por vezes representam verdadeiras 

zonas de fratura onde se encaixam talvegues e orientam-se paredões rochosos, definindo 

lineamentos estruturais bem marcantes no relevo da área do empreendimento.  

 

A xistosidade corresponde à feição mais antiga, resultante de forte deformação 

rotacional em regime dúctil, sob condições metamórficas de fácies anfibolito baixa com 

pressão média.  
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Figura 3.18 - Mapa Geológico da área de implantação da UHE Irapé. (Cemig, 2001). 
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       Figura 3.19 - Seção Geológica A-B, indicando a estrutura geral da área de implantação da UHE Irapé (Cemig, 2001).
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Figura 3.20 - Aspecto da foliação (xistosidade) com suave ângulo de mergulho. 

Figura 3.21 - Sistemas de fraturas subverticais cortando a foliação de baixo ângulo. 
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Trata-se de uma feição persistente, constituída por uma sucessão de faixas paralelas ou 

anastomosadas com espessuras milimétricas a centimétricas de diferentes composições 

mineralógicas ou texturais, que podem indicar localmente o acamamento sedimentar 

original.   

 
Esses planos apresentam-se freqüentemente como uma xistosidade que evolui para uma 

foliação milonítica, com padrão anastomosado em locais de maior deformação. De 

maneira geral, essa estrutura apresenta atitude com máximo em torno de N40ºE/7ºNW, 

tendo sido identificados mergulhos moderados a íngremes, em locais restritos, 

interpretados como derivados de dobramentos tardios muito localizados.  

 
As descontinuidades subverticais são representadas principalmente por três sistemas ou 

famílias de fraturas (F1, F2 e F3), apresentando atitudes com máximos em torno de 

N30ºW/88ºNE, N04ºE/83ºNW e N80ºW/84ºNE, respectivamente (Cemig, 2002).  

 
A figura 3.22 apresenta a distribuição espacial das principais unidades estruturais 

mapeadas na área de implantação da UHE de Irapé (Figura 3.23). Para a definição das 

famílias de estruturas foram consideradas apenas as regiões do estereograma com 

concentrações superiores a 4%, conforme sugerido por Goodman (1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 - Estereograma de frequência das principais descontinuidades mapeadas na 

área de implantação da UHE de Irapé (n = 300; Local: Fundação da Barragem).
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Figura 3.23 - Mapa Geoestrutural da área da UHE Irapé (Cemig, 2002). 
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3.5.3 Aspectos Hidrogeotécnicos 

 

De forma geral, o padrão de distribuição plano espacial das características de 

decomposição, consistência, fraturamento e permeabilidade do maciço rochoso da área 

de implantação da UHE Irapé é pouco complexo e regular, sendo representado por uma 

variação vertical a partir da superfície topográfica original e uma quase ausência de 

variação lateral, devido à homogeneidade litológica e estrutural dos “xistos negros”.  

 

A variação vertical exibe um modelo clássico de meteorização de rochas homogêneas 

com minerais estáveis, sendo atribuída à relaxação das fraturas e dos planos de 

xistosidade durante o processo erosivo, com predomínio da meteorização física em 

relação à química. 

 

A meteorização química está concentrada na lixiviação dos sulfetos presentes nos 

horizontes relaxados e secundariamente na matriz rochosa, constituída de minerais 

menos suscetíveis a ataques químicos. 

 

Variações verticais localizadas na distribuição das características do maciço devem-se 

principalmente à distribuição dos sistemas de juntas subverticais e, eventualmente à 

existência de faixas com maior conteúdo de grafita ou quartzo. 

 

Em suma, pode-se dizer que a lixiviação dos sulfetos, assim como as demais 

características do maciço rochoso, são reflexos diretos da evolução geomorfológica do 

relevo, sendo diretamente correlacionáveis (Cemig, 2002).  

 

A caracterização hidrogeotécnica do maciço rochoso, fundamentada a partir dos 

resultados de inúmeras campanhas de investigação (sondagens rotativas e sísmica de 

refração), considera conceitos e simbologias sugeridos pela ISRM (1981) e ABGE 

(1998) para os seguintes parâmetros de classificação: 
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a) Grau de Alteração/Decomposição do maciço rochoso 

 

Destina-se a avaliar a alteração mineralógica e o decréscimo da resistência mecânica, 

devido ao intemperismo ou efeitos hidrotermais, sendo estimado com base na 

apreciação das características macroscópicas de alteração/decomposição da rocha, 

conforme indicado na tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Graus de alteração/decomposição.  
Símbolo Classificação Descrição 

W1/D1 Rocha Sã 

Alteração mineralógica nula a incipiente. Minerais preservam brilho 
original, cor e clivagem. Eventual descoloração nas descontinuidades. 
Foliação visível e selada. Resistência original da rocha não afetada pela 
alteração. 

W2/D2 Rocha Pouco Decomposta 

Alteração mineralógica perceptível, cores esmaecidas e perda do brilho. 
Leve descoloração e oxidação na matriz e ao longo das 
descontinuidades. Foliação visível e selada. Juntas fechadas, paredes 
ligeiramente alteradas. Resistência original da rocha muito pouco 
afetada pela alteração. 

W3/D3 
Rocha Moderadamente 

Decomposta 

A matriz apresenta-se descolorida, com evidências de oxidação. Juntas 
abertas (< 1,0 mm) e oxidadas, podendo ocorrer material mais alterado 
ao longo das descontinuidades. Foliação realçada pelo intemperismo. 
Resistência afetada pelo intemperismo e lixiviação. 

W4/D4 Rocha Muito Decomposta 

Alteração mineralógica muito acentuada, alguns minerais parcialmente 
decompostos em argilo-minerais. Matriz totalmente oxidada e cores 
muito modificadas. Fraturas abertas (2 < e < 5 mm) e oxidadas, 
preenchidas por materiais alterados. Foliação realçada pelo 
intemperismo. Desplacamentos ao longo da foliação. Resistência muito 
afetada pela alteração e lixiviação. 

W5 
D5 

Rocha Completamente 
Decomposta 

Todo o material está completamente decomposto/alterado para solo 
estruturado. Extremamente descolorido, minerais resistentes quebrados 
e outros transformados em argilo-minerais. Foliação preservada. Juntas 
não discerníveis. Desintegra em água após um período de imersão. 

W6 Solo Residual 
Material totalmente transformado em solo. Estruturação da rocha matriz 
destruída. Prontamente desintegrado em água. 

Fonte: (Cemig, 2002). 

 

Os graus de decomposição do maciço rochoso da área de implantação da UHE Irapé 

distribuem-se, de modo geral, de acordo com um modelo simples. A homogeneidade 

litológica e textural dos “xistos negros”, sem intercalação de horizontes aqüíferos 

notáveis, gerou um padrão de decomposição que diminui como aumento da 

profundidade, indo do saprolito (D5) a rocha sã (D1), e passando por todos os demais 

estágios intermediários de decomposição. Efeitos de alteração lateral dados por níveis 

aqüíferos dentro do maciço de xisto são discretos. 
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b) Grau de Consistência/Resistência do maciço rochoso 

 

Este parâmetro permite avaliar, de forma indireta, as características de resistência da 

rocha, através da apreciação táctil-visual e/ou de ensaios puntiformes realizados em 

amostras típicas, considerando os critérios apresentados na tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2 - Graus de consistência/resistência. 

Símbolo Classificação 1.1.1 Descrição 
Resistência 

Uniaxial (MPa) 

 
R0 

C5 

Extremamente 
Branda 

− Penetrada pela ponta do dedo polegar; 
− Moldada pelas mãos; 
− Facilmente penetrada pelo canivete e martelo de geólogo; 
− Escavada por equipamento manual. 

0,25 - 1,0 

R1 Muito Branda 

− Esmigalha-se facilmente sob o impacto de martelo de geólogo; 
− Indentada facilmente pela ponta fina do martelo de geólogo; 
− Riscada e raspada facilmente pelo canivete; 
− Desplacamentos ao longo da foliação sob pressão dos dedos; 
− Bordas dos fragmentos facilmente quebradas pela pressão dos 

dedos. Pequenos fragmentos (2 x 2 x 2 cm) não são quebrados; 
− Escavação por equipamentos mecanizados. 

1,0 - 5,0 

R2/C4 Rocha Branda 

− Quebra-se sob único impacto do martelo; 
− Indentação rasa sob impacto firme da ponta fina do martelo de 

geólogo; 
− As bordas dos fragmentos podem ser quebradas pela pressão dos 

dedos; 
− A lâmina do canivete provoca sulco acentuado na superfície do 

fragmento; 
− Podem ser raspadas pelo canivete; 
− Escavação por equipamentos mecanizados, exigindo em alguns 

casos, fogo de afrouxamento do maciço. 

5,0 - 25,0 

R3/C3 
Medianamente 

Resistente 

− Espécimes de mão podem ser quebrados sob poucos golpes firmes 
do martelo de geólogo; 

− Bordas finas dos fragmentos podem ser quebradas pelas mãos 
com certa dificuldade; 

− Superfície pouco riscável por lâmina de aço; 
− Não pode ser raspada pelo canivete; 
− Escavada por desmonte a fogo. 

25,0 - 50,0 

R4/C2 Resistente 

− Espécimes de mão requerem alguns golpes do martelo para serem 
quebrados; 

− Bordas dos fragmentos dificilmente quebrados pelas mãos; 
− Superfície dificilmente riscada pelo canivete; 
− Escavada por desmonte a fogo. 

50,0 - 100,0 

R5 
 

C1 

Muito Resistente 

−  Espécimes de mão requerem muitos golpes do martelo para serem 
quebrados; 

− Fragmentos possuem bordas cortantes que resistem ao corte por 
lâmina de aço; 

− Superfície praticamente não riscada pelo canivete; 
− Escavada por desmonte a fogo. 

100 - 250 

R6 
Extremamente 

Resistente 
− Espécimes somente lascados com o uso do martelo. > 250 

Fonte: (Cemig, 2002). 

 

Os graus de consistência dos “xistos negros” também se distribuem de acordo com um 

modelo simples, condicionado ao aumento da profundidade.  
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Dessa forma, são observados desde rochas muito brandas (C5) a extremamente 

resistentes (C1), passando quase sempre, por todos os graus intermediários de 

consistência. 

 

c) Grau de Fraturamento do maciço rochoso 

 
É ponderado de acordo com o espaçamento médio entre descontinuidades, estimado por 

trecho de fraturamento homogêneo, de acordo com os critérios indicados na tabela 3.3.   

 

Tabela 3.3 - Graus de fraturamento. 
2 Símbolo Classificação Espaçamento (m) Nº de fraturas/m 

F1 Ocasionalmente Fraturado >1,00 < 1 

F2 Pouco fraturado 0,20 a 1,00 1 a 5 

F3 Medianamente fraturado 0,10 a 0,20 5 a 10 

F4 Muito fraturado 0,05 a 0,10 10 - 20 

F5 Extremamente fraturado < 0,05 > 20 
Fonte: (Cemig, 2002). 

 

Os trabalhos de mapeamento e descrição dos testemunhos de sondagem revelaram que 

as descontinuidades do maciço rochoso local apresentam-se abertas nas regiões 

próximas à superfície, notadamente a xistosidade, em função dos efeitos de 

descompressão litostática.  

 

Da mesma forma, em regiões de inflexões bruscas do relevo, também são observados, 

em alguns pontos, a relaxação de fraturas subverticais, tipicamente associadas a 

tombamentos de blocos. Contudo, em profundidade, essas descontinuidades também 

podem apresentar-se localmente abertas, devido aos efeitos do estado de tensões 

atuante.  

 
De qualquer forma, tal como o grau de decomposição, o fraturamento do maciço 

rochoso local tende a diminuir com o aumento da profundidade, variando de 

extremamente fraturado (F5) a muito e medianamente fraturado (F4 e F3) até cerca de 

20 m. Abaixo dessa profundidade, o maciço apresenta-se ocasionalmente a pouco 

fraturado (F1), geralmente em função de descontinuidades subverticais abertas, 

praticamente sem a participação da xistosidade. 
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Em resumo, no que tange às condições de alteração, consistência e fraturamento, pode-

se dizer que, à exceção das porções mais superficiais do maciço, representadas por 

rochas com grau de decomposição alto a intermediário, relativamente menos 

consistentes e com planos de xistosidade e fraturas abertas e oxidadas, o maciço rochoso 

da área de implantação da UHE Irapé apresenta um bom comportamento geomecânico, 

sendo caracterizado por uma rocha sã, muito consistente e pouco fraturada.  

 

d) Grau de Condutividade Hidráulica do maciço rochoso 

 

Este parâmetro é definido através da realização de ensaios de perda d’água sob pressão 

(EPA), visando à classificação do comportamento do maciço rochoso frente à 

percolação de água através de suas descontinuidades, considerando os valores 

apresentados na tabela 3.4. 

 
Tabela 3.4 - Graus de condutividade hidráulica.  

Símbolo Classificação 
Perda D’água 

Hv - (l/min x m x kg/cm2) 
Coeficiente de Permeabilidade 

K - (cm/s) 

H1 Muito baixa Hv < 0,10 K < 10-5 

H2 baixa  0,10 ≤ Hv ≤ 1,0 10-5≤ K ≤ 10-4 

H3 média 1,0 ≤ Hv < 5,0 10-4≤ K ≤ 5 x10-4 

H4 alta  5,0 ≤ Hv < 10,0 5 x10-4≤ K ≤ 10-3 

H5 Muito alta  Hv ≥ 10,0 Hv ≥ 10-3 
Fonte: (Cemig, 2002). 

 
Na área de implantação da UHE Irapé, a condutividade hidráulica do maciço rochoso é 

condicionada, principalmente, pelas características das descontinuidades, sendo 

claramente facilitada pelo processo de relaxação do maciço rochoso dos trechos 

superficiais e pela meteorização associada à lixiviação dos sulfetos. 

 

De acordo com as investigações realizadas na área de implantação da UHE Irapé, a zona 

mais superficial do maciço rochoso local (profundidades entre 10 e 20 m), apresenta 

permeabilidade alta a muito alta, geralmente ligada aos planos de xistosidade abertos e 

aos sistemas de fraturas subverticais, tendo sido registrados coeficientes de 

permeabilidade K ≥ 3 x 10-4 cm/s. 
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Em profundidades entre 20 e 40 m, o maciço rochoso apresenta média permeabilidade, 

apontando coeficientes da ordem de 10-4 cm/s ≤ K ≤ 3 x 10-4 cm/s e em regiões de 

profundidade superior a 40 m, a permeabilidade do maciço torna-se baixa a muito baixa, 

apresentando coeficientes K ≤ 10-4 cm/s. 

 

Observações realizadas no interior das escavações subterrâneas indicaram que as 

referidas fraturas subverticais mostram-se abertas nas bordas do maciço, por vezes, 

apresentando preenchimento de material decomposto (laterizado) com até 0,5 m de 

espessura e indícios de circulação temporária de água.  

 

À medida que se avança para o interior do maciço rochoso, em profundidades inferiores 

a 40 m, observa-se uma clara tendência ao fechamento dessas descontinuidades, o que 

explica a menor condutividade hidráulica nessa região, tal como evidenciado pelos 

resultados dos ensaios de perda d’água realizados. 

 

Considerando especificamente a campanha de ensaios de perda d’água realizados na 

fundação da barragem (213 EPA) e vertedouro (143 EPA), visando avaliar as condições 

de permeabilidade na região da cortina de injeção para impermeabilização e 

consolidação do maciço rochoso, acrescenta-se que: 

 

- A fundação da barragem revela horizontes de condutividade hidráulica muito alta 

(H5), caracterizados pelo excessivo fraturamento do maciço rochoso em profundidades 

máximas da ordem de até 42 m na margem esquerda (SR-20), em região mais próxima 

do vale, e de 28 m na margem direita (SR-7), conforme indicado nas figuras 3.24 e 

3.25; 

 

- Na região do vertedouro, a maior distância do vale do rio Jequitinhonha e a menor 

influência do fenômeno de alívio de tensões nas descontinuidades, propicia o 

fechamento das fraturas em profundidade e a conseqüente predominância de baixos 

coeficientes de condutividade hidráulica (Figura 3.26). 
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Figura 3.24 - Condutividade hidráulica do maciço na região da barragem (ME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 - Condutividade hidráulica do maciço na região da barragem (MD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.26 - Condutividade hidráulica do maciço na região do vertedouro. 
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3.5.4 Modelo de lixiviação dos sulfetos 

 

A partir dos trabalhos de mapeamento geológico-geotécnico e descrição de testemunhos 

de sondagens realizadas na área de implantação da UHE Irapé, bem como considerando 

que o processo de oxidação dos sulfetos está condicionado à existência de um ambiente 

oxidante e úmido, foi estabelecido um modelo de lixiviação desses minerais, 

apresentado por Moreira Filho & Magalhães (1999), onde o maciço rochoso local 

apresenta-se segmentado em três níveis distintos: 

 
- Nível  1 (Totalmente lixiviado) 

 
Região superficial do maciço rochoso com espessuras da ordem de 5 a 20 m de 

espessura, caracterizada por rochas medianamente a muito decompostas, bastante 

fraturadas e com elevados níveis de condutividade hidráulica, onde os sulfetos foram 

totalmente lixiviados, exibindo apenas cavidades e boxworks dos “antigos” cristais; 

 
- Nível 2 (Parcialmente lixiviado) 

 
Zona de transição com espessuras entre 7 e 12 m, marcada por rochas pouco a 

medianamente decompostas, onde percebe-se uma nítida redução do fraturamento e da 

condutividade hidráulica do maciço rochoso em relação ao nível 1, o que promoveu 

apenas uma lixiviação parcial dos sulfetos presentes; 

 
- Nível 3 (Sem lixiviação) 

 
Região mais profunda do maciço rochoso, pouco decomposto a são e com baixos níveis 

de fraturamento e condutividade hidráulica, onde os sulfetos mostram-se praticamente 

intactos, exceto ao longo de descontinuidades abertas, que permitem algum fluxo de 

água subterrânea. 

 
Diante do exposto pelo referido modelo, as rochas provenientes das escavações 

obrigatórias foram classificadas em tipo 5A (medianamente a muito decomposta), 5 

(pouco a medianamente decomposta) e 6 (sã a pouco decomposta), conforme 

apresentado por Cemig (2002). 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DA UHE IRAPÉ  

 

4.1 INTRODUÇÃO 
 
A caracterização do ambiente geológico da área de implantação da UHE Irapé incluiu a 

realização de várias campanhas de investigação, compreendendo sondagens rotativas, 

ensaios de perda d’água e mapeamentos geológico-geotécnicos, que permitiram 

identificar aspectos litológicos, estruturais e hidrogeotécnicos do maciço rochoso, 

conforme apontado no capítulo 3. 

 
Diante da presença de sulfetos e de seu potencial para gerar efluentes ácidos a partir de 

reações de oxidação, também foram conduzidos trabalhos de investigação adicionais, 

envolvendo a caracterização mineralógica, petrográfica e geoquímica do maciço 

rochoso de fundação das estruturas da usina e da região do córrego Olhos D’água. 

 
Adicionalmente foram realizados ensaios de avaliação do potencial de geração ácida 

dos xistos “negros” e de verificação dos impactos da utilização de rochas sulfetadas 

como enrocamentos e agregados, e de caldas de cimento para o tratamento profundo de 

fundação da barragem. 

 
Registra-se que esses trabalhos de investigação adicionais foram realizados nas 

diferentes etapas de implantação do empreendimento, a partir da fase de viabilidade, 

representando uma evolução do conhecimento acerca da caracterização do ambiente 

geológico e do entendimento acerca do processo de oxidação dos sulfetos na área de 

implantação da usina.  

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E GEOQUÍMICA  
 

O maciço rochoso da área de implantação da UHE Irapé, incluindo o local de fundação 

das estruturas e da região do córrego Olhos D’água, foi alvo de algumas campanhas de 

investigação (Tabelas 4.1 e 4.2), descritas nos itens 4.2.1 e 4.2.2, realizadas com o 

objetivo de caracterizar e quantificar a presença de sulfetos no material pétreo 

disponível para utilização como enrocamentos e agregados para os concretos. 
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Tabela 4.1 - Campanhas de caracterização petrográfica e química do maciço rochoso de fundação das estruturas da UHE Irapé. 
Campanha Data Amostragem Caracterização realizada Responsáveis pelo trabalho 

1 1996 

a) Amostras de rocha sã, obtidas a partir de testemunhos de sondagens realizadas na 
região de implantação da barragem, vertedouro e casa de força; 

b) Amostras pulverizadas do material (sulfato) precipitado sobre os testemunhos de 
sondagem. 

a) Petrografia microscópica de 
luz transmitida e refletida; 
b) Identificação microscópica 
(“Teste do pó”) e análise de 
solubilidade 

Arbórea Recuperação de 
Áreas Degradas Ltda. 

2 1996 

a) Amostras de rocha sã a muito decomposta, obtidas a partir de testemunhos de 
sondagens realizadas na região de implantação da barragem e casa de força; 

b) Amostras do material (sulfato) precipitado sobre os testemunhos de sondagem. 

a) Petrografia microscópica de 
luz transmitida e refletida - 
Fluorescência de raios-X; 

b) Difração de raios-X 

IGC - UFMG 

3 1997 

a) Amostras de rocha sã a muito decomposta, obtidas a partir de testemunhos de 
sondagens realizadas na região de implantação da barragem, vertedouro e casa de força; 

b) Amostras do material (sulfato) precipitado sobre os testemunhos de sondagem 

a) Petrografia microscópica de 
luz transmitida e refletida; 
 
b) Difração de raios-X 

IPT 

4 2000 
a) Amostras de rocha sã, obtidas a partir de testemunhos de sondagens realizadas na 
região de implantação da barragem, vertedouro e casa de força. 

a) Fluorescência e Difração de 
raios-X CVRD 

5 1999-2001 

a) Amostras de rocha sã (Caracterizadas visualmente em Ricas - R, Intermediárias - I e 
Pobres - P, quanto ao teor de sulfetos), obtidas a partir de testemunhos de sondagens 
realizadas na região de implantação da barragem, vertedouro e casa de força; 

b) Amostras do material (sulfato) precipitado sobre os testemunhos de sondagem. 

a) Petrografia microscópica de 
luz refletida - Fluorescência de 
raios-X; 

b) Difração de raios-X 

FURNAS 

6 2003 

a) Amostras de rocha sã a muito decomposta (Classificadas em 5A, 5 e 6), obtidas a 
partir de testemunhos de sondagens realizadas na região de implantação da barragem, 
vertedouro, tomada d’água, casa de força e túneis de desvio; 

b) Amostras do material (sulfato) precipitado sobre talude natural. 
 

a) Análise por combustão - 
Ignição em Oxigênio, Lixiviação 
Seletiva e Cromatografia; 

b) Difração de raios-X. 
 

CEMIG/CCI/UFMG 

7 2004 
 
a) Amostras de rocha sã, obtidas a partir das escavações obrigatórias. 

a) Petrografia microscópica de 
luz transmitida e refletida - 
Fluorescência de raios-X. 

SPEC 
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Tabela 4.2 - Campanhas de caracterização do maciço rochoso - região do córrego Olhos D’água. 

Campanha Data Amostragem Caracterização realizada Responsáveis pelo trabalho 

1 1997 

a) Amostras de rocha sã, obtidas a partir de 

testemunhos de sondagens realizadas na região do 

córrego Olhos D’água. 

a) Petrografia microscópica de luz transmitida e 

refletida. 
GEOSOL 

2 2000 

a) Amostras de rocha sã, obtidas a partir de 

testemunhos de sondagens realizadas na região do 

córrego Olhos D’água. 

a) Petrografia microscópica de luz transmitida e 

refletida - Fluorescência de raios-X. 
CVRD 

3 1999-2001 
a) Amostra de mão coletada na região do córrego 

Olhos D’água. 
a) Petrografia microscópica de luz transmitida. FURNAS 

4 2003 
a) Amostras de rocha sã, obtidas a partir de 

testemunhos de sondagens realizadas na região do 

córrego Olhos D’água. 

a) Análise por combustão - Ignição em Oxigênio, 

Lixiviação Seletiva e Cromatografia. 
CEMIG/CCI/UFMG 

5 2004 
a) Amostras de rocha sã, provenientes da área de 

exploração da pedreira Olhos D’água. 

a) Petrografia microscópica de luz transmitida e 

refletida - Fluorescência de raios-X. 
SPEC 
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4.2.1 Maciço rochoso de fundação das estruturas da UHE Irapé 

 

Os estudos de caracterização do maciço rochoso da área de fundação das estruturas da 

UHE Irapé foram iniciados em 1996, através de análises petrográficas em seções 

delgadas-polidas, confeccionadas a partir de amostras de testemunhos de sondagens 

realizadas na área de implantação da UHE Irapé (Figura 4.1).  

 

Essas análises, realizadas pela Arbórea Recuperação de Áreas Degradadas Ltda., 

evidenciam a ocorrência de pirita, sob a forma de grãos isolados (Figura 4.2) e 

agregados lenticulares, dispostos segundo a foliação da rocha (Figura 4.3), em 

percentuais entre 4 e 10% em volume.  

 

As amostras de xisto analisadas exibem textura caracterizada pela disposição rítmica e 

orientada dos constituintes lamelares (micas e grafita) numa matriz granoblástica, 

constituída predominantemente por cristais de quartzo (Figura 4.4).  

 

Também foram identificados cristais de grafita, granada, clorita, cianita, turmalina e 

carbonato, comumente orlando massas de pirita (Figura 4.5), em percentuais variáveis, 

conforme indicado na tabela 4.3. 

 

Os referidos cristais de carbonato foram identificados como ankerita - (Mg,Fe) (CO3)2, 

devido ao alto índice de refração das amostras analisadas e ausência de efervescência 

pelo ataque com HCl a frio, bem como à sua ocorrência comumente associada a rochas 

metamórficas ricas em ferro. 

 

Durante a realização dessa campanha, após a exposição das caixas de testemunhos às 

condições atmosféricas (Período chuvoso), foram identificadas as primeiras evidências 

do processo de oxidação dos sulfetos, representadas por um precipitado de cor branca, 

observado principalmente em trechos de rocha medianamente a muito decomposta 

(Figura 4.6). Esse material foi classificado como melanterita - FeSO4.7H2O, devido às 

suas propriedades ópticas, solubilidade em H2O e insolubilidade em HCl. 
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Figura 4.1 - Mapa de localização das sondagens na área da UHE Irapé (Cemig, 2002). 
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Figura 4.2 - Grãos de pirita (pi) bordejando grande cristal de granada (gr). Luz refletida; 

nicóis //s; aumento 50x. Amostra SR-19/45,80 m (Arbórea, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Agregados de cristais de pirita (pi) orientados segundo a foliação. Luz 

refletida; nicóis //s; aumento 100x. Amostra SR-19/45,80 m (Arbórea, 1996). 

pi 

pi 

gr 

pi 
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Figura 4.4 - Aspecto textural e composicional 

do maciço rochoso de fundação. Luz 

transmitida; nicóis cruzados; aumento 25x. 

Amostra SR-14/35,48 m (Arbórea, 1996). 

 

Figura 4.5 - Carbonato (ankerita), orlando as massas de pirita (pi). Luz transmitida; 

nicóis cruzados;  aumento 100x. Amostra SR-3A/12,88 m (Arbórea, 1996). 

pi 
pi 
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Tabela 4.3 - Composição modal das amostras analisadas. 

Amostra 
(profundidade) 

% volumétrica 
quartzo sericita biotita pirita grafita granada cianita  clorita carbonato turmalina 

SR-3A (12,88 m) 35 30 - 8 15 7 - 0,1 4,4 0,5 
SR-14 (22,40 m) 35 30 - 10 12 6 - 4 3 - 
SR-14 (35,48 m) 35 30 - 9 10 6 - 8 2 - 
SR-18 (18,95 m) 35 27 - 10 12 8 - 5 3 - 
SR-19 (44,68 m) 30 23 12 8 5 6 10 4 2 - 
SR-19 (45,80 m) 35 25 1 4 12 8 10 - 3 2 
SR-19 (47,80 m) 28 22 15 5 5 12 8 4 - 1 
SR-19 (50,00 m) 35 28 6 6 8 4 12 1 - - 

Fonte: (Arbórea, 1996). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Formação de 

melanterita sobre testemunhos 

de sondagem (SR-14). 

 

Ainda em 1996, o Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais 

(IGC - FMG) conduziu outro estudo de caracterização em amostras do xisto “negro”, 

através de análises de caráter mineralógico, petrográfico e geoquímico, a partir de 

testemunhos de rochas intactas e naquelas onde o processo de alteração já se encontrava 

bem desenvolvido, apresentando formação de sulfatos e expansão dos testemunhos de 

sondagens (Figura 4.7).  

 

O estudo petrográfico microscópico identificou, de forma semelhante ao estudo anterior, 

que as 9 amostras analisadas exibem uma matriz composta essencialmente por quartzo e 

sericita, com xistosidade geralmente bem desenvolvida e bandamento composicional 

constituído pela alternância irregular de níveis quartzosos e micáceos.  

 

Apresentam ainda porfiroblastos de granada e cianita, palhetas de biotita comumente 

cloritizada, além de grafita disseminada por toda a matriz.  
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Figura 4.7 - Expansão do 

testemunho, ocasionada pela 

formação de sulfatos (SR-11). 

 
 
A pirita apresenta-se em cristais anédricos a euédricos, por vezes com núcleos de 

pirrotita, em aglomerados de cristais orientados segundo a xistosidade (Figura 4.8) e 

disseminados pela matriz, mostrando-se inalterados e em estágios distintos de 

limonitização.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 - Pirita (pi) alinhada 

com a xistosidade. Luz refletida; 

nicóis cruzados; aumento 100x. 

Amostra SR-11 (UFMG, 1996). 

 

As análises geoquímicas em rocha total por fluorescência de raios-X (FRX) 

identificaram 2,7% e 1,2% de S (Tabela 4.4) respectivamente, para as amostras de rocha 

sã (SR-19) e de rocha alterada (SR-11), o que corresponde a teores de pirita de 5,1% e 

2,3% em peso, considerando que todo o enxofre esteja incorporado como sulfeto de 

ferro. 

 

pi 
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Tabela 4.4 - Análises Geoquímicas em rocha total. 

Elemento 
Amostra (profundidade) 

SR-19 (42,62 - 42,81 m) SR-11 (16,62 - 16,76 m) 
SiO2 (%) 57,8 68,0 
Al 2O3 (%) 19,2 16,2 
Fe2O3 (%) 6,4 5,2 
FeO (%) 3,4 0,98 
CaO (%) 0,19 0,12 
MgO (%) 1,5 1,3 
TiO2 (%) 1,0 0,74 
P2O5 (%) 0,053 < 0,050 
Na2O (%) 0,85 0,64 
K2O (%) 2,7 2,3 
MnO (%) 0,25 0,32 
Cr2O3 (%) 0,030 0,028 
NiO (%) 0,006 0,005 
F (%) 0,055 0,058 
Cl (%) < 0,002 < 0,002 
P.F. (%) 6,22 3,91 
SOMA (TOTAL) 99,65 99,80 
O = F (%) 0,02 0,02 
SOMA (FINAL) 99,63 99,78 
Fe (%) 7,12 4,40 
S (%) 2,7 1,2 
As (ppm) 2 1 
Cu (ppm) 117 56 

 Fonte: (UFMG, 1996). 
 

Como a amostra SR-11 é representativa do maciço rochoso decomposto, marcado pela 

precipitação de sulfatos (excluídos para a realização da análise), admite-se que parte do 

enxofre foi lixiviado no trecho em questão. 

 
Considerando que ambas amostras foram originadas a partir de protólitos similares, 

registra-se um enriquecimento relativamente marcante em SiO2 na rocha alterada, na 

qual também se observa uma pequena concentração relativa de MnO. Os demais 

elementos analisados apresentam teores relativamente menores na rocha alterada, sendo 

marcante a redução na proporção relativa de ferro total e, em particular de FeO. O maior 

conteúdo de Fe2O3 em relação ao FeO, justifica-se pela maior concentração de sericita 

em relação à biotita e à provável oxidação do Fe2+ para Fe3+, fixado como Fe(OH)3. 

 

As análises mineralógicas por difração de raios-X (DRX) das amostras do precipitado 

de coloração branca, coletadas em testemunhos de sondagem (SR-11 e SR-04), 

forneceram a mesma assinatura cristaloquímica, evidenciando tratar-se de um sulfato de 

ferro hidratado, correspondente ao mineral rozenita - FeSO4.4H2O. 
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Em 1997, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) também realizou análises 

petrográficas em seções delgadas-polidas, confeccionadas a partir de amostras de 

testemunhos de sondagens, bem como análises mineralógicas por DRX do precipitado 

de coloração branca.  

 

As amostras em questão foram selecionadas com o objetivo de representar o maciço 

rochoso da área de implantação da UHE Irapé, em diferentes profundidades (Tabela 4.5) 

e graus de alteração dos sulfetos de ferro (Figura 4.9).  

 
Tabela 4.5 - Amostras selecionadas para análises petrográficas. 

Nº Amostra Nº Furo de Sondagem Profundidade amostrada (m) 
1 SR-05 35,75 - 36,15 
2 SR-11 29,91 - 30,18 
3 SR-11 89,35 - 89,63 
4 SR-07 32,68 - 33,00 
5 SR-07 28,94 - 29,20 
6 SR-07 28,10 - 28,22 
7 SR-12 18,30 - 18,41 
8 SR-12 78,15 - 78,60 
9 SR-12 80,92 - 81,35 
10 SR-12 81,74 - 81,97 
11 SR-12 83,97 - 84,20 
12 SR-12 85,26 - 85,48 
13 SR-16 23,82 - 24,05 
14 SR-16 24,14 - 24,38 
15 SR-18 17,13 - 17,37 
16 SR-18 15,76 - 15,97 
17 SR-18 14,78 - 15,00 
18 SR-19 49,57 - 49,87 

Fonte: (IPT, 1997). 

 

Os resultados obtidos também apontam amostras fortemente deformadas (dobradas e 

crenuladas) compostas basicamente por quartzo, sericita, granada, clorita e abundantes 

micrólitos de grafita dispersos, bem como agregados granoblásticos lenticulares de 

sulfetos (entre 1,0 e 5,0 mm), orientados segundo a xistosidade, em cristais individuais 

de dimensões entre 0,3 e 3,0 mm. 

 

Entre os sulfetos, foram identificados cristais de pirita, pirrotita e ainda calcopirita, em 

menores proporções (Tabela 4.6), geralmente associados às porções quartzosas, 

possivelmente em resposta a mobilizações durante processos de deformação.  
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Figura 4.9 - Diferentes graus de alteração das amostras selecionadas. 

 

Tabela 4.6 - Composição média das amostras analisadas. 
Nº Amostra Mineralogia (% volumétrica) Sulfetos (%) 

3, 7, 10, 11 e 12          
(Intactas) 

quartzo (40); sericita (30); granada (5 - 10); clorita (5); 
sulfetos (5 - 10); grafita (5 - 10) ilmenita, rutilo, titanita, 
turmalina e carbonato (traço) 

pirrotita (85) 
pirita (10) 

calcopirita (5) 

4, 8, 9, 13, 14 e 18             
(Com sinais de oxidação) 

quartzo (40); sericita (25); granada (10 - 15); clorita (5 - 
10); sulfetos (5 - 10); grafita (5 - 10) ilmenita, rutilo, 
titanita, turmalina e carbonato (traço) 

pirrotita (80) 
pirita (15) 

calcopirita (5) 

1, 5, 15, 16 e 17         
(Oxidadas) 

quartzo (40); sericita (30); granada (5); clorita (10); sulfetos 
(5 - 10); grafita (5 - 10) ilmenita, rutilo, turmalina e 
carbonato (traço) 

pirita (90) 
calcopirita (10) 

 Fonte: (IPT, 1997). 

 

As concentrações de sulfetos indicadas por essas análises não mostram evidências claras 

do processo de lixiviação dos sulfetos nos níveis de rocha alterada. 

 

As análises por DRX em amostras do precipitado de coloração branca coletado nas 

superfícies de alteração do maciço rochoso (Amostras 2 e 6), revelam a presença de 

rozenita e melanterita, além de um sulfato de alumínio  e ferro hidratado, denominado 

halotriquita - FeAl2(SO4)4.22H2O.  

 
Em 2000, os trabalhos de caracterização do maciço rochoso foram intensificados, 

através da realização de ensaios conduzidos pela Companhia Vale do Rio Doce - 

CVRD, incluindo análises químicas por FRX para Cu, Fe e S e de DRX para 

identificação e quantificação dos sulfetos. Nesse sentido foram selecionadas 50 

amostras a partir de testemunhos de sondagens executadas na área de implantação da 

UHE Irapé, com o objetivo de aferir os resultados anteriores. 
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A quantificação final dos sulfetos foi realizada mediante o confronto dos resultados da 

FRX com os dados semi-quantitativos da DRX, apresentados nas tabelas 4.7 e 4.8. 

 

Tabela 4.7 - Mineralogia semi-quantitativa por difração de raios-X. 
Amostra 

(profundidade) 
pirrotita pirita Total de sulfetos 

% volum. % em peso % volum. % em peso % volum. % em peso 
SR-101 (18,48 m) 5 8 traço 0,5 5 8,5 
SR-101 (23,26 m) 3 5 traço 0,5 3 5,5 
SR-102 (19,61 m) traço 0,5 8 14 8 14,5 
SR-102 (25,34 m) 4 7 1 2 5 9 
SR-103 (1,67 m)* 3 5 3 5 6 10 
SR-103 (6,65 m) 10 15 2 4 12 19 
SR-103 (12,31 m) 5 8 traço 1 5 9 
SR-103 (19,10 m) traço 1 1 2 1 3 
SR-105 (23,83 m) 5 7 1 2 6 9 
SR-105 (28,19 m) 2 3 traço 0,5 2 3,5 
SR-108 (46,28 m) 2 4 1 2 3 6 
SR-108 (51,23 m) 2 4 1 2 3 6 
SR-108 (56,00 m) 2 4 traço 1 2 5 
SR-108 (63,08 m) 3 5 1 2 4 7 
SR-108 (67,91 m) 2 3 3 6 5 9 
SR-108 (74,02 m) 4 6 2 4 6 10 
SR-108 (78,93 m) 4 6 3 5 7 11 
SR-108 (84,76 m) 3 5 2 3 5 8 
SR-108 (90,12 m) 3 5 2 4 5 9 
SR-108 (95,00 m) 4 6 2 4 6 10 
SR-108 (100,47 m) 2 3 1 2 3 5 
SR-108 (105,69 m) traço 1 5 9 5 10 
SR-108 (111,51 m) 2 3 traço 0,5 2 3,5 
SR-108 (117,35 m) 3 5 2 3 5 8 
SR-108 (122,98 m) 2 3 traço 0,5 2 3,5 
SR-108 (128,32 m) 12 18 3 5 15 23 
SR-108 (134,18 m) 3 5 1 2 4 7 
SR-108 (139,46 m) 2 3 2 3 4 6 
SR-108 (144,45 m) 2 4 traço 0,5 2 4,5 
SR-108 (151,66 m) 5 8 traço 0,5 5 8,5 
SR-108 (156,80 m) 6 9 traço 0,5 6 9,5 
SR-108 (162,57 m) 10 15 3 5 13 20 
SR-108 (167,62 m) 5 7 traço 0,5 5 7,5 
SR-109 (9,00 m) 5 8 1 2 6 10 

SR-109 (18,18 m)* 3 4 5 8 8 12 
SR-110 (64,20 m) 5 8 traço 0,5 5 8,5 
SR-110 (73,62 m) 27 39 traço 0,5 27 39,5 
SR-110 (83,71 m) 3 5 traço 0,5 3 5,5 
SR-110 (96,31 m) traço 1 1 2 1 3 
SR-111 (50,57 m) 2 4 2 4 4 8 
SR-111 (56,29 m)* traço 1 4 7 4 8 
SR-111 (61,80 m) 3 5 4 7 7 12 
SR-111 (67,26 m) 5 8 2 4 7 12 
SR-111 (73,31 m) 4 7 traço 0,5 4 7,5 
SR-111 (78,36 m) 4 6 traço 0,5 4 6,5 
SR-111 (84,21m) 4 6 traço 1 4 7 
SR-111 (91,68 m) 3 5 traço 0,5 3 5,5 
SR-112 (39,48 m) 3 5 traço 0,5 3 5,5 
SR-112 (49,48 m) 6 10 1 2 7 12 
SR-113 (13,96 m) 6 9 1 2 7 11 
Fonte: (CVRD, 2000). * Provável ocorrência de calcopirita e esfalerita 
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Tabela 4.8 - Análises químicas para Cu, Fe e S. 
Amostra (profundidade) Cu (% em peso) Fe (% em peso) S (% em peso) 

SR-101 (18,48 m) < 0,01 6,25 1,89 
SR-101 (23,26 m) < 0,01 4,85 1,48 
SR-102 (19,61 m) < 0,01 5,06 2,76 
SR-102 (25,34 m) 0,01 6,23 3,11 
SR-103 (1,67 m) 0,01 4,71 3,08 
SR-103 (6,65 m) 0,01 7,62 4,05 
SR-103 (12,31 m) < 0,01 4,37 2,35 
SR-103 (19,10 m) < 0,01 1,78 0,58 
SR-105 (23,83 m) < 0,01 5,41 1,71 
SR-105 (28,19 m) < 0,01 4,21 1,29 
SR-108 (46,28 m) < 0,01 3,12 1,30 
SR-108 (51,23 m) < 0,01 3,04 1,41 
SR-108 (56,00 m) < 0,01 3,52 1,36 
SR-108 (63,08 m) < 0,01 3,15 1,58 
SR-108 (67,91 m) 0,01 4,21 2,32 
SR-108 (74,02 m) < 0,01 4,17 1,97 
SR-108 (78,93 m) < 0,01 4,32 1,91 
SR-108 (84,76 m) 0,01 3,42 1,78 
SR-108 (90,12 m) 0,01 3,88 1,66 
SR-108 (95,00 m) < 0,01 4,68 2,49 
SR-108 (100,47 m) 0,01 3,49 0,46 
SR-108 (105,69 m) 0,01 4,75 2,12 
SR-108 (111,51 m) < 0,01 3,22 1,10 
SR-108 (117,35 m) < 0,01 5,74 0,67 
SR-108 (122,98 m) < 0,01 4,26 1,11 
SR-108 (128,32 m) < 0,01 8,81 3,62 
SR-108 (134,18 m) < 0,01 5,70 0,88 
SR-108 (139,46 m) < 0,01 4,37 0,55 
SR-108 (144,45 m) < 0,01 3,82 1,24 
SR-108 (151,66 m) 0,01 5,13 2,08 
SR-108 (156,80 m) < 0,01 7,09 2,25 
SR-108 (162,57 m) 0,01 8,70 3,99 
SR-108 (167,62 m) < 0,01 4,12 1,17 
SR-109 (9,00 m) < 0,01 4,33 2,37 
SR-109 (18,18 m) 0,01 5,21 2,77 
SR-110 (64,20 m) 0,01 4,99 2,39 
SR-110 (73,62 m) 0,01 25,7 12,8 
SR-110 (83,71 m) < 0,01 3,31 1,01 
SR-110 (96,31m) < 0,01 2,78 0,84 
SR-111 (50,57 m) < 0,01 3,03 1,39 
SR-111 (56,29 m) < 0,01 2,81 1,81 
SR-111 (61,80 m) < 0,01 5,06 2,80 
SR-111 (67,26 m) < 0,01 5,12 2,91 
SR-111 (73,31 m) < 0,01 3,26 1,73 
SR-111 (78,36 m) < 0,01 3,35 1,65 

SR-111 (84,21 m) < 0,01 1,96 0,81 

SR-111 (91,68 m) < 0,01 2,63 1,18 

SR-112 (39,48 m) < 0,01 3,19 1,64 

SR-112 (49,48 m) < 0,01 5,64 3,05 

SR-113 (13,96 m) < 0,01 4,92 2,51 

Fonte: (CVRD, 2000). 
 

Os resultados da DRX revelam a presença marcante de sulfetos de ferro, com 

predominância de pirrotita em 80% das amostras analisadas, bem como uma possível 

ocorrência de calcopirita e esfalerita.  
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O teor total de sulfetos varia entre 3,0 e 39,5% em peso, sendo que 78% das amostras 

apresentam concentrações entre 3 e 10% em peso (Tabela 4.7).   

 

As análises químicas por FRX (Tabela 4.8) identificaram teores de enxofre variando 

entre 0,46 e 12,8% em peso, o que representa concentrações de sulfetos de ferro em 

torno de 0,9 e 24,5% em peso, respectivamente. Contudo, 74% das amostras analisadas 

apresenta valores entre 1 e 3% em peso de enxofre, o que equivale a aproximadamente 

1,9 e 5,8% em peso de sulfetos de ferro, respectivamente. 

 

É importante ressaltar que os teores máximos de sulfetos (acima de 20%) foram 

registrados em amostras onde esses minerais ocorrem associados a veios de quartzo, 

apresentando granulometria mais grosseira. 

 

Adicionalmente, como parte do programa conduzido por FURNAS entre 1999 e 2001 

para avaliar o comportamento do concreto produzido com agregados sulfetados e 

expostos à ação de soluções agressivas (Item 4.5), foram realizadas novas análises 

petrográficas microscópicas por luz refletida para determinação do teor de sulfetos. 

 

Nesse sentido, foram coletadas 31 amostras de rocha provenientes da escavação da 

galeria de investigações (margem direita do rio Jequitinhonha), selecionadas 

visualmente, numa tentativa de incluir amostras pobres (P), intermediárias (I) e ricas (R) 

em relação ao conteúdo de sulfetos.  

 

Com o objetivo de garantir segurança estatística aos resultados, a análise modal incluiu 

a contagem de 1.300 pontos em cada seção polida, em cortes paralelos (seção 

longitudinal) e perpendiculares (seção transversal) aos planos de xistosidade.  

 

Os resultados dos estudos de microscopia por luz refletida realizados apontam os 

seguintes minerais metálicos, em ordem decrescente de freqüência: pirrotita, pirita, 

óxidos de ferro (hematita e ilmenita), calcopirita e alguma grafita. 
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De forma geral, todos os sulfetos apresentam-se inalterados e distribuídos nos planos de 

xistosidade da rocha, sendo que a pirrotita ocorre nos níveis mais quartzosos destes 

planos e apresenta-se em grandes massas, com superfície íntegra e pouco fraturada. 

 
A pirita mostra-se ainda, preferencialmente englobando minerais transparentes 

(silicatos), em textura “rendada”, o que sugere sua formação durante a fase de 

deformação da rocha, assim como em cristais homogêneos, intercrescidos nas bordas da 

pirrotita ou inclusas neste mineral.  

 
A pirrotita ocorre como grandes cristais límpidos e homogêneos, por vezes com 

inclusões de calcopirita (Figura 4.10) e/ou óxidos de ferro, geralmente alongados 

segundo a xistosidade (Figura 4.11), bem como em grandes massas compactas, 

associadas às porções mais quartzosas. 

 
A calcopirita ocorre preferencialmente associada à pirrotita, como inclusões ou nas 

bordas deste mineral (Figuras 4.10 e 4.11).  

Figura 4.10 - Pirrotita com inclusões de calcopirita (CCP) e intercrescimentos com 

pirita na borda. Luz refletida; nicóis//s; aumento 68x. Amostra R6 (FURNAS, 2000). 
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Figura 4.11 - Grande cristal de pirrotita alongado segundo a xistosidade. Luz refletida; 

nicóis //s; aumento 68x. Amostra R10 (FURNAS, 2000). 

 
A grafita também acompanha os planos de xistosidade e ocorre como finas e pequenas 

lamelas na parte mais micácea da xistosidade. Sua presença, nas secções polidas 

estudadas, não ultrapassa 1% do total dos minerais opacos. 

 
As tabelas 4.9 e 4.10 apresentam os resultados da análise modal (contagem de pontos) a 

partir das seções polidas examinadas ao microscópio, mostrando claramente uma maior 

concentração do teor de sulfetos ao longo da xistosidade (seções longitudinais).  

 
Considerando totais individuais, foram identificados teores de sulfetos entre 3,3 e 7,6% 

em volume, nas seções transversais e entre 4,8 e 9,8% em volume, nas seções 

longitudinais.  

 
Quanto aos valores médios, as amostras apresentam percentagem volumétrica global de 

6,2% de sulfetos, o que representa aproximadamente 10,3% em peso (Tabela 4.9).  

 
As amostras identificadas como pobres (P), intermediárias (I) e ricas (R) em relação ao 

teor de sulfetos apresentam teores médios de 5,21%, 6,0% e 7,3%, respectivamente.  
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Tabela 4.9 - Análise modal dos sulfetos (% volumétrica). 
Amostra Direção do corte pirrotita (%) pirita (%) calcopirita (%) Total sulfetos (%) 

P1 Transversal 2,5 0,6 0,2 3,3 
P2 Transversal 3,2 1,0 0,1 4,3 
P3 Longitudinal 4,1 0,8 0,3 5,2 
P4 Longitudinal 8,4 0,9 0,0 9,3 
P5 Transversal 4,0 0,2 0,2 4,4 
P6 Transversal 3,8 0,2 0,1 4,1 
P7 Transversal 3,6 0,3 0,1 4,0 
P8 Longitudinal 6,2 0,4 0,1 6,7 
P9 Transversal 4,8 1,0 0,2 6,0 
P10 Longitudinal 2,1 2,4 0,3 4,8 
I1 Transversal 5,0 0,0 0,0 5,0 
I2 Transversal 4,2 0,7 0,2 5,1 
I3 Transversal 6,8 0,3 0,3 7,4 
I4 Longitudinal 4,8 0,0 0,2 5,0 
I5 Transversal 3,8 0,2 0,1 4,1 
I6 Longitudinal 8,8 0,3 0,3 9,4 
I7 Longitudinal 8,0 0,3 0,1 8,4 
I8 Transversal 5,6 0,4 0,0 6,0 
I9 Longitudinal 4,6 0,2 0,2 5,0 
I10 Longitudinal 4,6 0,2 0,2 4,8 
R1 Longitudinal 6,4 0,2 0,3 6,9 
R1 Transversal 5,0 0,2 0,2 5,4 
R2 Transversal 4,7 0,5 0,4 5,6 
R3 Longitudinal 6,4 0,3 0,1 6,8 
R4 Longitudinal 5,7 0,3 0,2 6,2 
R5 Longitudinal 5,5 0,6 0,2 6,3 
R6 Longitudinal 7,5 1,7 0,4 9,6 
R7 Longitudinal 9,1 0,4 0,3 9,8 
R8 Transversal 6,1 0,6 0,0 6,7 
R9 Longitudinal 7,5 1,7 0,3 9,5 
R10 Transversal 7,0 0,3 0,3 7,6 

 Fonte: (FURNAS, 2000). *Amostras classificadas em P - Pobres; I - Intermediárias e R -Ricas 

 

 Tabela 4.10 - Valores médios da análise modal dos sulfetos. 
Mineral Direção do corte Média (% Volumétrica) Média (% em Peso) 

pirrotita 
Longitudinal 6,2 10,18 
Transversal 4,7 7,64 

Total 5,5 8,95 

pirita 
Longitudinal 0,7 1,24 
Transversal 0,4 0,8 

Total 0,6 1,02 

calcopirita 
Longitudinal 0,21 0,31 
Transversal 0,16 0,24 

Total 0,20 0,27 

Total sulfetos  
Longitudinal 7,2 11,73 
Transversal 5,2 8,68 

Global 6,2 10,25 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 
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O teor de óxidos e sulfetos de ferro também foi determinado a partir de análises 

químicas por FRX em 22 amostras provenientes da galeria de investigações, cujos 

resultados apontam valores entre 2,0% e 11,6% em peso. 

 

Em complementação, foi realizada uma análise por DRX do precipitado de coloração 

branca que recobria algumas amostras, identificado como sulfato hidratado de ferro.  

 

Durante a fase de implantação da UHE Irapé (Projeto Executivo), outras duas 

campanhas de caracterização do maciço rochoso foram conduzidas, uma no âmbito dos 

estudos de avaliação do potencial de geração de drenagem ácida (Item 4.3), realizada 

pelo Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal 

de Minas Gerais (DMET- UFMG) em 2003, e outra como parte integrante dos trabalhos 

de pesquisa acerca da qualidade das águas, realizada pela SPEC Planejamento, 

Engenharia, Consultoria Ltda. em 2004. 

 

A primeira etapa dos estudos conduzidos pelo DMET-UFMG contemplou a realização 

de análises químicas para determinação dos teores de Stotal e Ssulfeto, bem como de Ctotal e 

Ccarbonato em amostras de material rochoso, provenientes das escavações obrigatórias e 

dos testemunhos de sondagens executadas na área de implantação da UHE Irapé. 

 

Essas análises foram realizadas através dos procedimentos analíticos de Análise por 

combustão - Ignição em Oxigênio para determinação dos teores de Stotal e Ctotal; 

Lixiviação seletiva para separação do Ssulfato do Ssulfeto, bem como o Corgânico do Ccarbonato; 

Cromatografia para identificação química dos teores de Ssulfato e Ccarbonato nos “licores” 

obtidos após a lixiviação seletiva. 

 

Para a realização dessas análises foram selecionadas amostras representativas das rochas 

provenientes das escavações obrigatórias (Tipo 5A, 5 e 6) na área de implantação das 

estruturas da usina (Tabela 4.11). 
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Tabela 4.11 - Amostras selecionadas para realização das análises químicas. 
Margem Origem Localização Amostra (Profundidade) Material 

Direita 

Escavações Obrigatórias 
Acesso MD-1 

MD-1/1 5A 
MD-1/2 5 

Janela Intermediária JI-6 6 

SM-120 Shaft 

120-1 (90,00 - 92,00 m) 

6 
120-3 (96,00 - 98,00 m) 

120-5 (102,00 - 104,00 m) 
120-7 (108,00 - 110,00 m) 

SR-121A 

Túnel de desvio 

121A-1 (53,00 - 54,50 m) 

6 
121A-3 (57,50 - 59,00 m) 
121A-5 (62,00 - 63,50 m) 
121A-7 (66,50 - 68,00 m) 

SR-122A 

122A-1 (75,00 - 76,50 m) 

6 
122A-3 (79,50 - 81,00 m) 
122A-5 (84,00 - 85,50 m) 
122A-7 (88,50 - 90,00 m) 

Esquerda 

SR-123 Casa de força 
123-1 (8,2 - 17,20 m) 5A 

123-2 (22,30 - 32,10 m) 5 
123-3 (32,10 - 105,00 m) 6 

SR-124 Tomada D´água 
124-1 (2,7 - 17,10 m) 5A 

124-2 (17,10 - 23,50 m) 5 
124-3 (23,50 - 65,20 m) 6 

SR-125 Defletor 

125-1 (2,00 - 5,50 m) 5A 
125-2 (5,50 - 31,00 m) 5 
125-3 (31,00 - 60,00 m) 6 
125-4 (60,00 - 89,70 m) 6 

SR-127 Extravasor 
127-1 (0,00 - 17,80 m) 5A 
127-2 (17,80 - 39,30 m) 6 
127-3 (39,30 - 104,10 m) 6 

SR-128 Vertedouro 

128-1 (3,00 - 13,50 m) 5A 
128-2 (13,50 - 35,40 m) 5 
128-3 (35,40 - 100,00 m) 6 
128-4 (100,00 - 122,20 m) 6 

SR-135 Defletor 

135-1 (3,60 - 4,40 m) 5A 
135-2 (4,40 - 22,80 m) 5 
135-3 (22,80 - 85,00 m) 6 
135-4 (85,00 - 192,20 m) 6 

Fonte: (Cemig, 2003a).  

 

De maneira geral, os resultados individuais obtidos (Tabela 4.12) apontam baixos teores 

de Ssulfeto para os materiais 5 e 5A, inferiores a 1,5 e 0,05%, respectivamente. Contudo, 

nas amostras de rocha sã a pouco decomposta (material 6), esses teores variam de 1,2% 

a 2,8% em peso, sendo que 97% de todo o Stotal identificado, ocorre na forma de 

sulfetos. Considerando valores médios, o teor de Ssulfeto varia entre 0,03 e 2,1%, 

conforme indicado na tabela 4.13. 

 

Esses resultados corroboram as considerações do modelo apresentado Moreira Filho & 

Magalhães (1999), no que tange à influência do grau de alteração da rocha no teor de 

sulfetos, refletindo o elevado estado de lixiviação desses minerais nas porções mais 

superficiais do maciço (rochas tipo 5A e 5). 
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A diferença existente entre os teores de Stotal e Ssulfeto, conforme indicado pelas tabelas 

4.12 e 4.13, é atribuída à presença de sulfatos naturais ou neoformados pelo processo de 

oxidação dos sulfetos. 

 

Tabela 4.12 - Resultados das análises químicas. 
Amostra Material %Stotal %Ssulfeto %Ctotal %Ccarbonato 
MD-1/1 5A 0,022 0,022 4,890 1,510 
MD-1/2 5 0,035 0,022 5,110 0,530 

JI-6 6 2,490 2,110 2,470 0,195 
120-1  

6 

1,730 1,700 0,726 0,010 
120-3  2,245 2,170 5,889 0,120 
120-5  2,230 2,120 5,914 0,160 
120-7  1,465 1,460 1,128 0,090 

121A-1  

6 

2,650 2,630 3,302 0,002 
121A-3  2,265 2,250 3,425 0,455 
121A-5  2,450 2,420 2,451 0,248 
121A-7  2,350 2,160 2,423 0,007 
122A-1  

6 

2,220 2,180 3,730 0,018 
122A-3  1,905 1,760 2,700 0,019 
122A-5  2,740 2,710 1,380 0,010 
122A-7  1,785 1,770 1,700 0,131 
123-1  5A 0,074 0,035 1,470 0,008 
123-2  5 1,670 0,970 1,080 0,052 
123-3  6 2,080 2,050 2,460 0,161 
124-1  5A 0,043 0,019 1,190 0,011 
124-2  5 1,870 1,470 1,750 0,013 
124-3  6 2,500 2,430 2,880 0,265 
125-1  5A 0,041 0,031 2,900 0,015 
125-2  5 0,527 0,404 3,350 0,391 
125-3  6 2,320 2,260 3,670 0,021 
125-4  6 1,850 1,830 2,410 0,013 
127-1  5A 0,051 0,026 1,780 0,009 
127-2  6 2,270 2,120 2,110 0,212 
127-3  6 2,080 2,060 2,590 0,294 
128-1  5A 0,038 0,026 1,840 0,065 
128-2  5 1,320 1,030 2,530 0,012 
128-3  6 2,740 2,720 2,030 0,320 
128-4  6 1,890 1,870 1,640 0,140 
135-1  5A 0,036 0,022 2,010 0,151 
135-2  5 0,028 0,020 2,410 0,014 
135-3  6 1,200 1,170 3,050 0,071 
135-4  6 2,070 2,050 4,590 0,145 

Fonte: (Cemig, 2003a).  

 

Tabela 4.13 - Médias dos teores químicos das amostras analisadas (% em peso). 
Material Stotal Ssulfeto Ctotal Ccarbonato Nº de amostras 

Rochas tipo 5A 0,044 0,026 2,297 0,253 7 

Rochas tipo 5 0,908 0,653 2,705 0,169 6 

Rochas tipo 6 2,154  2,084 2,812 0,135 23 

Fonte: (Cemig, 2003a).  
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Por outro lado, os carbonatos representam apenas cerca de 0,5% do Ctotal, cujos valores 

mais elevados são decorrentes da presença marcante de grafita no maciço rochoso da 

área de implantação da UHE Irapé. 

 

Durante o processo de dosagem de Ssulfeto nas amostras de rocha sã a pouca decomposta 

(material 6), também foram realizadas 12 análises para identificar e quantificar os 

sulfetos, cujos resultados apontam valores médios de 1,305% e 0,802% para o %Ssulfeto 

(pirrotita) e %Ssulfeto (pirita), respectivamente, conforme indicado na tabela 4.14, o que 

representa cerca de 3,290% em peso de pirrotita e 1,499% em peso de pirita, totalizando 

um percentual médio de sulfetos da ordem de 5% em peso. 

 

Tabela 4.14 - Resultados das análises de identificação dos sulfetos.   
Amostra %Ssulfeto %Ssulfeto (pirrotita) %Ssulfeto (pirita) 
120-1  1,700 1,240 0,463 
120-3  2,170 0,130 2,040 
120-5  2,120 0,020 2,100 
120-7  1,460 1,150 0,313 

121A-1  2,570 1,770 0,799 
121A-3  2,250 1,560 0,689 
121A-5  2,420 1,740 0,681 
121A-7  2,160 1,640 0,521 
122A-1  2,180 1,600 0,579 
122A-3  1,760 1,280 0,483 
122A-5  2,710 2,140 0,573 
122A-7  1,770 1,390 0,385 

Fonte: (Cemig, 2003a). 

 

Ainda durante essa campanha de ensaios, também foi realizada uma análise por DRX 

para identificação do precipitado de coloração amarelada, coletado em talude natural ao 

longo de um plano de fratura, cujos resultados indicam a presença de um sulfato de 

ferro e potássio hidratado, denominado jarosita - KFe3(SO4)2.(OH)6. 

 

Dentre as atividades desenvolvidas pela SPEC para avaliação da qualidade das águas na 

área de implantação da UHE Irapé, foram realizadas análises por microscopia ótica de 

luz transmitida e refletida e por FRX em amostras de rocha sã, provenientes das 

escavações obrigatórias nas diversas estruturas da usina.  
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As amostras analisadas por microscopia ótica de luz transmitida e refletida revelam um 

percentual de sulfetos variando entre 2 e 14 % em volume, representados pela presença 

predominante de pirrotita, além de pirita, calcopirita e esfarelita (Tabela 4.15).   

 

Comparando-se os resultados obtidos para as seis amostras analisadas, identifica-se a 

diferença marcante da amostra 2, caracterizada pelos altos teores de cianita  e pirrotita, 

bem como pela presença de estaurolita, conforme indicado na tabela 4.16. 

 

 Tabela 4.15 - Composição modal das amostras analisadas. 

% volumétrica 

Amostras 

1 
(Vertedouro) 

2  
(Tomada D´água) 

3 
(Estoque MD) 

4 
 (Barragem) 

5  
(Estoque MD) 

6 
 (Estoque ME) 

quartzo 57 30 63 55 50 63 

moscovita 25 15 18 25 20 20 

cianita 3 32 1 - - - 

estaurolita - 3 - - - - 

clorita 1 <1 8 5 4 3 

biotita - 1 - - - - 

granada <1 <1 5 7 10 5 

plagioclásio - <1 - - - raro 

carbonato <1 <1 raro <1 1 3 

titanita 1 <1 <1 <1 <1 <1 

turmalina <1 <1 <1 <1 <1 <1 

zircão - raro - raro - - 

sulfatos - - 1 - <1 <1 

pirrotita 7 14 - 4 4 3 

pirita <1 - 3 1 4 <1 

grafita 5 4 <1 1 6 2 

calcopirita raro <1 - <1 <1 raro 

esfalerita raro - - - - - 

goethita - - - <1 <1 <1 

  Fonte: (SPEC, 2004). 

 

A química dos óxidos analisados por FRX reflete com muita propriedade as descrições 

petrográficas das amostras 1 e 2, destacando-se o resultado da amostra 2, com menor 

teor de SiO2 e maior de Al2O3 (Tabela 4.16), devido à predominância de cianita em 

relação ao quartzo. 
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No que tange aos teores de enxofre, os resultados apontam valores entre 0,35 e 2,34% 

em peso, o que representa 0,67 e 4,5% em peso de sulfetos. 

 
Tabela 4.16 - Resultados das análises por fluorescência de raios-X (% em peso). 

Amostra S SiO2 Fe2O3 Al2O3 MgO CaO TiO2 P2O5 Na2O K2O MnO 
1 1,49 74,9 7,2 9,4 0,81 0,36 0,48 0,038 0,74 1,7 0,3 
2 1,83 63,8 6,6 19,2 1,1 0,23 0,87 0,061 1 2,3 0,15 
7 0,35 77,2 6,3 9,2 1,2 0,36 0,53 0,048 0,69 1,4 0,26 
8 2,34 79 5,3 9 0,65 0,11 0,54 0,058 0,56 1,9 0,28 
9 1,75 78,3 5,3 8,5 0,97 0,3 0,48 0,074 0,57 1,6 1,2 

Fonte: (SPEC, 2004).  

 

Considerando-se os resultados das 7 campanhas de caracterização realizadas durante as 

fases de Viabilidade, Projeto Básico e Executivo (1996 a 2004), pode-se dizer que o 

maciço rochoso da área de implantação da UHE Irapé é representado, 

predominantemente, por um pacote de mica-quartzo xisto grafitoso, de coloração cinza 

escura, com granulação fina a grosseira, marcado pela presença significativa de sulfetos 

(pirrotita, pirita e eventualmente, calcopirita e esfalerita) disseminados na matriz 

rochosa e por baixas concentrações de carbonato.  

 
Em todas as amostras analisadas, os minerais placóides e prismáticos, tais como as 

micas e, eventualmente a cianita, imprimem ao maciço uma forte foliação, que se 

apresenta normalmente como um bandamento composicional, caracterizado pela 

alternância de níveis cinza claros (predomínio de quartzo) com níveis cinza escuros 

(concentração de opacos, principalmente grafita). 

 
A associação mineralógica (granada + biotita + clorita + moscovita + quartzo), observada 

na maioria das amostras analisadas, é típica de rochas pelíticas metamorfizadas na 

fácies xisto verde alto. Contudo, nas amostras contendo cianita e estaurolita, o grau 

metamórfico é da fácies anfibolito. 

 
De forma geral, os sulfetos de ferro (pirita e pirrotita) são anédricos e ocorrem 

principalmente na forma de delgados níveis orientados segundo a foliação da rocha, 

exibindo granulação fina, bem como associados a veios de quartzo (Figura 4.12), 

quando assumem formas relativamente euédricas e granulação mais grosseira.  
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Figura 4.12 - Cristais de 

pirrotita associados a veios de 

quartzo (Talude escavado na 

região da Casa de Força).      

 
Entre os sulfetos identificados, percebe-se claramente a predominância de pirrotita em 

relação à pirita. A calcopirita ocorre em teores inferiores a 1% em peso, 

preferencialmente associada à pirrotita e a esfalerita é raramente observada.  

 

Os teores de enxofre e/ou sulfetos obtidos refletem uma heterogeneidade na distribuição 

de sulfetos no maciço rochoso local, evidenciada pela grande amplitude entre os 

percentuais identificados pelas diferentes análises realizadas (Tabela 4.17). 

 
Tabela 4.17 - Resumo dos resultados obtidos nas campanhas de caracterização.  

Campanha Ensaios realizados Resultados obtidos 

1 Petrografia (Análise Modal) 
pirita: 4 a 10% em volume 
Valor Médio: 7,5% em peso 

2 Fluorescência de raios-X 
S: 1,2 e 2,7% em peso 
sulfeto de ferro: 2,3 e 5,1% em peso 

3 Petrografia (Análise Modal) sulfetos: 5 a 10% em volume 

4 

Difração de raios-X 
sulfetos: 3 a 39,5% em peso 
84% das amostras: 3 a 10% em peso 

Fluorescência de raios-X 

S: 0,46 a 12,8% em peso 
sulfetos: 0,9 a 24,5% em peso 
74% das amostras: 1 a 3% em peso (S) 
                               1,9 a 5,8% em peso (sulfetos) 

5 
Petrografia (Análise Modal) 

sulfetos: 3,3 a 7,6% em volume (ST*) 
               4,8 a 9,8% em volume (SL**) 
Valor Médio: 6,2% em volume - 10,3% em peso 

Fluorescência de raios-X 2 a 11,6% em peso 

6 
Análise por combustão - Ignição em 
oxigênio, Lixiviação Seletiva e 
Cromatografia 

Valor Médio: 2,1% em peso (Ssulfeto) - rocha tipo 6 

                      4,8% em peso (sulfetos) 

7 

Petrografia (Análise Modal) 2 a 14% em volume 

Fluorescência de raios-X 
S: 0,35 a 2,34% em peso 
sulfetos: 0,67 a 4,5% em peso 

* ST: Seção Transversal; ** SL: Seção Longitudinal. 
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Quanto à origem dos sulfetos, pode-se dizer que a sua presença disseminada em um 

maciço carbonoso sugere formação a partir da sedimentação que gerou as rochas locais, 

recristalizadas durante o metamorfismo, e não resultante de atividade hidrotermal 

alóctone, associada ao processo tecto-metamórfico. Nesse contexto, acredita-se que 

sedimentos orgânicos depositados em ambiente tipicamente redutor tenham sido a fonte 

de enxofre necessário à formação desses minerais (Cemig, 2002). 

 

4.2.2 Maciço rochoso da região do córrego Olhos D’água 

 
Os trabalhos de mapeamento geológico-geotécnico, bem como as sondagens realizadas 

na região do córrego Olhos D’água apontam para um perfil caracterizado pela presença 

de um capeamento de solo com espessuras da ordem de 10 m de espessura, recobrindo 

uma intercalação de metadiamictitos e quartzitos sãos (Figura 4.13).  

Figura 4.13 - Lente de quartzito, intercalada ao metadiamictito. 

 

Os estudos de caracterização foram iniciados em 1997 através de análises petrográficas 

microscópicas de seções delgadas-polidas, a partir de 2 amostras provenientes de 

testemunhos de sondagens realizadas na área prevista para a exploração de material 

pétreo isento de sulfetos (Figura 4.14).  



 

107 

  

Figura 4.14 - Mapa de localização das sondagens - região do córrego Olhos D’água. 
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Essas análises, realizadas pela GEOSOL, apontam uma rocha com estrutura laminada, 

definida pela alternância de níveis compostos de agregados granoblásticos poligonais de 

quartzo e filmes micáceos, definindo uma marcante trama foliada, cuja composição 

modal está indicada na tabela 4.18. 

 

Tabela 4.18 - Composição modal das amostras analisadas (Córrego Olhos D’água). 
Amostra (profundidade) Mineralogia - %volumétrica 

SR-26 (11,50 m) 
quartzo - 73; muscovita - 10; biotita - 10; plagioclásio - 5; clorita - 1; 
carbonato - 1; (grafita, rutilo, titanita, apatita, zircão, k-feldspato - traço); 
pirrotita - raro 

SR-27 (15,20 m) 
muscovita - 60; biotita - 15; quartzo - 7; plagioclásio - 5; grafita - 5; 
ilmenita - 2; pirrotita - 1; (rutilo, titanita, apatita, turmalina, clorita, 
carbonato, pirita, calcopirita, zircão - traço); epidoto e magnetita - raro 

Fonte: (GEOSOL, 1997). 

 

Em meio aos agregados granoblásticos, sobressaem porfiroclastos de quartzo e 

agregados quartzo-feldspáticos com muscovita e clorita intergranulares, apresentando 

formas ocelares, que evidenciam tratar-se de litoclastos. 

 

Na amostra SR-26/11,50 m (Quartzito), a ocorrência de sulfetos é rara e restringe-se a 

esparsos cristais de pirrotita, com granulação em torno de 0,1 mm.  

 

Por outro lado, a amostra SR-27/15,20 m (metadiamictito) apresenta sulfetos de forma 

disseminada, representados por cristais anédricos de pirrotita, de granulação entre 0,2 a 

1,5 mm, geralmente alongados segundo a foliação, bem como raros cristais de pirita e 

calcopirita. 

 

Em 2000, foram realizados ensaios de caracterização mineralógica e química pela 

Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, conduzidos no âmbito de um estudo de 

avaliação da adequabilidade dos metadiamictitos para uso como agregado e 

enrocamento. Nesse sentido, foram confeccionadas 12 seções delgadas-polidas a partir 

de amostras dos testemunhos de sondagens executadas na região, com o objetivo de 

identificar e quantificar os sulfetos presentes.   
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Os resultados das análises petrográficas por microscopia ótica de luz refletida revelam 

um percentual máximo de 1 % sulfetos (estimados em área), representados basicamente 

pela presença de pirrotita, conforme indicado na tabela 4.19.   

 
Tabela 4.19 - Mineralogia semi-quantitativa por microscopia ótica (% em área). 
Amostra (profundidade) pirrotita pirita calcopirita 

SR-25 (24,40 m) rarísssimo rarísssimo - 
SR-25 (34,10 m) traço traço - 
SR-25 (39,20 m) traço raro - 
SR-26 (17,00 m) raro rarísssimo rr 
SR-26 (29,40 m) 1 rarísssimo - 
SR-27 (17,45 m) 1 rarísssimo - 
SR-27 (32,30 m) 1 rarísssimo rarísssimo 
SR-27 (59,40 m) 1 rarísssimo rarísssimo 
SR-28 (10,10 m) 1 traço raro 
SR-28 (18,70 m) traço traço rarísssimo 
SR-28 (41,50 m) 1 rarísssimo raro 
SR-28 (61,70 m) 1 rarísssimo rarísssimo 

Fonte: (CVRD, 2000).   

 

As análises químicas identificaram teores de enxofre variando entre 0,019 e 0,531% em 

peso (Tabela 4.20), o que representa concentrações de sulfetos de ferro em torno de 0,04 

e 1,0% em peso, respectivamente. 

 
Tabela 4.20 - Análises químicas para S. 

Amostra (profundidade) S (% em peso) 
SR-25 (24,40 m) 0,025 
SR-25 (34,10 m) 0,366 
SR-25 (39,20 m) 0,217 
SR-26 (17,00 m) 0,019 
SR-26 (29,40 m) 0,265 
SR-27 (17,45 m) 0,270 
SR-27 (32,30 m) 0,274 
SR-27 (59,40 m) 0,266 
SR-28 (10,10 m) 0,531 
SR-28 (18,70 m) 0,311 
SR-28 (41,50 m) 0,234 
SR-28 (61,70 m) 0,221 

 Fonte: (CVRD, 2000). 

 

Como parte do programa conduzido por FURNAS entre 1999 e 2001, foram realizadas 

análises petrográficas para determinação do teor de sulfetos, a partir de uma amostra de 

mão proveniente da região do córrego Olhos D’água, cuja composição modal é 

apresentada na tabela 4.21. 
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Tabela 4.21 - Composição modal de amostra da região do córrego Olhos d’água. 
Tipo de Amostra  Mineralogia - %volumétrica 

Amostra de mão 
quartzo - 40; muscovita e clorita - 30; biotita - 20; granada - 5; minerais 
opacos 4; turmalina - 1; zircão - traço 

Fonte: (FURNAS, 2000). 

 

Essas análises apontam uma rocha de granulação média, textura granolepidoblástica e 

com foliação bem desenvolvida, face ao alinhamento plano-paralelo das palhetas 

micáceas.  

 

O quartzo apresenta-se como cristais xenomórficos bem desenvolvidos ou em 

agregados com cristais recristalizados e tendendo à poligonização (Figura 4.15) e a 

biotita ocorre sob a forma de palhetas bem desenvolvidas, às vezes com inclusões de 

zircão, quartzo ou opacos.  

 
 

 

 

 

 

Figura 4.15 - Cristais de quartzo 

tendendo a poligonização. Luz 

transmitida; nicóis cruzados; 

aumento 250x (FURNAS, 2000). 

 

A granada mostra-se como porfiroblastos, sob a forma de cristais subédricos, 

apresentando muitas inclusões de quartzo e os minerais opacos ocorrem como cristais 

irregulares bem desenvolvidos ou disseminados de forma pulverulenta, geralmente 

associados às camadas micáceas. A turmalina é rara e ocorre como cristais subédricos 

zonados e com dimensões menores que a biotita e opacos. 
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Em 2003 foi realizada uma nova campanha de ensaios, conduzidos pelo DMET-UFMG, 

visando aferir os teores de sulfetos presentes na área prevista para exploração de 

material pétreo isento de sulfetos e verificar a necessidade de sua compartimentação, em 

função dos teores encontrados em cada bancada. 

 

Nesse sentido, foram coletadas amostras em 5 furos de sondagens executadas na região, 

em trechos alternados de 2,5 m, para determinação dos teores de Stotal e Ssulfeto, bem 

como de Ctotal e Ccarbonato. 

 

Os procedimentos de amostragem incluíram a coleta de 4 amostras, com dimensões de 

aproximadamente 2,5 m de comprimento, a cada 10 m de testemunho, de forma a 

representar cada uma das bancadas previstas para a exploração da pedreira. Para a 

realização dos ensaios foram selecionadas apenas a primeira e a terceira amostra 

representativa de cada bancada (Figura 4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 - Critério de seleção das amostras (Cemig, 2003b). 
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Dessa forma, foram selecionadas 26 amostras para determinação dos teores de Stotal e 

Ctotal e 11 para análises de dosagem de Ssulfeto e Ccarbonato, considerando os procedimentos 

adotados pela UFMG (Ignição em Oxigênio, Lixiviação Seletiva e Cromatografia). Os 

resultados apontam teores de Stotal entre 0,122 e 0,522% (Tabela 4.22), sendo o valor 

médio igual a 0,275%, que representa 0,5% em peso de sulfetos de ferro.  

 
Tabela 4.22 - Resultados das análises químicas (Córrego Olhos d’água). 

Nº Furo Elevação (m) %Stotal %Ssulfeto %Ctotal %Ccarbonato 

SR-25 

460,0 - 457,5 0,203 - 0,197 - 
455,0 - 452,5 0,173 - 0,140 - 
450,0 - 447,5 0,249 - 0,296 - 
445,0 - 442,5 0,297 - 0,525 - 

SR-26 

470,0 - 467,5 0,122 - 0,236 - 
465,0 - 462,5 0,137 - 0,228 - 
457,5 - 455,0 0,162 - 0,296 - 
455,0 - 452,5 0,310 - 0,299 - 

SR-27 

484,8 - 482,3 0,459 0,360 0,266 <0,001 
479,8 - 477,3 0,438 0,364 0,299 <0,001 
474,8 - 472,3 0,394 - 0,335 - 
469,8 - 467,3 0,411 0,375 0,366 <0,001 
464,8 - 462,3 0,340 - 0,240 - 
459,8 - 457,3 0,356 - 0,237 - 
454,8 - 452,3 0,107 - 0,099 - 
449,8 - 447,3 0,153 - 0,195 - 
444,8 - 442,3 0,321 - 0,248 - 
439,8 - 437,5 0,281 - 0,259 - 

SR-131 

435,2 - 432,7 0,198 0,196 0,441 0,038 
430,2 - 427,7 0,205 0,204 0,333 0,024 
425,2 - 422,7 0,231 0,231 0,492 0,071 
420,2 - 417,5 0,326 0,326 0,681 0,003 

SR-132 

444,9 - 442,4 0,309 0,301 0,375 0,042 
439,9 - 437,4 0,522 0,489 0,202 0,084 
434,9 - 432,4 0,235 0,228 0,332 0,061 
429,9 - 427,4 0,213 0,201 0,358 0,074 

Fonte: (Cemig, 2003b). 

  
Analisando os resultados obtidos para as amostras coletadas, que representam a 

dimensão de cada uma das bancadas da pedreira prevista, observa-se que não existem 

níveis enriquecidos em enxofre, mesmo próximo à elevação 424 m, onde supostamente 

seria o contato entre o metadiamictito e o mica-quartzo xisto grafitoso descrito no item 

4.2.1, conforme evidenciado por alguns furos de sondagem.  

 
Dando continuidade aos estudos de caracterização do maciço rochoso da pedreira Olhos 

D’água, no âmbito dos trabalhos desenvolvidos pela SPEC em 2004, foram realizadas 

análises de óxidos por FRX em 5 amostras provenientes da exploração do nível 456 m.  
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Novamente, os resultados obtidos para Stotal, conforme apresentado na tabela 4.23, 

apontam valores máximos da ordem de 0,37% em peso, o que representa um percentual 

de sulfetos de ferro da ordem 0,7% em peso. 

 

Tabela 4.23 - Resultados das análises por fluorescência de raios-X (% em peso). 
Amostras S SiO2 Fe2O3 Al 2O3 MgO CaO TiO2 P2O5 Na2O K2O MnO 

1 0,2 81,7 4,4 8,2 1,5 1,4 0,41 0,11 0,85 2 0,06 
2 0,07 76,2 5,1 9,6 2,4 2,3 0,54 0,12 0,74 2,6 0,09 
3 0,27 77,6 5,5 10,2 1,4 1,1 0,5 0,16 0,61 2,8 0,08 
4 0,35 75,4 5,2 11,2 2,2 1,8 0,56 0,13 0,99 2,9 0,07 
5 0,37 77,8 5,8 8,7 1,9 0,96 0,46 0,066 0,7 2,1 0,06 

 Fonte: (SPEC, 2004). 
 

O resultado da análise petrográfica por microscopia ótica da amostra 4 (Tabela 4.24) 

revelou uma rocha de granulação fina, constituída por quartzo, moscovita e biotita, além 

de carbonato, clorita, zircão, titanita, apatita e opacos, entre eles, pirrotita e pirita nos 

espaços intergranulares do quartzo (Figura 4.17), muscovita e biotita, com raros cristais 

de calcopirita inclusos, bem como de esfalerita em suas bordas.  

 

Tabela 4.24 - Composição mineralógica da amostra 4. 
Mineralogia %volumétrica 

quartzo 62 
moscovita 23 

clorita raro 
biotita 12 

carbonato 1 
titanita <1 
zircão <1 
apatita <1 

pirrotita 1 
grafita <1 

calcopirita raro 
esfalerita raro 

Fonte: (SPEC, 2004). 

 

A partir das análises petrográficas e químicas, as amostras provenientes da área prevista 

para a exploração de material pétreo na região do córrego Olhos D’água foram 

classificadas como um xisto, com teores variáveis de quartzo e mica, bem como um 

percentual máximo de sulfetos da ordem de 1% em peso. Contudo, esse xisto representa 

a matriz do metadiamictito identificado pelos mapeamentos de superfície, cujos 

fragmentos (litoclastos) chegam a atingir dimensões da ordem de 0,60 m (Figura 4.18). 
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Figura 4.17 - Cristais de pirita (pi) e pirrotita (po), associados ao quartzo. Luz refletida; 

nicóis cruzados; aumento 50x (SPEC, 2004). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 - Fragmento de rocha quartzo-feldspática 

imerso em matriz xistosa (metadiamictito). 

 
 
A associação mineral apresentada pelas amostras analisadas (granada + biotita + clorita + 

moscovita + quartzo) evidencia a sua origem a partir de processos metamórficos de grau 

médio (fácies xisto verde alto), atuantes sobre a rocha sedimentar preexistente, marcada 

pela presença de fragmentos imersos e dispersos em matriz de natureza pelítica. 

pi 

pi 

pi 

po 
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4.3 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE GERAÇÃO ÁCIDA 
 

Diante dos resultados apresentados pelos estudos de caracterização do maciço rochoso 

foram realizados ensaios complementares, de acordo com o macrofluxo  para avaliação 

do potencial de geração/mitigação de drenagem ácida (Figura 4.19), cujos resultados 

estão apresentados  nos itens 4.3.1 e 4.3.2 e discutidos no capítulo 5. 

 

 

 

Figura 4.19 - Macrofluxo de avaliação do potencial de geração/mitigação de ARD. 
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4.3.1 Ensaios Estáticos 

 

Os estudos de avaliação do potencial de geração ácida foram realizados em 2003 pelo 

DMET-UFMF, incluindo numa primeira etapa, a determinação dos teores de S e C em 

36 amostras do mica-quartzo xisto (Tabela 4.12), conforme apresentado no item 4.2.1.  

 

Na segunda etapa dos trabalhos, foram realizados ensaios estáticos em 31 das referidas 

amostras, de acordo com o método ABA Modificado, incluindo a determinação do 

potencial de neutralização (NP), conforme proposto por Lawrence & Wang (1997). 

 

A tabela 4.25 apresenta os resultados obtidos, incluindo os valores referentes aos 

potenciais de acidificação e neutralização (AP e NP), bem como ao potencial líquido de 

neutralização (NNP) e à razão de neutralização (NR), dada pela relação NP/AP, que 

permitem avaliar o potencial de geração ácida das amostras analisadas.  

 

Tabela 4.25 - Resultados dos Ensaios Estáticos (Balanço Ácido Base Modificado). 
Amostra Material %Ssulfeto %Ccarbonato 

AP NP NNP NR 
(kg CaCO3/ton) 

MD-1/1 5A 0,022 1,510 0,69 - 0,22 -0,91 0,32 
MD-1/2 5 0,022 0,530 0,69 - 0,06 - 0,75 0,09 

JI-6 6 2,110 0,195 65,94 3,38 - 62,56 0,05 
120-1  

6 

1,700 0,010 53,13 3,34 - 50,72 0,06 
120-3  2,170 0,120 67,81 0,67 - 69,48 0,01 
120-5  2,120 0,160 66,25 1,39 - 68,29 0,02 
120-7  1,460 0,090 45,63 3,44 - 42,34 0,08 

121A-1  

6 

2,630 0,002 82,19 6,49 - 76,63 0,08 
121A-3  2,250 0,455 70,31 2,82 - 67,96 0,04 
121A-5  2,420 0,248 75,63 2,88 - 73,68 0,04 
121A-7  2,160 0,007 67,50 3,70 - 69,73 0,05 
122A-1  

6 

2,180 0,018 68,13 9,64 - 59,73 0,14 
122A-3  1,760 0,019 55,00 4,65 - 54,88 0,08 
122A-5  2,710 0,010 84,69 3,33 - 82,29 0,04 
122A-7  1,770 0,131 55,31 1,59 - 54,19 0,03 
123-1  5A 0,035 0,008 1,09 - 1,77 - 2,86 1,62 
123-2  5 0,970 0,052 30,31 - 4,23 - 34,54 0,14 
123-3  6 2,050 0,161 64,06 0,92 - 63,14 0,01 
124-1  5A 0,019 0,011 0,59 - 1,26 - 1,85 2,14 
124-2  5 1,470 0,013 45,94 - 5,95 - 51,89 0,13 
124-3  6 2,430 0,265 75,94 - 2,04 - 77,98 0,03 
125-1  5A 0,031 0,015 0,97 - 0,79 - 1,76 0,81 
125-2  5 0,404 0,391 12,63 - 2,74 - 15,37 0,22 
125-4  6 1,830 0,013 57,19 4,37 - 52,82 0,08 
127-1  5A 0,026 0,009 0,81 - 0,82 - 1,63 1,01 
127-3  6 2,060 0,294 64,38 1,00 - 63,38 0,02 
128-1  5A 0,026 0,065 0,81 - 1,01 - 1,82 1,25 
128-2  5 1,030 0,012 32,19 - 4,98 - 37,17 0,15 
128-3  6 2,720 0,320 85,00 0,14 - 84,86 0,00 
135-2  5 0,020 0,014 0,63 - 1,33 - 1,96 2,10 
135-3  6 1,170 0,071 36,56 - 3,74 - 40,30 0,10 

 Fonte: (Cemig, 2003c). 
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Os valores de NNP (NP - AP) revelam que o material rochoso da área de implantação 

da UHE Irapé apresenta uma capacidade de neutralização da acidez praticamente nula, 

em função dos baixos teores de carbonato presentes (em geral, < 1 % em volume). 

 

Conforme apresentado na tabela 2.5 (Ferguson & Morin, 1991; Brodie et al., 1991), os 

resultados dos ensaios estáticos podem ser interpretados da seguinte maneira: 

 

• Valores de NNP > 20 ou NR > 3 indicam que o mineral não apresenta potencialidade 

de geração ácida;  

 
• Valores de NNP < - 20 ou NR < 1 classificam o material como potencialmente gerador 

de ácido; 

 
• Valores de NNP e NR compreendidos entre os referidos extremos apresentam maior 

sensibilidade nos aspectos classificatórios, devendo ser designados dentro do campo das 

incertezas. 

 

Considerando esses critérios, evidencia-se que a 83% das amostras analisadas, inclusive 

algumas representativas das rochas mais decompostas - 5A (baixos teores de Ssulfeto), 

apontam valores indicativos de potencialidade em gerar soluções ácidas, conforme 

destacado na tabela 4.25. 

 

Os diagramas cartesianos propostos por Sobeck et al. (1978) apresentam uma outra 

forma de interpretação dos resultados, incluindo as regiões correspondentes aos 

materiais potencialmente geradores, de comportamento “incerto” e não-geradores 

(Figuras 4.20 e 4.21). 

 

Para a construção dos diagramas NP x AP, os valores negativos de NP foram 

considerados nulos, uma vez que representam a ausência da capacidade de neutralização 

de soluções ácidas. Assim, observa-se que todos os pontos estão localizados na região 

(1), designada como “Potencialmente Geradora”. 
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Figura 4.20 - Diagrama NP x AP para os materiais 5A, 5 e 6 (Cemig, 2003c). 

Figura 4.21 - Diagrama NP x AP: Detalhe para o material 5A (Cemig, 2003c). 
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A avaliação da disposição dos pontos nos diagramas NP x AP (Figura 4.20) permite 

reconhecer uma marcante estratificação dos valores correspondentes aos diferentes 

materiais ensaiados (rochas tipo 5A, 5 e 6), devido aos respectivos teores de Ssulfeto e 

Ccarbonato.  

 
Esses resultados também mostram um nítido controle do potencial de acidificação em 

função do grau de alteração, devido à maior lixiviação dos sulfetos nas porções mais 

superficiais do maciço rochoso (rochas tipo 5 e 5A). 

 
Dessa forma, considerando apenas os resultados dos ensaios estáticos, evidencia-se que 
o potencial de geração ácida, a partir da rocha sã, é superior ao das rochas decompostas, 

devido ao seu maior teor de Ssulfeto e à capacidade potencial de neutralização 

praticamente inexistente, em função do baixo teor de Ccarbonato. 

 
4.3.2 Ensaios Cinéticos 

 

Diante dos resultados apresentados pelos ensaios estáticos, cuja interpretação indica a 

potencialidade de geração ácida das amostras analisadas, o programa de avaliação em 

questão incluiu a realização de ensaios, a partir da instalação de lisímetros na área de 

implantação da UHE Irapé.   

 
Esses ensaios, cuja operação foi conduzida pelo CCI (FURNAS), tiveram como 

objetivo confirmar o resultado dos ensaios estáticos e prever a qualidade dos efluentes 

gerados a partir de amostras do mica-quartzo xisto em diferentes graus de alteração.  

Nesse sentido, optou-se pela avaliação do comportamento geoquímico das rochas 

sulfetadas utilizadas como enrocamento da barragem, quando submetidas às condições 

climáticas locais.  

 
Dessa forma, foram utilizados reservatórios circulares de PVC, com altura de 1,33 m, 

diâmetro médio de 1,75 m e capacidade de 3000 L (Figura 4.22), onde foram perfurados 

orifícios de cerca de 0,10 m, a partir da base, para instalação de uma torneira 

(internamente protegida por um geotêxtil), permitindo a coleta de amostras da solução 

lixiviada. 
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Figura 4.22 - Lisímetros E6, E5, E5A-1 e E5A-2 de 3000 L (E: enrocamento). 

 

Na base de cada um dos reservatórios foi instalada uma camada filtrante, constituída por 

cerca de 0,20 m de espessura de areia grossa, para o preenchimento dos mesmos com 

blocos representativos dos materiais 5A, 5 e 6, com dimensões (diâmetro equivalente) 

até 0,30 m, manualmente compactados.  

 

Registra-se ainda que, em função de algumas trincas observadas no reservatório 

preenchido com material 5A (E05A-1), um novo lisímetro foi construído para garantir a 

confiabilidade dos resultados, sendo identificado como (E05A-2). De qualquer forma, 

os ensaios foram realizados em ambos lisímetros. 

 

O volume semanal de água a ser adicionada aos referidos reservatórios foi definido a 

partir dos valores médios mensais de precipitação pluviométrica local, conforme 

indicado na tabela 4.26, de maneira a simular cada mês em 1 semana de percolação.  
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 Tabela 4.26 - Precipitação mensal e volume de água a ser adicionado aos lisímetros. 
Mês Pluviosidade (mm) Volume água (m3) Mês Pluviosidade (mm) Volume água (m3) 

Janeiro 139 0,53 Julho 6 0,02 
Fevereiro 85 0,33 Agosto 5 0,02 

Março 102 0,39 Setembro 19 0,07 
Abril 39 0,15 Outubro 106 0,41 
Maio 11 0,04 Novembro 167 0,64 
Junho 3 0,01 Dezembro 161 0,62 

 Fonte: (Cemig, 2003d). 
 

O cálculo dessa quantidade de água, adicionada semanalmente aos lisímetros, 

considerou a área dos reservatórios em questão e o volume efetivo de infiltração no 

paramento de jusante da barragem (estimado em cerca de 40%), que exclui as águas de 

escoamento superficial e de evaporação. 

 

Para caracterização das soluções coletadas ao final de cada ciclo, antes do esgotamento 

dos reservatórios, foram realizadas determinações sistemáticas de pH e condutividade 

elétrica através de ensaios de campo. 

 

Além disso, o programa de monitoramento da qualidade do lixiviado incluiu análises 

laboratoriais para determinação dos teores de sulfatos, Fetotal e Fesolúvel, bem como 

inspeções visuais acerca do grau de alteração e consistência dos materiais ensaiados. 

 

A água adicionada semanalmente aos lisímetros, proveniente da estação de tratamento 

(ETA), foi submetida a ensaios quinzenais de caracterização físico-química, cujos 

resultados apontam valores de pH da ordem de 6,5. 

 

A figura 4.23 apresenta os resultados de pH obtidos com a operação dos lisímetros ao 

longo de 127 semanas (período compreendido entre 17/03/2003 e 05/09/2005), que 

representam a simulação do processo de lixiviação em 127 meses (10,6 anos). 
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Figura 4.23 - Variação dos valores de pH nos lisímetros de 3000 L. 

 

As curvas de pH apresentadas para os lisímetros com material 5A são bastante 

semelhantes, evidenciando que as trincas e vazamentos no reservatório E5A-1 não 

comprometeram os resultados do monitoramento da qualidade do lixiviado. 

 

A partir dos resultados apresentados, observa-se que os lisímetros E5, E5A-1 e E5A-2 

apresentaram baixos valores de pH (2 a 4) desde o início do experimento, revelando a 

presença de sulfatos pré-existentes nas amostras de rochas decompostas.  

 

Por outro lado, o caráter eminentemente ácido (pH < 4) das soluções coletadas no 

lisímetro E6  foi evidenciado somente a partir da 29ª semana de simulação. Como o 

teste dos lisímetros considera que cada semana de lixiviação representa uma simulação 

da precipitação pluviométrica local referente ao período de um mês, esse resultado 

indica geração ácida a partir da rocha sã, após cerca de 29 meses (≅ 2,5 anos).  

 

A condutividade elétrica (CE) inicial dos lisímetros E5, E5A-1 e E5A-2 também 

apresentou valores mais elevados (Figura 4.24) em relação ao lisímetro E6, 

principalmente para o material 5, possivelmente em decorrência da grande quantidade 

de íons sulfato em solução (Figura 4.25), bem como à mobilização de metais devido aos 

baixos valores de pH.  
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Figura 4.24 - Variação da condutividade elétrica (CE) nos lisímetros de 3000 L. 

 
Os resultados do monitoramento dos teores de sulfato, Fetotal e Fesolúvel, obtidos 

periodicamente durante a operação dos lisímetros, por definição do CCI, são 

apresentados nas figuras 4.25 a 4.27. 

Figura 4.25 - Variação dos valores de sulfatos nos lisímetros de 3000 L. 

 
Os teores de sulfato do lixiviado, tal como a condutividade elétrica, apontam valores 

iniciais mais elevados para os materiais 5 e 5A (Figura 4.25). Contudo, foram 

registradas diferenças significativas nos lisímetros E5A-1 e E5A-2. 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1 21 41 61 81 101 121

C
on

du
tiv

id
ad

e 
( µµ µµ

S
/c

m
)

Tempo (semanas)

E6

E5

E5A-1

E5A-2

0

10.000

20.000

30.000

40.000

1 21 41 61 81 101 121

S
ul

fa
to

s 
(m

g/
L)

Tempo (semanas)

E6

E5

E5A-1

E5A-2



 

 124

Quanto aos teores de Fetotal e Fesolúvel, observam-se pequenas oscilações ao longo do 

tempo, com exceção para os picos iniciais apresentados pelo lisímetro E5, conforme 

evidenciado nas figuras 4.26 e 4.27, respectivamente. 

 

Figura 4.26 - Variação dos valores de Fetotal nos lisímetros de 3000 L. 

 

Figura 4.27 - Variação dos valores de Fesolúvel nos lisímetros de 3000 L. 

 

Ao final do monitoramento dos 4 lisímetros (aproximadamente 2,64 anos de ensaio), os 

efluentes analisados apresentaram valores relativamente constantes, conforme 

apresentado pela tabela 4.27, típicos de processos de alteração de sulfetos em ausência 

de compostos neutralizantes.  
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Tabela 4.27 - Resultados do monitoramento dos lisímetros de 3000 L. 
Parâmetros 
analisados 

Lisímetro Tempo 
(semanas) E6 E5 E5A-1 E5A-2 

pH 3,0 - 3,4 114 - 127ª 
CE 1200 - 2800 µS/cm 118 - 127ª 

Sulfatos 1200 - 2000 mg/L ≅ 1200 mg/L ≅ 800 mg/L 1000 - 3500 mg/L 114 - 127ª 
Fetotal 12 mg/L 1950 mg/L 250 mg/L 570 mg/L 120 - 127ª 

Fesolúvel 1,1 mg/L 630 mg/L 65 mg/L 75 mg/L 120 - 127ª 

 

As análises de alguns metais pesados no lixiviado dos lisímetros foram realizadas em 

abril de 2004 e julho de 2005, fornecendo resultados compatíveis com os limites 

estabelecidos pela legislação ambiental para o lançamento de efluentes em cursos 

d’água, com exceção dos valores de cobre e chumbo dos lisímetros E5 e E5A-1 

(abril/2004), conforme apresentado nas tabelas 4.28 a 4.31. 

 

Tabela 4.28 - Resultados das análises (Lisímetro E6). 

Parâmetros 
Resultados 

Limites CONAMA 
Resolução 357/2005 

Limites COPAM 
Deliberação Normativa 

10/1986 Abril/2004 Julho/2005 

Arsênio (mg/L) 0,0009 <0,01 0,5  0,05 
Bário (mg/L) < 0,01 <0,01 5,0  5,0 
Cobre (mg/L) 0,08 0,09 1,0  0,5 

Chumbo (mg/L) 0,08 0,02 0,5  0,1 
Zinco (mg/L) 0,39 2,08 5,0  5,0 

 Fonte: (Cemig, 2005). 

 

Tabela 4.29 - Resultados das análises (Lisímetro E5). 

Parâmetros 
Resultados 

Limites CONAMA 
Resolução 357/2005 

Limites COPAM 
Deliberação Normativa 

10/1986 Abril/2004 Julho/2005 

Arsênio (mg/L) 0,0040 <0,01 0,5  0,05 
Bário (mg/L) < 0,01 <0,01 5,0  5,0 
Cobre (mg/L) 2,45 0,58 1,0  0,5 

Chumbo (mg/L) 0,19 0,05 0,5  0,1 
Zinco (mg/L) 1,27 0,95 5,0  5,0 

 Fonte: (Cemig, 2005). 

 

Tabela 4.30 - Resultados das análises (Lisímetro E5A-1). 

Parâmetros 
Resultados 

Limites CONAMA 
Resolução 357/2005 

Limites COPAM 
Deliberação Normativa 

10/1986 Abril/2004 Julho/2005 

Arsênio (mg/L) 0,0080 <0,01 0,5  0,05 
Bário (mg/L) < 0,01 <0,01 5,0  5,0 
Cobre (mg/L) 1,55 0,14 1,0  0,5 

Chumbo (mg/L) 0,25 <0,01 0,5  0,1 
Zinco (mg/L) 2,37 0,24 5,0  5,0 

 Fonte: (Cemig, 2005). 
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Tabela 4.31 - Resultados das análises (Lisímetro E5A-2). 

Parâmetros 
Resultados 

Limites CONAMA 
Resolução 357/2005 

Limites COPAM 
Deliberação Normativa 

10/1986 Abril/2004 Julho/2005 

Arsênio (mg/L) **** <0,01 0,5  0,05 
Bário (mg/L) **** <0,01 5,0  5,0 
Cobre (mg/L) **** 0,40 1,0  0,5 

Chumbo (mg/L) **** <0,01 0,5  0,1 
Zinco (mg/L) **** 0,38 5,0  5,0 

 Fonte: (Cemig, 2005). **** Não foram realizadas análises no período. 

 

Os resultados das análises para cobre e zinco evidenciam a presença de calcopirita e 

esfalerita, tal como identificado pelos estudos de caracterização mineralógica do maciço 

rochoso da área de implantação da UHE Irapé, conforme apresentado no item 4.2.1.  

 

Os teores de arsênio e chumbo poderiam estar associados à presença de arsenopirita e 

galena, respectivamente, embora esses minerais não tenham sido apontados nos 

referidos estudos de caracterização. 

 

Quanto às inspeções visuais a partir dos fragmentos de rocha nos lisímetros de 3000 L, 

registra-se que não foram identificadas quaisquer evidências de desagregação ou perda 

da resistência mecânica das amostras ao longo do período de realização dos ensaios. 

 

Em continuidade à campanha de ensaios cinéticos, outros 6 lisímetros foram 

construídos em reservatórios circulares com capacidade de 200 L (Figura 4.28), 

preenchidos apenas com material 6 (Tabela 4.32).  

 

Esses ensaios foram realizados, numa tentativa de simulação das condições reais do 

enrocamento 6 no paramento de jusante da barragem, no que tange à faixa 

granulométrica estabelecida pelo projeto executivo. 

 

Nesse sentido, foram selecionados blocos de material 6 com diâmetro equivalente até 

0,10 m, evitando-se, sempre que possível, o preenchimento dos reservatórios com 

volumes superiores a 10% de material fino (< # 4: 4,8 mm).    
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Figura 4.28 - Lisímetros E6 de 200 L (E: Enrocamento). 

 

Tabela 4.32 - Material selecionado para preenchimento dos lisímetros de 200 L. 
Material Origem Lisímetro pH da pasta 

6 

Túnel de desvio superior TDS-1 

6 - 7 

Túnel calha do vertedouro TC-2 
Conduto forçado CDF-3 

Canal de aproximação do vertedouro CVT-4 
Casa de força CF-5 

Fundação da barragem BG-6 
Fonte: (Cemig, 2003e). 
 

Nesses ensaios foram adotados procedimentos de lixiviação mais acelerados, onde os 

volumes de água adicionados semanalmente (6 dias úteis) representam os valores 

médios de precipitação pluviométrica referentes ao período de 2 meses, conforme 

indicado na tabela 4.33.  

 

Tabela 4.33 - Precipitação e volume de água adicionada aos lisímetros de 200 L. 
Mês simulado Pluviosidade (mm) Semana (6 dias úteis) Período da semana Volume água (L) 

Janeiro 175 
1ª 

Segunda-feira a Quarta- feira 7,5 
Fevereiro 100 Quinta-feira a Sábado 4,5 

Março 115 
2ª 

Segunda-feira a Quarta- feira 5,0 
Abril 45 Quinta-feira a Sábado 2,0 
Maio 15 

3ª 
Segunda-feira a Quarta- feira 0,6 

Junho 5 Quinta-feira a Sábado 0,2 
Julho 5 

4ª 
Segunda-feira a Quarta- feira 0,2 

Agosto 10 Quinta-feira a Sábado 0,4 
Setembro 20 

5ª 
Segunda-feira a Quarta- feira 0,9 

Outubro 110 Quinta-feira a Sábado 4,5 
Novembro 200 

6ª 
Segunda-feira a Quarta- feira 5,0 

Dezembro 210 Quinta-feira a Sábado 2,0 
 Fonte: (Cemig, 2003e). 
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Ainda de acordo com o procedimento, definido pela engenharia de projetos do CCI em 

parceria com a Cemig, ao final de cada seqüência (3 dias) e antes do esgotamento dos 

reservatórios, foram coletadas amostras de solução (0,5 L) de cada um dos lisímetros 

para determinação dos valores de pH e condutividade elétrica através de ensaios de 

campo. 

 

Essas amostras, bem como aquelas referentes aos demais períodos mensais (3 dias), 

foram posteriormente armazenadas em ambiente refrigerado (T < 4ºC), visando agrupar 

em um único recipiente as soluções representativas do processo de lixiviação associado 

às estações úmida (Outubro a Março - PU) e seca (Abril a Setembro - PS) para 

determinação laboratorial de sulfatos e Fetotal. 

 

As figuras 4.29 e 4.30 apresentam as leituras de pH e condutividade elétrica, obtidas 

com a operação dos 6 lisímetros de 200 L no período compreendido entre 21/08/2003 e 

01/09/2005 (cerca de 90 semanas de ensaio), representando o resultado da simulação do 

processo de lixiviação em 181 meses (aproximadamente 15 anos). 

Figura 4.29 - Variação dos valores de pH (Material 6) nos lisímetros de 200 L. 
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Os resultados de pH apontam comportamentos distintos para os materiais analisados 

(Figura 4.29). Contudo, percebe-se uma similaridade entre os resultados obtidos para os 

materiais provenientes das escavações do túnel de desvio superior (Lisímetro TDS-1) e 

do canal de aproximação do vertedouro (Lisímetro CVT-4), com oscilações de pH entre 

4 e 8 até o 61º mês simulado no ensaio, assumindo valores próximos à neutralidade até 

o final da lixiviação. 

 

Da mesma forma, observa-se certa semelhança entre os resultados apresentados pelos 

materiais provenientes da calha do vertedouro (Lisímetro TC-2), condutos forçados 

(Lisímetro CDF-3) e fundação da barragem (Lisímetro BG-6), exceção feita às 

variações bruscas de pH apresentadas pelo lisímetro TC-2 no período inicial do ensaio.  

 

Entretanto, de forma geral, identificam-se inicialmente valores de pH mais elevados, 

que se mantêm em oscilação constante entre 2 e 4, também a partir do 61º mês 

simulado, caracterizando um comportamento similar ao material 6 ensaiado nos 

lisímetros de 3000 L (Figura 4.23). 

  

Registra-se ainda que os picos apresentados pelas curvas representativas dos lisímetros 

TDS-01, CVT-04 e TC-02 revelam a geração de alcalinidade no sistema a partir de 

algum mineral neutralizante ou devido à lixiviação total dos sulfatos formados e à 

ausência de novos cristais de sulfetos disponíveis para o processo de oxidação. 

 

Os valores de pH da ordem de 7, observados a partir do 61º mês simulado nos 

reservatórios 1 e 4, bem como entre o 13º e 37º mês simulado no reservatório 2, 

sinalizam uma possível dissolução de carbonatos presentes nas amostras, considerando 

a sua capacidade de tamponamento, que mantêm os valores de pH da água em torno da 

neutralidade, conforme apontado por Ritchie (1994). Contudo, registra-se que os 

trabalhos de caracterização do maciço não evidenciaram altos teores de carbonatos para 

as amostras da região dos túneis de desvio/vertedouro (Item 4.2.1), a não ser na amostra 

nº6 do estoque ME (Tabela 4.15), constituído por materiais provenientes das escavações 

obrigatórias nas referidas estruturas. 
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Registra-se ainda, o caráter diferenciado dos resultados obtidos no Lisímetro CF-5, 

cujos valores de pH entre 2 e 3, desde o início da lixiviação, sugerem a presença de 

sulfatos pré-existentes, embora os ensaios de pH da pasta apontem valores entre 6 e 7 

(Tabela 4.32). Tal fato pode ser atribuído a uma eventual falta de representatividade das 

amostras coletadas do estoque de material proveniente da região da casa de força.   

 
Quanto à condutividade elétrica, também podem ser observados três comportamentos 

distintos para o material 6, tal como evidenciado pelos resultados de pH (Figura 4.28). 

 
Dessa forma, identifica-se uma similaridade nos valores de CE apresentados pelos 

lisímetros TDS-1 e CVT-4, oscilando entre 220 e 1000 µS/cm, durante todo o 

monitoramento. Tal comportamento é bastante semelhante ao apresentado pela curva do 

lisímetro E6 (Figura 4.24), à exceção dos valores superiores entre 640 e 4300 µS/cm. 

Figura 4.30 - Variação da CE (Material 6) nos lisímetros de 200 L. 

 

Os resultados apresentados pelos lisímetros TC-2, CDF-3 e BG-6 apresentam um 

padrão oscilatório crescente, atingindo valores máximos de 4080 µS/cm, 2110 µS/cm e 

1700 µS/cm, respectivamente, no 169º mês simulado no ensaio.  
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O material ensaiado no lisímetro CF-5 também apresenta um comportamento 

diferenciado em relação aos demais materiais ensaiados, no que tange aos valores de 

condutividade elétrica. Os resultados apontam valores bastante elevados no período 

inicial do ensaio (cerca de 6000 µS/cm), atingindo aproximadamente 2000 µS/cm no 

151º mês simulado.  

 
As figuras 4.31 e 4.32 apresentam os teores de sulfatos e Fetotal, obtidos com a operação 

dos 6 lisímetros de 200 L, representativos de períodos úmidos (PU) e secos (PS). 

Figura 4.31 - Variação dos valores de sulfatos (Material 6) nos lisímetros de 200 L. 

 

O comportamento similar entre o material de preenchimento dos lisímetros TDS-1 e 

CVT-4, bem como o caráter anômalo apresentado pelo lisímetro CF-5, também é 

evidenciado pelos resultados obtidos para os teores de sulfato (Figuras 4.31). 

 

Por outro lado, o material ensaiado no lisímetro TC-2 é expressivamente distinto 

daqueles apresentados pelos materiais dos lisímetros CDF-3 e BG-6, assemelhando-se 

parcialmente às características apresentadas pelo material do lisímetro CF-5. 
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De forma geral, observa-se um padrão oscilatório similar dos lisímetros TDS-1, CVT-4, 

CDF-3 e BG-6, com valores entre 20 e 700 mg/L de sulfatos.  

 

Da mesma forma, os resultados obtidos nos lisímetros TC-2 e CF-5 apresentam alguma 

semelhança a partir do 72º mês simulado, oscilando entre 800 e 1700 mg/L no período 

final do ensaio. 

Figura 4.32 - Variação dos valores de Fetotal (Material 6) nos lisímetros de 200 L. 

 

Assim como para os demais parâmetros analisados nos lisímetros de 200 L, os valores 

obtidos para os teores de Fetotal também indicam um comportamento diferenciado para o 

material do lisímetro CF-5, caracterizado por um padrão oscilatório decrescente com 

valor inicial da ordem de 1000 mg/L, reduzido a cerca de 120 mg/L ao final do ensaio. 

 

Os demais materiais também mostram um comportamento oscilatório, apresentando 

valores geralmente inferiores a 1 mg/L, exceção feita a alguns picos (Figura 4.32) 

atingindo valores de 676 mg/L (TC-2), 592 mg/L (BG-6) e 138 mg/L (CVT-4), 

identificados no período seco (PS). 

 
A partir da inspeção visual dos lisímetros de 200 L também não foram identificadas 

quaisquer evidências de desagregação ou perda da resistência mecânica das amostras. 
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4.4 ENSAIOS DE ALTERABILIDADE DE ROCHAS 
 

Para avaliar a susceptibilidade à degradação do mica-quartzo xisto, quando submetido a 

ciclos de umedecimento, saturação e submersão em água (condições típicas dos 

enrocamentos de barragens), também foram realizados ensaios granulométricos e de 

abrasão Los Angeles, bem como de alterabilidade por lixiviação contínua em aparelho 

Soxhlet, de acordo com os critérios estabelecidos por Farjallat (1971).  

 
Esse trabalho de avaliação foi conduzido pelo IPT em 1997, com a utilização de 

amostras provenientes dos testemunhos de sondagens e da galeria de investigações.  

 
O ensaio de abrasão foi executado de acordo com as diretrizes da norma NBR NM 51 

(ABNT, 2001) na graduação “A”. Após a realização desse ensaio, a amostra foi 

submetida a análise granulométrica, executada de acordo com a norma NBR NM 248 

(ABNT, 2003). Para a realização do processo de lixiviação contínua foram considerados 

90 ciclos (período considerado suficiente para identificação de rochas alteráveis). 

 
De acordo com os resultados dos ensaios granulométricos e de abrasão Los Angeles, 

antes e após a realização do ensaio de alterabilidade (Tabela 4.34), o mica-quartzo xisto 

da área de implantação da UHE Irapé apresentou perda de massa por alteração 

praticamente nula e os valores identificados nos ensaios de abrasão Los Angeles são 

inferiores aos 40% especificados pela AASTHO (1987). 

 
Tabela 4.34 - Resultados das análises granulométricas e de abrasão Los Angeles. 

Peneiras 
(abertura) 

Graduação “A” 
Distribuição Granulométrica 

Abrasão antes do ensaio de 
alterabilidade 

Abrasão após o ensaio de 
alterabilidade 

(mm) %Retida %Acumulada %Retida %Acumulada %Retida %Acumulada 
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 25,0 25,0 11,8 11,8 16,6 16,6 
19 25,0 50,0 15,3 27,1 9,4 26,0 

12,5 25,0 75,0 16,5 43,6 16,4 42,4 
9,5 25,0 100,0 5,5 49,1 5,6 48,0 
6,3 0,0 100,0 7,5 56,6 8,3 56,3 
4,8 0,0 100,0 7,0 63,6 7,4 63,7 
2,4 0,0 100,0 6,2 69,8 6,9 70,6 
1,7 0,0 100,0 3,5 73,2 3,1 73,7 

< 1,7 0,0 100,0 26,8 100,0 26,3 100,0 
Total 100,0 - 100,0 - 100,0 - 
Módulo de Finura 7,50 6,09 6,08 
Resistência à abrasão Los Angeles (%) 73 74 
Perdas por abrasão (%) 27 26 
Massa (g) 4.999,5 4.992,8 
Perda de massa por alteração (%) 0,1 

 Fonte: (IPT, 1997). 
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4.5 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS CONCRETOS  
 

Os estudos para avaliar a adequabilidade do maciço rochoso local (mica-quartzo xisto e 

metadiamictitos/quartzitos) como agregado para os concretos foram conduzidos por 

FURNAS entre 1999 e 2001, durante a fase de elaboração do projeto básico.  

 
Inicialmente foram realizadas avaliações acerca do comportamento de concretos 

produzidos a partir de agregados sulfetados (mica-quartzo xisto) e cimento resistente a 

sulfatos (CP IV-32 RS) com consumos de 120 kg/m3 (mais permeável) e 320 kg/m3, 

visando avaliar a influência da permeabilidade sobre a durabilidade desses concretos, 

considerando as afirmações apontadas por Metha & Monteiro (1994). 

 
• Dosagem - Consumo de cimento 120 kg/m3 

 
A partir dessa dosagem foram moldados 5 blocos de concreto (0,5 x 0,5 x 0,5 m), onde 

foram perfurados furos centrais com diâmetro de 0,1 m e profundidade de 0,25 m, 

através dos quais, os referidos blocos foram submetidos à percolação, sob pressão, de 

diferentes soluções (Tabela 4.35), por meio de uma coluna de 8 m (Figura 4.33). 

 
Tabela 4.35 - Relação das soluções percoladas (Consumo de cimento 120 kg/m3). 

Bloco Solução de percolação 
1 Água destilada 
2 Água oxigenada 40 v 
3 Hidróxido de cálcio - concentração = 1,4 g/L 
4 Ácido sulfúrico - pH = 3,5 
5 Água natural 

 Fonte: (FURNAS, 2000). 

Figura 4.33 - Colunas (8 m) para percolação dos blocos (FURNAS, 2000). 
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O processo de saturação dos blocos foi iniciado com a percolação das referidas soluções 

aos 7 dias, sendo mantido até a idade de 90 dias.  

 

Após conclusão do processo de saturação dos blocos foram extraídos corpos de prova 

para realização de análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de 

raios-X (DRX). 

 

As análises por MEV e DRX foram realizadas a partir de amostras coletadas em todas 

as faces, desde a região central dos blocos até a sua superfície externa, com o objetivo 

de identificar eventuais variações na estrutura do concreto, bem como investigar a 

presença de produtos formados em função da presença de sulfetos no agregado. 

 

As amostras extraídas nos blocos percolados com água destilada (Bloco 1) e água 

oxigenada (Bloco 2) foram analisadas em 5 pontos diferentes. Devido à inexistência de 

diferenças significativas entre os referidos pontos investigados, as amostras referentes 

aos demais blocos foram analisadas em apenas 3 pontos distintos. 

 

As características microestruturais das amostras extraídas dos blocos 1 e 2 são 

semelhantes, apresentando vários produtos aciculares, similares a etringita tardia, tanto 

na interface (Figura 4.34) como depositados sobre os agregados, com maior incidência, 

nas regiões próximas aos cristais de sulfeto. 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.34 - Acículas na região 

de interface com o agregado 

(FURNAS, 2000). 
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Nas demais amostras, também observa-se a presença dos referidos produtos aciculares, 

com maior concentração naquelas referentes ao bloco percolado com ácido sulfúrico 

(Figura 4.35).  

 

 

 

 

 

Figura 4.35 - Concentração de 

produtos aciculares na amostra 

(FURNAS, 2000). 

 

 

As análises de DRX, realizadas a partir de amostras dos 5 blocos de concreto, não 

revelam diferenças significativas entre os vários pontos investigados. Os difratogramas 

indicam a presença de etringita, portlandita e calcita, formadas na pasta de cimento e de 

quartzo proveniente do agregado (Figura 4.36). 

Figura 4.36 - Difratograma referente à amostra 5 - Bloco 4 (FURNAS, 2000). 
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• Dosagem - Consumo de cimento 320 kg/m3 

 

Nessa dosagem foram moldados 16 corpos de prova, sendo 2 deles serrados para 

obtenção de 10 discos com espessura de 0,03 m. Esses discos, juntamente com os outros 

14 corpos de prova foram submetidos à câmara úmida por 7 dias, com posterior imersão 

de 12 e 8 destes, durante 90 dias, em diferentes soluções (Tabela 4.36), uma vez que os 

outros 4 foram mantidos na câmara úmida e considerados como referência. 

 
Tabela 4.36 - Relação das soluções percoladas (Consumo de cimento 320 kg/m3). 

Corpos de prova - discos Solução de percolação 
1.1, 1.2 e 1.3 - d1.1 e d1.2 Água destilada 
2.1, 2.2 e 2.3 - d2.1 e d2.2 Água oxigenada 40 v 
3.1, 3.2 e 3.3 - d3.1 e d3.2 Hidróxido de cálcio - concentração = 1,4 g/L 
4.1, 4.2 e 4.3 - d4.1 e d4.2 Ácido sulfúrico - pH = 3,5 

 Fonte: (FURNAS, 2000). 

 

Após o referido período de 90 dias, também foram realizadas análises por MEV e DRX 

a partir dos discos anteriormente citados.  

 

Nas análises realizadas através do MEV, a partir dos discos mantidos na câmara úmida, 

não foram identificados quaisquer produtos característicos de processos de deterioração 

(Figura 4.37).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37 - Poros da amostra, 

sem qualquer preenchimento 

(FURNAS, 2000). 
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Por outro lado, nos demais discos imersos em diferentes soluções, observa-se a presença 

de algumas acículas, similares a etringita tardia, dispersas ou aglomeradas, em forma de 

nódulos, nos poros induzidos pelo incorporador de ar (Figura 4.38). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38 - Acículas (A) no 

poro da amostra imersa em 

H2SO4 (FURNAS, 2000). 

 

Nem todos os sulfetos de ferro observados apresentam-se deteriorados, tendo sido 

identificados alguns cristais exibindo faces notavelmente preservadas, ostentando 

estriação triangular (Figura 4.39). 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.39 - Sulfeto de ferro 

apresentando estriação triangular 

na amostra imersa em H2SO4 

(FURNAS, 2000). 

 

Os difratogramas obtidos a partir das análises por DRX em amostras investigadas 

também apontam a presença de etringita e portlandita, formados na pasta de cimento e 

de quartzo proveniente do agregado (Figura 4.40).  
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Figura 4.40 - Difratograma referente à amostra d4.2 (FURNAS, 2000). 

 

- Nas faces dos blocos ensaiados (consumo de cimento 120 Kg/m3), principalmente as 

que receberam incidência solar foram observadas manchas de coloração marrom e 

evidências de carbonatação (Figura 4.41); 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.41 - Manchas na face do 

bloco 2 (FURNAS, 2000). 

 

Contudo, registra-se que após 3 anos da conclusão desses ensaios (2003), ou seja no 

início da construção da UHE Irapé, os blocos de concreto ensaiados, armazenados no 

laboratório de FURNAS, apresentavam-se relativamente fissurados, com indícios de 

oxidação na superfície do agregado e sinais de desagregação, sendo esses menos 

evidentes no bloco percolado com água destilada. 
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Dando continuidade aos estudos, numa segunda etapa dos estudos de avaliação do 

comportamento dos concretos, também foram realizados ensaios, visando uma 

comparação entre os concretos compactados a rolo (CCR) e convencionais (CCV) 

produzidos a partir de agregados sulfetados, provenientes das escavações da galeria de 

investigações, bem como agregados com baixos teores de sulfetos, oriundos da área 

prevista para exploração de material pétreo na região do córrego Olhos D’água. 

 

Nesse sentido, foram moldados corpos de prova de CCR com consumo de cimento igual 

a 100 kg/m3 e CCV com consumo de 410 Kg/m3, ambos com adição de 55% de escória 

de alto forno, para confirmar a utilização desse produto na prevenção do ataque por 

sulfatos (Vazquez, 1999), bem como a  influência da permeabilidade contra ataques de 

natureza ácida (Metha & Monteiro, 1994).  

 

Estes concretos foram percolados por diferentes soluções, tanto no estado fresco como 

no estado endurecido e submetidos a alguns ensaios, conforme indicado na tabela 4.37. 

 

Tabela 4.37 - Programa de ensaios realizado por FURNAS. 
Solução de 
percolação 

Concretos Cimento Agregado 
Ensaios 

Concreto fresco Concreto endurecido 

Ácido 
sulfúrico -  
pH = 3,5 

CCR 
fresco/endurecido 

CP IV-32 RS 
c/ sulfeto 

Análise química 
da água 

percolada 

Análise química da água 
percolada, MEV e DRX. 

s/sulfeto 

CP III-32 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

CCV 
fresco/endurecido 

CP IV-32 RS 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

CP III-32 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

Hidróxido  
de cálcio -  

1,4 g/L 

CCR 
fresco/endurecido 

CP IV-32 RS 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

CP III-32 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

CCV 
fresco/endurecido 

CP IV-32 RS 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

CP III-32 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

Água natural 

CCR 
fresco/endurecido 

CP IV-32 RS 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

CP III-32 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

CCV 
fresco/endurecido 

CP IV-32 RS 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

CP III-32 
c/ sulfeto 
s/sulfeto 

 Fonte: (FURNAS, 2000). 
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• Estudo com concreto compactado com rolo (CCR) 

 

O ensaio de percolação no CCR em estado fresco foi executado, logo após a moldagem 

dos 3 corpos de prova, utilizando o permeâmetro de carga variável, durante o período de 

uma hora, com posterior coleta de cerca de 200 ml de solução, cujos resultados das 

análises químicas realizadas estão apresentados nas tabelas 4.38 e 4.39.  

 

Tabela 4.38 - Análise química das soluções (CCR c/ sulfeto no estado fresco). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP IV 
agregado c/ sulfeto 

Percolado no CP III 
agregado c/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,27 0,36 0,20 0,22 0,21 0,22 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 198,5 220,4 293,3 178,3 160,0 174,1 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 1207,2 763,2 1545,6 1160,8 939,2 1241,6 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,19 0,24 0,23 0,19 0,25 0,21 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 3,60 6,0 6,0 4,20 4,60 4,60 

pH 8,10 12,50 3,70 12,10 12,30 12,20 12,40 12,50 12,50 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,9 - 741,03 511,23 1059,2 1341,5 1631,4 1383,3 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 528,0 577,62 627,24 831,69 678,85 750,31 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 2220,0 2040,0 2120,0 1700,0 1860,0 1800,0 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 

 

Tabela 4.39 - Análise química das soluções (CCR s/ sulfeto no estado fresco). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP IV 
agregado s/ sulfeto 

Percolado no CP III 
agregado s/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,30 0,29 0,22 0,57 0,80 0,26 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 183,04 170,72 215,76 248,96 274,0 247,36 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 1155,2 1098,4 1135,2 938,4 1065,60 923,20 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,06 0,03 0,06 0,04 0,07 0,06 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,05 0,03 0,24 0,04 0,03 0,0 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 0,80 0,80 6,0 0,80 0,60 1,0 

pH 8,10 12,5 3,70 12,30 12,60 12,50 12,60 12,70 12,70 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 22,10 22,30 23,0 22,60 22,40 22,50 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,91 - 822,87 1021,34 1821,3 1741,6 1863,2 1918,4 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 449,39 612,16 726,49 768,57 897,99 874,17 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 2640,0 2060,0 1880,0 1740,0 1540,0 1060,0 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 

 

Os resultados das análises químicas, obtidos a partir das soluções percoladas através do 

CCR no estado fresco, evidenciam uma alta concentração de íons sulfato e baixos teores 

de Fe+3 (menor que 1 mg/L) para todas as dosagens estudadas.  
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Quanto aos íons Mn+2 e Al+3, as maiores concentrações foram observadas paras as 

dosagens com rocha sulfetada, exceto para a solução de H2SO4. 

 

Para os ensaios de percolação através do CCR em estado endurecido (idade de 28 dias) 

foram moldados outros 6 corpos de prova para cada dosagem, submetidos à percolação 

sob pressão de 100 psi (7 kgf/cm2) durante 7 dias, com coletas parciais a cada dois dias.  

 

As tabelas 4.40 a 4.43 apresentam os resultados iniciais e finais das análises químicas 

das soluções percoladas, cuja penetração nos corpos de prova foi permitida, em função 

de fissuras artificialmente criadas através de prensa rígida, servo-controlada. 

 

Tabela 4.40 - Análise química das soluções (CCR1 c/ sulfeto no estado endurecido). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP IV 
agregado c/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,71 0,14 0,22 0,26 0,13 0,22 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 302,40 280,00 244,80 346,80 180,00 528,40 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 984,00 308,00 1088,00 612,00 1024,00 628,00 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,07 0,05 0,06 0,04 0,07 0,04 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,34 0,01 0,41 0,02 0,39 0,02 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 11,20 0,20 12,00 0,60 13,00 0,40 

pH 8,10 12,5 3,70 11,30 12,00 12,40 12,10 12,30 12,10 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 22,70 24,40 22,70 24,60 23,30 24,60 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,91 - 1015,8 633,20 1351,0 970,70 1561,0 1052,0 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 299,30 435,10 392,20 558,70 732,80 770,20 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 84,00 560,00 1060,0 620,00 1040,00 760,0 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 

 

Tabela 4.41 - Análise química das soluções (CCR2 c/ sulfeto no estado endurecido). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP III 
agregado c/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,25 20,01 0,32 0,18 0,06 0,20 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 684,0 158,80 231,60 176,80 742,40 128,40 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 1400,0 207,60 876,0 656,0 1528,0 724,0 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,06 0,02 0,07 0,04 0,06 0,07 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,01 0,05 0,09 0,09 0,10 0,10 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 2,40 1,40 3,20 1,80 3,80 1,60 

pH 8,10 12,5 3,70 11,40 11,50 10,30 10,90 11,20 11,30 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 22,60 23,40 22,90 23,40 22,60 23,40 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,91 - 348,0 154,0 200,0 104,0 329,0 127,0 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 419,0 130,20 348,60 8,30 428,80 129,50 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 640,0 500,0 360,0 260,0 1360,0 1020,0 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 
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Tabela 4.42 - Análise química das soluções (CCR1 s/ sulfeto no estado endurecido). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP IV 
agregado s/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,13 0,20 0,16 0,15 0,05 0,13 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 158,40 132,0 197,60 83,20 372,80 142,0 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 512,0 200,0 784,0 92,0 1376,0 212,0 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,07 0,04 0,06 0,04 0,07 0,05 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,36 0,10 0,35 0,01 0,40 0,01 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 10,40 0,80 10,0 0,40 12,20 0,40 

pH 8,10 12,5 3,70 12,30 12,10 12,10 12,20 12,20 12,00 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 22,90 23,80 22,80 23,60 23,00 23,70 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,91 - 1499,0 666,0 823,40 1126,0 934,0 617,0 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 561,30 318,40 142,10 496,20 57,90 336,60 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 520,0 260,0 600,0 200,0 1280,0 340,0 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 

 

Tabela 4.43 - Análise química das soluções (CCR2 s/ sulfeto no estado endurecido). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP III 
agregado s/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,26 0,65 0,24 0,98 0,20 0,20 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 314,80 126,80 382,80 182,90 274,80 116,0 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 828,0 284,0 948,0 368,0 820,0 156,0 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,03 0,08 0,03 0,02 0,01 0,04 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,08 0,08 0,06 0,06 0,09 0,09 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 8,80 1,60 4,40 1,60 1,80 1,80 

pH 8,10 12,5 3,70 11,80 11,80 11,20 11,30 11,80 12,20 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 22,90 23,60 22,90 23,70 23,50 23,70 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,91 - 1212,0 363,0 1114,0 278,40 873,0 857,0 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 54,0 129,40 3,81 2,78 2,70 298,0 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 180,0 220,0 400,0 100,0 600,0 51,0 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 

 
Os resultados evidenciam a lixiviação dos íons sulfato em todas as dosagens analisadas, 

com maiores concentrações, a partir da percolação da solução de H2SO4, bem como a 

lixiviação dos íons Fe+3 e Ca+2 e dos íons Na+, K+ e Al+3 na idade inicial, com 

diminuição da concentração ao longo do período de ensaio, em todas as soluções 

percoladas. Os teores mais elevados de Al+3 foram registrados para as dosagens com o 

cimento CP IV-32 RS, em função da presença de pozolana. 

 
Buscando investigar a microestrutura dos corpos de prova mantidos em câmara úmida e 

aqueles submetidos ao processo de percolação e identificar os compostos mineralógicos 

presentes, foram realizadas análises por MEV e DRX, a partir de amostras extraídas da 

porção central dos cilindros.  
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De modo geral, os resultados das análises através do MEV revelam uma presença 

significativa de produtos aciculares similares morfologicamente à etringita, cuja maior 

incidência foi identificada nas amostras extraídas dos concretos moldados com CP III e 

agregado sulfetado (Figuras 4.42 e 4.43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42 - Cristais similares à 

etringita (FURNAS, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43 - Poro preenchido com 

produtos similares à etringita 

(FURNAS, 2000). 

 

 

Os difratogramas também apontam a formação de etringita (Figura 4.44). Contudo, não 

foi observada a presença de hidróxido de cálcio, provavelmente lixiviado durante o 

processo de percolação. 
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Figura 4.44 - Difratograma CPIII - 32 RS, com agregado sulfetado percolado com água 

(FURNAS, 2000).  

 
As determinações de resistência à compressão em prensa rígida, servo-controlada com 

capacidade de 500 t estão apresentadas na tabela 4.44. 

 
Tabela 4.44 - Resultados dos ensaios de resistência à compressão. 

Dosagem Amostra Nº 
Tipo 

exposição 
Corpo de Prova Resistência à compressão 

após percolação (Mpa) 
Resistência à compressão 

de referência (Mpa) φ (cm) h (cm) 

CP IV 
agregado c/ 

sulfeto 

1 
Água 

6,9 14,3 5,78 
6,07 

5,8 

2 6,9 14,7 6,35 
1 

Ca(OH)2 
6,9 14,0 6,02 

6,02 
2 - - - 
1 

H2SO4 
6,9 14,2 5,84 

6,39 
2 6,9 14,3 6,93 

CP III 
agregado c/ 

sulfeto 

1 
Água 

- - - 
- 

6,1 

2 - - - 
1 

Ca(OH)2 
6,9 13,6 6,10 

5,81 
2 6,9 13,9 5,52 
1 

H2SO4 
6,9 15,4 4,84 

4,84 
2 - - - 

CP IV 
agregado s/ 

sulfeto 

1 
Água 

6,9 14,0 4,90 
4,97 

4,4 

2 6,9 13,9 5,04 
1 

Ca(OH)2 
6,9 14,1 5,00 

5,00 
2 - - - 
1 

H2SO4 
- - - 

4,90 
2 6,9 14,2 4,90 

CP III 
agregado s/ 

sulfeto 

1 
Água 

6,9 15,1 6,73 
6,73 

5,5 

2 - - - 
1 

Ca(OH)2 
6,9 13,7 6,73 

6,73 
2 - - - 
1 

H2SO4 
6,9 11,8 7,80 

7,80 
2 - - - 

Fonte: (FURNAS, 2000). 
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• Estudo com concreto convencional - CCV 

 
O ensaio de percolação pelo CCV em estado fresco também foi executado com 

permeâmetro de carga variável, durante o período de uma hora, com posterior coleta de 

cerca de 200 ml de solução, cujos resultados das análises químicas realizadas estão 

apresentados nas tabelas 4.45 e 4.46.  

 

Tabela 4.45 - Análise química das soluções (CCV c/ sulfeto no estado fresco). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP IV 
agregado c/ sulfeto 

Percolado no CP III 
agregado c/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,37 0,21 0,24 0,11 0,19 0,15 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 619,0 1162,0 1271,0 1387,0 1084,0 1949,0 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 2040,0 3528,0 4014,0 3328,0 2520,0 4456,0 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,06 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,29 0,23 0,39 0,28 0,31 0,29 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 8,20 7,40 8,80 9,00 9,20 8,60 

pH 8,10 12,50 3,70 12,60 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 22,20 21,80 22,30 22,40 22,30 22,30 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,9 - 1982,0 3038,0 2589,0 3299,0 2959,0 3736,0 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 586,80 709,0 246,10 663,0 868,0 532,0 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 2206,0 6260,0 2360,0 2340,0 2080,0 2540,0 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 

 
Tabela 4.46 - Análise química das soluções (CCV s/ sulfeto no estado fresco). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP IV 
agregado s/ sulfeto 

Percolado no CP III 
agregado s/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,20 0,18 0,19 0,26 0,29 0,26 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 1084,0 359,0 522,0 2159,0 21960 2136,0 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 2216,0 872,0 1112,0 4036,0 4108,0 3992,0 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,40 1,00 

pH 8,10 12,5 3,70 12,50 12,40 12,30 12,50 12,50 12,50 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 23,30 23,50 23,50 22,70 22,70 22,30 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,91 - 2677,0 2170,0 1286,0 3400,0 3330,0 3099,0 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 791,60 804,30 470,0 515,30 485,90 339,80 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 2740,0 1380,0 1760,0 2860,0 2960,0 2780,0 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 
 

Assim como no estudo realizado com o CCR, o resultado da análise química das 

soluções percoladas através do CCV no estado fresco, também mostra alta concentração 

de íons sulfato para todas as dosagens estudadas, bem como baixos teores de Fe+3 

(menor que 1 mg/L). Da mesma forma, as maiores concentrações dos íons Mn+2 e Al+3 

foram identificadas paras as dosagens com rocha sulfetada. 
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Para o processo de percolação de soluções pelo CCV no estado endurecido foram 

moldados outros 3 corpos de prova para cada dosagem, submetidos à percolação das 

soluções químicas, na idade de 28 dias, em permeâmetro de carga variável, sob pressão 

de 300 psi (21 kgf/cm2) durante 7 dias, com coletas parciais a cada dois dias.  

 
As tabelas 4.47 a 4.50 apresentam os resultados das análises químicas das soluções 

percoladas, cuja penetração nos corpos de prova também foi permitida, em função de 

fissuras artificialmente criadas através de prensa rígida, servo-controlada. 

 
Contudo, devido às dificuldades encontradas para a percolação das soluções através dos 

corpos-de-prova do concreto endurecido, não foi possível a coleta, no mínimo em 2 

idades diferentes, conforme foi realizado no CCR.  

 
Tabela 4.47 - Análise química das soluções (CCV1 c/ sulfeto no estado endurecido). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP IV 
agregado c/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,45 - 0,06 - 0,41 - 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 309,60 - 331,20 - 464,80 - 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 740,0 - 292,0 - 588,0 - 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,04 - 0,06 - 0,06 - 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,0 - 0,0 - 0,0 - 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 1,40 - 1,60 - 1,20 - 

pH 8,10 12,5 3,70 11,90 - 12,30 - 11,50 - 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 24,50 - 24,20 - 24,60 - 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,91 - 577,10 - 1,28 - 287,0 - 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 601,10 - 730,90 - 596,70 - 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 1300,0 - 600,0 - 1640,0 - 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 

 
Tabela 4.48 - Análise química das soluções (CCV2 c/ sulfeto no estado endurecido). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP III 
agregado c/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,28 - 0,03 - 0,78 - 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 298,40 - 130,40 - 456,80 - 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 496,0 - 292,0 - 848,0 - 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,07 - 0,06 - 0,12 - 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,0 - 0,0 - 0,0 - 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 18,0 - 1,80 - 1,80 - 

pH 8,10 12,5 3,70 12,20 - 12,20 - 8,80 - 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 24,10 - 24,20 - 24,55 - 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,91 - 816,40 - 746,50 - 0,0 - 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 579,60 - 301,30 - 55,60 - 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 820,0 - 400,0 - 920,0 - 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 
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Tabela 4.49 - Análise química das soluções (CCV1 s/ sulfeto no estado endurecido). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP IV 
agregado s/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,29 0,85 0,32 1,14 0,35 0,20 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 202,80 1100,80 665,60 468,40 396,40 256,40 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 320,0 332,0 1632,0 1060,0 1248,0 748,0 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,07 0,05 0,05 0,10 0,04 0,05 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 4,0 4,20 2,0 2,40 2,80 2,60 

pH 8,10 12,5 3,70 11,90 10,60 12,10 11,50 12,20 12,10 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 22,60 22,40 22,60 22,60 22,60 22,50 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,91 - 589,70 267,90 885,10 231,30 1351,0 957,20 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 132,0 1,20 217,40 303,70 430,30 482,30 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 440,0 380,0 1580,0 1520,0 1140,0 960,0 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 

 

Tabela 4.50 - Análise química das soluções (CCV2 s/ sulfeto no estado endurecido). 

Parâmetros 
Solução de percolação 

Percolado no CP III 
agregado s/ sulfeto 

Água Ca(OH)2 H2SO4 Água Ca(OH)2 H2SO4 
Fe+3 (mg/L) 0,13 0,25 0,15 0,44 0,64 0,50 0,25 1,09 - 
Na+ (mg/L) 6,66 4,02 0,23 525,60 406,40 498,80 218,0 784,80 - 
K+ (mg/L) 2,30 0,55 0,10 1516,0 960,0 1344,0 529,0 2072,0 - 

Mg+2 (mg/L) 4,81 0,06 0,14 0,06 0,08 0,07 0,07 0,09 - 
Mn+2 (mg/L) 0,10 0,14 0,19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Al+3 (mg/L) 1,80 1,60 3,60 3,80 4,0 4,0 4,60 4,20 - 

pH 8,10 12,5 3,70 12,20 11,40 12,20 11,90 10,40 - 
Temperatura 

(ºC) 
23,0 23,0 23,0 22,80 22,60 22,70 22,70 22,70 - 

Alcalinidade 
(mg/L CaCO3) 

52,67 1693,91 - 1229,0 270,20 1039,0 519,80 1244,0 - 

Ca+2 (mg/L) 23,18 587,55 - 154,40 2,78 15,50 61,80 2,50 - 
SO4

-2 (mg/L) 3,80 3,80 9,20 1240,0 940,0 1000,0 460,0 1820,0 - 
 Fonte: (FURNAS, 2000). 

 

Os resultados evidenciam a lixiviação dos íons sulfato em todas as dosagens analisadas, 

com valores decrescentes para as dosagens com agregado sem sulfeto, bem como a 

lixiviação dos íons Fe+3, Ca+2, Na+, K+ e Al+3.  

 
O menor valor de pH (8,8) foi detectado na solução de ácido sulfúrico percolada através 

do concreto preparado com o cimento CP III e agregado sulfetado. Os demais valores de 

pH são semelhantes àqueles normalmente encontrados no interior do concreto. 

 
Os resultados das análises através do MEV também evidenciam a presença de alguns 

produtos aciculares similares à etringita, com maior incidência nas amostras extraídas 

dos concretos moldados com CP III e agregado sulfetado (Figura 4.45).  
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Figura 4.45 - Acículas similares à 

etringita no interior do poro 

(FURNAS, 2000). 

 

 

Os difratogramas apontam a formação de etringita e hidróxido de cálcio (Figura 4.46), 

que não foi identificado nas amostras de CCR.  

Figura 4.46 - Difratograma CPIII - 32 RS, com agregado sulfetado percolado com 

solução de H2SO4 (FURNAS, 2000).  

 

As determinações da resistência à compressão simples nas idades de 7, 28, 91 e 182 dias 

estão apresentadas na tabela 4.51. 
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Tabela 4.51 - Resultados dos ensaios (CCV endurecido). 

Propriedades Idade 
CP IV + 

agregado c/ 
sulfeto 

CP III + 
agregado c/ 

sulfeto 

CP IV + 
agregado s/ 

sulfeto 

CP III + 
agregado s/ 

sulfeto 

Resistência à compressão (MPa) 

7 32,6 32,0 29,8 29,2 
28 34,1 27,7 29,8 36,8 
91 35,8 38,7 30,4 36,6 
182 37,2 37,0 - 37,5 

Fonte: (FURNAS, 2000). 

 

4.6 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS CALDAS DE CIMENT O 
 

Adicionalmente, ainda no âmbito dos estudos de avaliação conduzidos por FURNAS, 

foram realizados alguns testes com o objetivo de verificar o comportamento das caldas 

de cimento em contato com o maciço rochoso sulfetado e soluções ácidas e/ou 

sulfatadas, eventualmente percoladas através de suas descontinuidades. 

 

Nesse sentido, foram realizadas simulações do processo de injeção do maciço rochoso, 

utilizando-se diferentes dosagens de calda, conforme apresentado pela tabela 4.52. 

 

Tabela 4.52 - Proporção em peso dos materiais das caldas analisadas. 

Materiais 

Cimento (Dosagem)  

CPII-F32 
(1) 

CPII-F32 
(2) 

CPII-F32 
(3) 

CPIV-32RS 
(4) 

CPIV-32RS 
(5) 

Microcim 
Premium 

(6) 

CPIII32 
com 60% 
de escória 

(7) 

CPIII32 
com 60% 
de escória 

(8) 
Cimento 1 

Sílica ativa - 0,083 - - 0,083 - - 0,059 
Escória - - - - - - 0,125 0,125 

A/C 
equivalente 0,500 0,535 0,500 0,500 0,535 1 1,065 0,935 

Aditivo RX 
3000 A (%) - 1,111 1,000 1,500 1,667 - 1,111 1,125 

Aditivo 
dispersante 
US 50D (%) 

- - - - - 0,232 - - 

Fonte: (FURNAS, 2000).  
 

Para tal foram utilizados cilindros de rocha, obtidos a partir dos blocos extraídos nas 

escavações da galeria de investigações, com diâmetro de 0,95 m e altura variável, onde 

foram perfurados furos centrais de 0,4 m (Figura 4.47). 
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Figura 4.47 - Cilindros de rocha com furo central (FURNAS, 2000). 

 

Esses cilindros foram unidos através de diminutos pontos de colagem, visando 

representar as descontinuidades horizontais do maciço rochoso (Figuras 4.48 e 4.49), 

com aberturas da ordem do décimo de milímetro ao milímetro, incluindo de 2 a 3 planos 

por conjunto (Figura 4.50). 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.48 - Cilindros de rocha unidos por pontos de cola (FURNAS, 2000). 

 

 

 

 

 

Figura 4.49 - Cilindros de rocha unidos, 

mostrando o furo central (FURNAS, 2000). 
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Figura 4.50 - Amostras utilizadas no processo de injeção (FURNAS, 2000). 

 

Considerando-se a possibilidade da existência de águas extremamente agressivas nos 

locais onde ocorrem rochas contendo sulfetos, os conjuntos apresentados na figura 4.50 

foram imersos em solução de ácido sulfúrico com pH igual a 3,5 (Figura 4.51). 

 

 

 

 

 

Figura 4.51 - Conjuntos 

imersos em solução ácida 

(FURNAS, 2000). 

 

 

 

Com os conjuntos imersos em solução ácida, procedeu-se à operação de injeção das 

caldas de cimentos, por gravidade, através do furo central (Figura 4.52), com 

substituição da solução de imersão, mantida com pH igual a 3,5 durante os 28 dias de 

duração do ensaio. 
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Após o período de imersão, os conjuntos foram seccionados de forma a obter seções 

transversais das descontinuidades artificialmente criadas para investigar a 

microestrutura das caldas, através da realização de análises em microscópico eletrônico 

de varredura. 

 

Figura 4.52 - Detalhe do processo de injeção, mostrando a calda de cimento fluindo 

pelas descontinuidades e dispersando-se pelo meio aquoso (FURNAS, 2000). 

 

Os resultados das análises com MEV revelam, na maioria das amostras, a presença de 

produtos aciculares semelhantes química e morfologicamente a etringita, principalmente 

na superfície da calda de cimento em contato com a solução ácida. Contudo, cabe 

ressaltar que não foi identificada uma formação morfológica perfeita desses produtos. 

 

Registra-se ainda que, embora a diferença não tenha sido muito expressiva, foi 

identificada uma menor incidência dos referidos produtos nas amostras provenientes 

dos conjuntos injetados com caldas preparadas com as dosagens 2, 3 e 8, incluindo 

cimentos não resistentes a sulfatos.  
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CAPÍTULO 5 - IMPLICAÇÕES NO PROJETO CIVIL DA UHE IR APÉ 

 

5.1 INTRODUÇÃO 
 

A partir da avaliação dos estudos e resultados apontados no capítulo 4, pretende-se 

apresentar alguns comentários acerca das metodologias e critérios adotados para a 

realização dos trabalhos de investigação e das modificações e adequações propostas 

para a implantação da UHE Irapé. 

 

Registra-se que tal avaliação foi realizada à luz do conhecimento adquirido com a 

realização dos referidos estudos e das pesquisas conduzidas durante a elaboração do 

presente trabalho, bem como a partir dos resultados das investigações realizadas no 

âmbito do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Cemig/ANEEL (P&D-122), 

intitulado “Investigação do comportamento do concreto e da calda de cimento em 

presença de rochas sulfetadas” (Cemig, 2007). 

 

5.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Os resultados dos ensaios apresentados nos itens 4.2.1 e 4.2.2 revelam uma diferença 

marcante entre os teores de sulfetos identificados a partir das amostras de mica-quartzo 

xisto provenientes das escavações obrigatórias para implantação da UHE Irapé e dos 

metadiamictitos/quartzitos aflorantes na região do córrego Olhos D’água. 

 

Durante os trabalhos de caracterização do maciço rochoso de fundação (Item 4.2.1) 

foram identificadas as primeiras evidências do processo de oxidação dos sulfetos, 

alertando para a necessidade de um melhor entendimento acerca da possibilidade de 

geração ácida a partir das amostras de mica-quartzo xisto. 

 

Diante desse cenário, foram realizados ensaios de avaliação do potencial de geração 

ácida a partir do maciço rochoso de fundação, com o objetivo de verificar a 

adequabilidade desses materiais para uso como enrocamentos (Item 4.3). 

 



 

 155

Os resultados apresentados pelos ensaios estáticos (Item 4.3.1) indicaram a 

potencialidade de geração ácida de todas as amostras analisadas, o que suscitou a 

necessidade de realização de ensaios cinéticos, contemplando a instalação de lisímetros  

no local de implantação da usina (Item 4.3.2). 

 

A partir da avaliação dos critérios de amostragem adotados para a construção dos 

lisímetros de 3000 L, foram conduzidos testes cinéticos adicionais com a utilização de 

amostras do material tipo 6,  dispostas em reservatórios de 200L, representativas da 

faixa granulométrica definida para a respectiva zona 6 da barragem (Item 4.3.2).  

 

Adicionalmente, também foi avaliada a alterabilidade do mica-quatzo xisto (item 4.4), 

bem como a adequabilidade desta rocha e dos metadiamictitos/quartzitos como 

agregados para os concretos (Item 4.5) e o comportamento das caldas de cimento em 

contato como o maciço rochoso sulfetado (Item 4.6). 

 

5.2.1 Caracterização mineralógica, petrográfica e geoquímica 

 

Conforme apontado pelo British Columbia AMD Task Force (1989, apud EPA 1994), a 

primeira etapa dos estudos de avaliação do potencial de geração ácida inclui uma 

descrição detalhada do ambiente geológico e da mineralogia das unidades identificadas 

no local em questão. Para tanto, é ressaltada a importância de um plano de amostragem, 

baseado na compreensão do modelo geológico-geotécnico local, contemplando 

amostras representativas da variação composicional e do estado de alteração das 

referidas unidades, bem como das diferentes profundidades a serem exploradas no 

processo de escavação (Ferguson & Morin, 1991). 

 

Segundo EPA (1994), existem algumas recomendações sobre o número de amostras 

necessárias para a representatividade do local em questão, sendo indicado pelo British 

Columbia AMD Task Force (1989, apud EPA 1994), a utilização de no mínimo 1 

amostra a cada 125.000 t de rocha escavada.  
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Diante do exposto, entende-se que a extensa campanha de investigações apresentada no 

item 4.2.1, incluindo análises químicas e petrográficas a partir de 155 amostras, pode 

ser justificada em função dos seguintes aspectos: 

 
- Variação composicional dos xistos, no que tange aos tipos e teores de sulfetos, bem 

como à distribuição das concentrações de grafita e cianita e na eventual presença de 

carbonatos em alguns segmentos do maciço rochoso; 

 
- Variação do grau de alteração das rochas provenientes das escavações obrigatórias 

com a profundidade, conforme modelo de lixiviação de sulfetos (Item 3.5.4); 

 
- Grande volume de escavações para implantação das diversas estruturas da usina e 

exploração de material pétreo, estimada em cerca de 4.000.000 m3, o que equivale a 

aproximadamente 10.800.000 t de rocha. 

 
Quanto aos métodos para identificação e determinação dos sulfetos, registra-se que: 

 
- A caracterização mineralógica através da análise modal por microscopia ótica foi 

extremamente importante na identificação dos minerais, principalmente os sulfetos que 

ocorrem em concentrações abaixo de 1% em peso, não sendo detectáveis pela DRX; 

 
- A microscopia ótica qualitativa também foi fundamental para auxiliar a determinação 

dos teores de sulfeto pelas análises químicas, apresentando indicações sobre os tipos de 

sulfetos presentes nas amostras avaliadas;  

 
- O uso combinado de microscopia ótica e técnicas analíticas como DRX, FRX, análise 

por combustão (Ignição em oxigênio), lixiviação seletiva e cromatografia a partir de um 

número significativo de amostras, possibilitou a adequada identificação e quantificação 

da mineralogia do maciço rochoso da área de implantação da UHE Irapé. 

 
Além disso, os ensaios realizados permitiram caracterizar a presença significativa de 

sulfetos e baixas concentrações de carbonato na matriz rochosa, marcada por expressiva 

heterogeneidade na distribuição dos constituintes mineralógicos, contribuindo para o 

entendimento do processo de geração ácida e interpretação dos resultados dos ensaios 

estáticos e cinéticos.    
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5.2.2 Avaliação do potencial de geração ácida 

 
A avaliação do potencial de geração ácida a partir da realização de ensaios estáticos e 

cinéticos (Itens 4.3.1 e 4.3.2) foi de extrema importância para o conhecimento dos 

impactos oriundos da presença de sulfetos no maciço rochoso local e para subsidiar as 

definições acerca da necessidade de adequações e modificações no projeto civil da UHE 

Irapé. 

 

Diante da recomendação do British Columbia AMD Task Force (1989, apud EPA 1994) 

apontada no item 5.2.1, a amostragem para a realização dos ensaios estáticos e cinéticos 

poderia ter contemplado um maior número de amostras, principalmente diante da 

grande variação composicional do maciço rochoso. Contudo, acredita-se que o aspecto 

mais importante a ser considerado na condução dos referidos ensaios refere-se ao 

controle da caracterização mineralógica das amostras analisadas, que permita uma 

melhor avaliação e interpretação dos resultados obtidos. 

 

Quanto à representatividade das amostras selecionadas para a realização dos referidos 

ensaios, entende-se que: 

 

- Os ensaios estáticos foram realizados a partir de amostras representativas das 

diferentes frentes de escavação da usina, bem como dos graus de alteração do maciço 

rochoso de fundação (Item 4.3.1), sendo consideradas satisfatórias para a avaliação 

inicial do potencial de geração ácida a partir dos materiais 5A, 5 e 6, indicando a 

necessidade da realização de ensaios cinéticos; 

 

- Considerando a variação composicional do maciço rochoso, bem como as dificuldades 

de escavação seletiva dos materiais, o que ocasionou a formação de estoques 

parcialmente mistos, não foi possível manter a homogeneidade mineralógico-geotécnica 

das amostras selecionadas para a realização dos ensaios. Contudo, entende-se que as 

mesmas representam a situação real dos materiais dispostos nos estoques, tal como 

foram utilizados para a construção do barramento; 
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- O processo de seleção das amostras para os ensaios cinéticos nos lisímetros de 3000 L 

considerou apenas a necessidade de avaliar as taxas de oxidação dos materiais tipo 6, 

sob condições atmosféricas. Posteriormente, foram construídos lisímetros de 200 L para 

avaliação do comportamento da zona 6, considerando a faixa granulométrica proposta 

pelo projeto, o que pode ser justificado através das recomendações apontadas pelo 

British Columbia AMD Task Force (1989, apud EPA 1994), que inclui a realização de 

ensaios cinéticos adicionais, caso sejam identificadas inconsistências nos critérios de 

amostragem adotados inicialmente; 

 

Quanto às metodologias utilizadas para avaliar a potencialidade de geração ácida na 

área de implantação da UHE Irapé, entende-se que: 

 

- Os métodos adotados para a realização dos ensaios estáticos pelo ABA modificado 

foram considerados mais adequados, uma vez que a determinação do AP pelo teste 

ABA padrão implica em  avaliações superestimadas  do valor de AP, calculado a partir 

Stotal, conforme apontado por Kania (1998). Além disso, para a determinação do NP, foi 

utilizado o procedimento indicado por Lawrence & Wang (1997), visando promover a 

dissolução dos minerais menos reativos que os carbonatos e fornecer valores mais 

realistas acerca do potencial de neutralização das amostras; 

 

- Segundo Dobos (2000), apesar da falta de padronização para a realização dos ensaios 

de coluna, é possível simular as condições reais de campo. Nesse sentido, a condução 

dos ensaios cinéticos através dos lisímetros também foi considerada mais adequada por 

permitir avaliar a situação dos enrocamentos no paramento de jusante da barragem, 

considerando os materiais disponíveis na área do sítio de implantação da UHE Irapé; 

 

- A falta de um monitoramento sistemático dos teores de sulfatos, Fetotal e Fesolúvel e da 

representatividade de algumas amostras avaliadas nos lisímetros de 3000 L, dificultou 

parcialmente a interpretação dos resultados; 
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- Considerando os estudos conduzidos por Assis (2006), acredita-se que a realização de 

ensaios de caracterização química e mineralógica e de determinação da resistência das 

amostras ensaiadas após a lixiviação das amostras, também poderia contribuir para o 

entendimento do processo de oxidação dos sulfetos a partir do mica-quartzo xisto. 

 

Diante dos resultados dos ensaios estáticos, assim como dos ensaios cinéticos referentes 

à operação dos lisímetros de 3000 L e 200 L, verifica-se que: 

 
- A maioria das amostras analisadas é classificada como potencialmente geradora, 

considerando os diferentes critérios de interpretação dos testes estáticos apontados pela 

literatura específica (Item 4.3.1);  

 

- Os ensaios cinéticos realizados para os materiais 5 e 5A evidenciam um pH 

eminentemente ácido, associado a altos valores iniciais de condutividade e teores de 

sulfato e ferro. Esses resultados são atribuídos à ocorrência do processo de oxidação dos 

sulfetos anterior às escavações ou após a estocagem dos referidos materiais, uma vez 

que as amostras não foram previamente submetidas a um processo de lavagem. A 

presença de sulfatos pré-existentes nos materiais 5A e 5 foi evidenciada pelas 

determinações do pH da pasta em amostras dos estoques dispostos na área de 

implantação da UHE Irapé;  

 

- Quanto ao lisímetro E6, os resultados apontam valores de pH iniciais superiores 

àqueles obtidos a partir dos materiais 5A e 5, bem como valores inferiores de 

condutividade elétrica e teores de sulfato e ferro, durante todo o período de 

monitoramento; 

 

- Os ensaios estáticos apontam os maiores potenciais de geração ácida para as rochas 

tipo 6, devido aos altos teores de sulfetos presentes no maciço são. Contudo, os ensaios 

cinéticos indicam uma taxa de oxidação dos sulfetos e, conseqüente geração ácida, 

significativamente menor para a rocha sã (tipo 6), quando comparada às zonas do 

maciço rochoso mais decompostas, representadas pelas rochas tipo 5 e 5A; 
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- As diferenças no potencial de geração ácida a partir do material 6 podem ser atribuídas 

às diferentes condições de exposição dos sulfetos em ambos ensaios, sendo que todo 

sulfeto é considerado passível de oxidação nos ensaios estáticos, ao passo que apenas os 

sulfetos expostos à ação da água e oxigênio desencadeiam reações de oxidação e 

geração ácida nos ensaios cinéticos (Dobos, 2000); 

 

- Conforme apontado por Perry (1985) e Dobos (2000), os testes estáticos não 

consideram o efeito da granulometria e as condições dos materiais “in loco”, levando à 

interpretações inicialmente equivocadas. Nesse sentido, os resultados apresentados 

pelos lisímetros de 3000 L apontam que a geração ácida a partir da rocha sã é mais 

significativa na fração do material fino (apenas 10% do material analisado), devido à 

maior exposição dos sulfetos, ocasionando uma menor taxa de oxidação inicial nas 

amostras do material 6 em relação aos materiais 5A e 5 (Figura 4.23);  

 

- Os resultados dos ensaios cinéticos apontam que o material 5A apresenta taxa de 

oxidação inferior ao material 5, uma vez que as porções mais superficiais do maciço 

rochoso, marcadas pela presença de rochas medianamente a muito decompostas, já 

foram fortemente lixiviadas, apresentando teores bastante reduzidos de sulfetos;   

 

- Os resultados obtidos para os lisímetros E5A-1 e E5A-2, constituídos de material com 

características geotécnicas similares, apresentam diferenças significativas nos valores de 

condutividade elétrica e teores de sulfato e ferro. Tal fato pode ser explicado quando 

considerada a variação composicional do maciço de mica-quartzo xisto, bem como às 

condições de seleção dos materiais distribuídos nos estoques de rocha; 

 

- As diferenças identificadas pelo monitoramento dos lisímetros de 200 L, preenchidos 

com material 6, são possivelmente atribuídas à variações na granulometria das amostras, 

bem como à heterogeneidade do maciço rochoso no que tange aos teores e tipos de 

sulfetos presentes, bem como à eventual presença de carbonatos, conforme sugerido 

pelos resultados de pH nos reservatórios TDS-1 e CVT-4 (Figura 4.29); 
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- Acredita-se que a presença de sulfatos pré-existentes, revelada pelos valores de pH 

apresentados pelo lisímetro CF-5 (material 6), esteja associada a uma possível falta de 

representatividade plena das amostras, ocasionada pelas dificuldades de escavação 

seletiva dos materiais;  

 
- Enfim, entende-se que apesar das dificuldades de interpretação de alguns resultados 

face às particularidades das amostras no que tange à sua composição mineralógica, 

classificação geotécnica e características granulométricas enquanto enrocamento, 

conclui-se que as rochas provenientes das escavações obrigatórias são potencialmente 

geradoras de ARD, principalmente quando medianamente a muito decompostas e/ou em 

partículas de fração fina, desde que submetidas a condições oxidantes e úmidas.   

 
Quanto ao processo de geração ácida a partir das amostras do mica-quartzo xisto, 

apontam-se os seguintes aspectos: 

 
- Walder & Schuster (1998) relatam que as reações de dissolução dos carbonatos de 

ferro, sob condições de pH > 3,5, podem acelerar a cinética de oxidação dos sulfetos, 

também atribuída à presença de sulfetos facilmente oxidáveis, tal como a pirrotita 

(Dold, 2000), bem como à maior interação desses minerais com o meio oxidante, 

devido à sua superfície específica exposta (Evangelou, 1995). Nesse sentido, os 

resultados dos ensaios cinéticos sugerem uma possível interferência dos referidos 

aspectos nas taxas de oxidação dos sulfetos presentes no maciço rochoso de fundação 

das estruturas da UHE Irapé; 

 
- Valores de pH inferiores a 3,5 sugerem uma possível atividade bacteriana, associada 

ao aumento das taxas de oxidação do Fe2+, bem como a oxidação dos sulfetos pelo Fe3+ 

(Taylor et al., 1984; Singer & Stumm, 1970; Nicholson & Scharer, 1994), o que foi 

evidenciado para os materiais 5A e 5 (Figura 4.23) e para o material 6 do lisímetro CF-5 

(Figura 4.29) durante todo o período de realização dos ensaios cinéticos;  

 
- Segundo Ritchie (1994) e, considerando os estudos conduzidos por Abrahão (2002), a 

oxidação dos sulfetos pelo Fe3+ desencadeia um ciclo contínuo capaz de gerar grandes 

quantidades de H+, fato evidenciado pelas curvas de apresentadas para o material 5A 

(Figura 4.23), apesar dos seus baixos teores de Ssulfeto (Tabela 4.12); 
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No que tange às condições de alteração e consistência dos materiais analisados, os 

resultados obtidos a partir das inspeções visuais durante a realização dos ensaios 

cinéticos, bem dos ensaios de alterabilidade apresentados no item 4.4, revelam que as 

amostras de mica-quartzo xisto não apresentam degradação ou redução significativa de 

sua resistência mecânica, em função do processo de oxidação dos sulfetos, face à 

condições semelhantes aos enrocamentos de barragens. 

 

Enfim, quanto à qualidade das águas de drenagem, os resultados dos ensaios cinéticos 

apresentados no capítulo 4 (Item 4.3.2) apontam que o processo de oxidação dos 

sulfetos presentes no mica-quartzo xisto (materiais 5A e 5, principalmente) conduzem à 

formação de percolados com valores de pH, sulfatos, ferro solúvel e níveis de cobre e 

chumbo, considerados incompatíveis com os limites estabelecidos pela legislação 

ambiental para o lançamento de efluentes em cursos d’água (Tabelas 4.27, 4.29 e 4.30).  

 
Entretanto, cumpre ressaltar que a bacia do rio Jequitinhonha apresenta historicamente 

teores acima dos referidos limites e daqueles estabelecidos para  os cursos d’água da 

classe 2, referentes aos níveis de cobre, ferro solúvel, manganês, níquel e zinco, 

conforme apontado pelo projeto “Águas de Minas” (IGAM/FEAM/CETEC), que 

apresenta resultados de coletas trimestrais entre 1997 e 2003 (Cemig, 2004). Registra-se 

ainda que, conforme o levantamento em questão, o rio Jequitinhonha e seus principais 

afluentes na região da UHE Irapé são caracterizados por valores de pH entre 5 e 7.  

 

Diante do exposto, pode-se dizer que os valores de pH entre 5 - 6, assim como os teores 

de metais evidenciados pelas análises do lixiviado dos lisímetros são compatíveis com 

os níveis de “background” regionais indicados pelo projeto “Águas de Minas” 

(IGAM/FEAM/CETEC). 

 

5.2.3 Modelo de lixiviação dos sulfetos e classificação do material pétreo 

 

De acordo com o modelo de lixiviação dos sulfetos apresentado no capítulo 3, o 

processo de alteração do maciço rochoso da área de implantação da UHE Irapé está 

limitado à zona de variação do nível de água no terreno.  



 

 163

Dessa forma, as regiões mais externas do maciço rochoso, caracterizadas por intenso 

fraturamento e alta condutividade hidráulica, resultam em zonas com lixiviação intensa 

dos sulfetos. Por outro lado, nas regiões de maior profundidade, onde o aporte de água e 

oxigênio torna-se mais difícil, os sulfetos encontram-se quase sempre inalterados. 

 
Considerando as proposições desse modelo foi estabelecida uma classificação para o 

material pétreo, baseada nas condições geológico-geotécnicas do maciço rochoso local, 

(rochas tipo 5A, 5 e 6), conforme apontado no item 3.5.4. 

 
A partir dos resultados dos estudos de caracterização do maciço rochoso e avaliação do 

potencial de geração ácida, observa-se que o material 5A, representado por rochas 

medianamente a muito decompostas, é caracterizado pela presença de um percentual 

mínimo de sulfetos (Tabela 4.25), revelando que o nível 1 não foi totalmente lixiviado, 

tal como sugerido pelo modelo em questão, sendo portanto, potencialmente gerador de 

efluentes ácidos. 

 

Registra-se ainda que as rochas provenientes das escavações obrigatórias, classificadas 

em função do grau de alteração e atribuídas a cada um dos níveis pré-estabelecidos pelo 

modelo de lixiviação proposto, apresentam um comportamento diferenciado, quando 

comparadas às suas condições “in situ” (expressas no modelo proposto), uma vez que a 

sua remoção expõe os sulfetos presentes, favorecendo o processo de oxidação.  

 
Diante do exposto, pode-se dizer que o modelo de lixiviação proposto representa, em 

linhas gerais, o processo de oxidação dos sulfetos no maciço rochoso da área de 

implantação da UHE Irapé, exceção parcial feita ao nível 1 no que tange ao teor de 

sulfetos, embora os teores médios encontrados sejam da ordem de 0,044% de Stotal, o 

que representa cerca de 0,1% de sulfetos de ferro.  

 
No que se refere à classificação do material pétreo, Fiúza et al. (2008) apontam que os 

resultados dos ensaios cinéticos podem ser utilizados para classificar o maciço rochoso 

em função do seu potencial de geração ácida.  
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Nesse sentido, considerando os resultados apresentados no capítulo 4 (Item 4.2.3) e 

discutidos no item 5.2.2, evidencia-se certa distinção entre o comportamento dos 

materiais 5A/5 e 6, principalmente devido à presença de sulfatos pré-existentes nas 

rochas mais alteradas, o que conduz a uma possível classificação das rochas locais em 

apenas dois tipos. 

 
Entretanto, como as definições para o zoneamento da barragem (Item 5.3.2) foram 

estabelecidas a partir do comportamento geoquímico dos materiais 5A, 5 e 6, definido a 

partir dos resultados dos ensaios cinéticos (Itens 4.3.2), entende-se que: 

 
- Apesar dos materiais 5A, 5 e 6 terem sido parcialmente misturados durante o processo 

de escavação e estocagem, ocasionando dificuldades de amostragem e algumas 

inconsistências nos resultados dos ensaios cinéticos, as amostras avaliadas representam 

a real condição dos estoques disponíveis para obtenção de enrocamentos;  

 

- Diante da variação composicional dos xistos e dos grandes volumes mobilizados pelo 

processo de escavação para a implantação do empreendimento, a classificação 

geotécnica em função do grau de alteração do maciço rochoso, baseada no modelo de 

lixiviação dos sulfetos, é bastante aceitável para o caso da UHE Irapé, uma vez que 

seria inviável a realização de uma escavação seletiva para separação de materiais 

caracterizados por altos teores de sulfetos e/ou carbonatos. 

 

5.2.4 Avaliação do comportamento dos concretos e caldas de cimento 

 

Diante da presença de sulfetos no maciço rochoso da área de implantação da UHE 

Irapé, foram realizados ensaios de avaliação da adequabilidade do mica-quartzo xisto e 

do metadiamictito/quartzito para uso como agregado para os concretos, bem como para 

verificar o impacto do uso de caldas de cimento na injeção do maciço rochoso sulfetado. 

 
Os resultados obtidos nos estudos de avaliação do comportamento dos concretos 

produzidos com agregados sulfetados e consumos de cimento de 120 e 320 Kg/m3, 

submetidos ao ataque de diferentes soluções agressivas, permitiram constatar que: 
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- Segundo Metha & Monteiro (1994), a permeabilidade é considerada fundamental para 

a resistência dos concretos a ataques de natureza ácida. Contudo, apesar da diferença de 

porosidade, intencionalmente bem desenvolvida nos blocos produzidos com menor 

consumo de cimento, ambos apresentaram formação de produtos aciculares, com maior 

concentração naqueles percolados com ácido sulfúrico; 

 
- Esses produtos aciculares, observados no interior dos concretos por MEV, sugerem a 

presença de etringita tardia, confirmada pelas análises por DRX (Figuras 4.36 e 4.40); 

 
- Conforme apontado no item 4.5, os referidos blocos apresentaram evidências de 

degradação após 3 anos da conclusão dos ensaios. Tal fato pode ser atribuído às 

pressões de expansão ocasionadas pela distribuição dos cristais de etringita na pasta de 

cimento, conforme apontado por Deng & Tang (1994). 

 
Quanto aos estudos de avaliação do comportamento dos concretos produzidos com 

agregados obtidos a partir do mica-quartzo xisto e dos metadiamictitos/quartzitos, os 

resultados apontam que: 

 
- Nas amostras extraídas do CCR, observa-se uma maior quantidade de produtos 

neoformados (etringita) em relação às amostras de CCV, possivelmente devido à sua 

estrutura mais aberta, ou seja, à sua maior porosidade/permeabilidade, tal como 

evidenciado por Metha & Monteiro (1994); 

 
- Durante o processo de percolação foi constatada uma redução nas concentrações de 

sulfatos, evidenciada nas tabelas 4.38 a 4.43 (CCR) e 4.45 a 4.50 (CCV), que pode ser 

atribuída à sua liberação sem formação adicional e/ou às reações internas, promovendo 

a formação de etringita tardia através da sua retenção e consumo no interior do 

concreto, fato típico do ataque por sulfatos, conforme apontado por Neville (1997); 

 
- De modo geral, os corpos de prova submetidos à percolação apresentam um acréscimo 

nos valores de resistência à compressão (Tabelas 4.44 e 4.51), o que pode estar 

relacionado à formação de etringita nos poros do concreto e consequente densificação 

da matriz, quando considerados os estudos realizados por Deng & Tang (1994); 
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- Considerando ainda os estudos de Deng & Tang (1994), pode-se dizer que a lixiviação 

excessiva de sulfatos, bem como de íons Ca+2, favorecida pelo procedimento de 

percolação, também pode ter sido responsável por impedir adicionais reações internas 

expansivas (formação de etringita na pasta de cimento), que pudessem levar a um 

comprometimento das propriedades mecânicas das amostras de concreto analisadas; 

 

- A adição de escória de alto forno também pode ter contribuído para retardar o o ataque 

por sulfatos, refletindo em um possível aumento da durabilidade dos concretos 

submetidos ao processo de percolação por ciclos de secagem e molhagem, o que 

corroboraria as indicações apontadas por Vazquez (1999). 

 

Enfim, apesar de não terem sido identificadas alterações significativas nas propriedades 

mecânicas dos concretos analisados, não se pode afirmar que a utilização de agregados 

sulfetados, ainda que associada ao uso de cimentos resistentes a sulfatos e aglomerantes 

não venha a comprometer a durabilidade das estruturas, principalmente quando 

considerados períodos esperados para a sua vida útil, haja vista as observações dos 

blocos de concreto que apresentaram sinais de fissuração e desagregabilidade após 3 

anos, conforme relatado no item 4.5.  

 

Quanto ao comportamento das caldas de cimento em contato com o maciço rochoso 

sulfetado, o procedimento adotado permitiu constatar que houve formação de produtos 

aciculares em algumas das amostras, particularmente aquelas que permaneceram 

diretamente em contato com a solução ácida.  

 

5.3 SOLUÇÕES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO CIVIL 
 

Diante das limitações impostas pela presença de sulfetos no maciço rochoso local, 

caracterizadas a partir dos estudos realizados durante as fases de implantação da UHE 

Irapé (Capítulo 4), foram estabelecidas modificações e adequações nos projetos civis, 

incluindo algumas soluções de engenharia inovadoras no âmbito da construção de 

usinas hidrelétricas. 
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5.3.1 Seção típica da barragem 

 

Diante da configuração morfológica da área de implantação da barragem da UHE Irapé, 

bem como das exposições contínuas de rocha na região das ombreiras, a concepção 

inicial do aproveitamento previa a construção do barramento em concreto compactado 

com rolo (CCR). Contudo, devido às incertezas quanto à utilização dos materiais 

provenientes das escavações obrigatórias como agregado para os concretos, essa 

alternativa foi eliminada. 

  

Posteriormente, foram desenvolvidas outras duas alternativas, contemplando a 

construção de barragens de enrocamento com face de concreto (EFC) ou em 

enrocamento com núcleo de argila (ENA), sendo a primeira opção também eliminada, 

considerando a possibilidade de deterioração da laje impermeabilizadora, plinto e 

demais estruturas de concreto, em função da agressividade do meio e das limitações 

quanto ao fornecimento de agregados adequados. 

 

5.3.2 Zoneamento interno da barragem 

 

Conforme apontado no item 5.2.3, o zoneamento interno da barragem foi definido a 

partir do comportamento geoquímico dos materiais 5A, 5 e 6, evidenciados pela 

realização dos ensaios cinéticos.  

 

Dessa forma, considerando os resultados apresentados no capítulo 4, as rochas 

classificadas em tipo 5A, 5 e 6 apresentam potencial para geração de soluções ácidas, 

inclusive aquelas com baixos teores de Stotal (Item 5.2.2).  

 
Contudo, observa-se que as rochas mais decompostas (5 e 5A) contêm quantidades 

significativas de produtos de oxidação que representam uma acidez armazenada que 

pode ser liberada em contato com a água. Já os fragmentos de rocha sã (6) mostram que, 

devido à menor exposição dos sulfetos, a formação de efluentes ácidos se restringe à 

fração fina desse material (Item 5.2.2).  
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Por outro lado, considerou-se que os blocos de rocha provenientes da região do córrego 

Olhos D’água, caracterizados pelo baixo teor de sulfetos e ausência de evidências de 

campo acerca do processo de oxidação dos sulfetos presentes, não oferecem risco à 

formação de drenagem ácida.  

 
Apesar da ausência de indícios de geração ácida a partir do metadiamictito/quartzito, 

acredita-se que poderiam ter sido realizados ensaios estáticos e cinéticos, visando à 

confirmação da referida condição das rochas provenientes da região do córrego Olhos 

D’água, definida como área de exploração de material pétreo. 

 
Diante do exposto, a disposição dos enrocamentos na seção da barragem teve como 

premissa a avaliação do comportamento geoquímico e geomecânico dos materiais 

(classificados em função da sua origem e grau de alteração - Tabela 5.1) frente às 

condições a que os mesmos ficariam submetidos, visando garantir a estabilidade do 

maciço de terra-enrocamento, bem como preservar os materiais da desintegração por 

eventuais ataques ácidos e minimizar a geração de ARD a partir do aterro. 

 
Tabela 5.1 - Materiais pétreos utilizados na construção do barramento. 

Zona Descrição Origem 
5 Rocha pouco a medianamente decomposta Escavações obrigatórias e/ou pedreira Paulista1 

5A Rocha medianamente a muito decomposta Escavações obrigatórias e/ou pedreira Paulista1 
6 Rocha pouco decomposta a sã Escavações obrigatórias e/ou pedreira Paulista1 

6B Rocha pouco decomposta a sã Pedreira Olhos D’água 
7 Rocha pouco decomposta a sã Pedreira Olhos D’água 
9 Rocha pouco decomposta a sã Pedreira Olhos D’água 

1 A exploração da pedreira paulista, localizada a montante do barramento, foi necessária para suprimento 
de material pétreo (rocha sulfetada) para uso como enrocamento, principalmente tipo 6. 
 

É importante registrar que a construção do barramento, apenas com a utilização de 

enrocamentos provenientes da pedreira Olhos D’água tornaria o empreendimento 

inviável, uma vez que os volumes disponíveis na referida área de exploração de material 

pétreo não eram suficientes e as escavações obrigatórias gerariam um grande número de 

depósitos de rocha sulfetada. 

  
A Figura 5.1 apresenta a seção de maior altura da barragem, bem como o zoneamento 

interno do maciço de terra-enrocamento (Tabela 5.2), estabelecido com base nas 

seguintes premissas, no que tange às restrições impostas pela presença de sulfetos:  
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Figura 5.1 - Seção de máxima altura da barragem da UHE Irapé (Cemig, 2008). 
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Tabela 5.2 - Materiais de construção da barragem da UHE Irapé. 
Zona Descrição Espessura das camadas (cm) 
1 - J1 Solo argilo-arenoso (Jazida 1 - Ombreira direita) 20 - 25 
1 - J2 Solo areno-argiloso (Jazida 2 - Ombreira esquerda) 20 - 25 

2 Filtro de areia natural 40 
2A* Transição de montante de areia artificial  40 
3* Transição fina 40 

3A* Transição média 40 
3B “Cascalho” 40 
4* Transição grossa 40 
5 Enrocamento de rocha pouco a medianamente decomposta 40 

5A Enrocamento de rocha medianamente a muito decomposta 40 
5L “Random” - Rocha muito decomposta a saprolito (Lixiviada) 40 
6 Enrocamento de rocha pouco decomposta a sã 80 

6B* Enrocamento de rocha pouco decomposta a sã 80 
7* Enrocamento de proteção (Rip-Rap) 120 
9* Enrocamento de revestimento 120 

Fonte: (Cemig, 2008) *Material proveniente da pedreira Olhos d’água - “isento de sulfetos”. 
 

- Como as rochas do paramento de montante da barragem (abaixo da elevação 470 m) 

estarão submersas, sendo a possibilidade de geração ácida pouco provável, em função 

das baixas taxas de difusão do oxigênio na água (Lawrence Consulting Ltd., 2003), 

foram adotados enrocamentos tipo 6 (“rocha fresca”) até a referida elevação. Essa 

denominação foi indicada para os materiais vindos diretamente das escavações, sem 

passagem por estoques intermediários. Assim, os enrocamentos com maior sanidade dos 

blocos ficaram posicionados na zona mais externa, junto ao reservatório. Além disso, a 

faixa granulométrica estabelece um limite de 10% de material fino (< # 4: 4,8 mm); 

 
 - Acima da elevação 470 m, ao longo da faixa de oscilação do reservatório, foram 

utilizados enrocamentos tipo 7 (“isento de sulfetos”), com o objetivo de evitar a 

formação de soluções de baixo pH, devido ao eventual contato dos blocos de rocha 

sulfetada com a água aerada do reservatório. Tal designação foi apontada em função dos 

baixos teores de sulfetos apresentados pelas rochas provenientes da então pedreira 

Olhos D’água; 

 

- Enrocamentos tipo 5 e 5A foram utilizadas apenas em zonas internas, a jusante do 

núcleo, devido ao  seu potencial de liberação da acidez armazenada como produtos de 

oxidação já presentes nestes materiais, conforme discutido no item 5.2.2; 
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- Imediatamente a montante do núcleo impermeável foram posicionados enrocamentos 

tipo 5L (“lixiviado”). Essa denominação foi atribuída aos materiais de ocorrência nas 

porções mais superficiais do referido nível 1 do modelo de lixiviação dos sulfetos, 

correlacionado aos enrocamentos tipo 5A; 

 

Registra-se que as características geoquímicas do material 5L, originário de escavações 

obrigatórias, foram determinadas previamente ao seu lançamento no aterro da barragem, 

através de análises químicas e testes de pH da pasta, a partir de amostras obtidas em 

poços distribuídos nos locais de potencial exploração do material, sob caráter de 

liberação condicionado a teores de Stotal < 0,1% e pH > 5.   

 

- Como os materiais dispostos na face do talude de jusante, ficaram sujeitos à exposição 

de ar e água em ambiente sub-aéreo, foram utilizadas somente enrocamentos tipo 9 

(“isento de sulfetos”) nessa zona do barramento; 

 

- Enrocamentos tipo 6B (“isento de sulfetos”) foram empregados a jusante do núcleo, 

no preenchimento do canal profundo do rio, numa faixa junto aos paredões do canyon e 

na plataforma de ligação da barragem com o pátio da casa de força; 

 

- Para os filtros e transições foi estabelecida a utilização de areias naturais e materiais 

processados oriundos da pedreira Olhos D’água (“isentos de sulfetos”), com o objetivo 

de evitar a formação de efluentes ácidos a partir da percolação de fluidos através dos 

mesmos; 

 

 - Devido à incidência de chuvas no paramento de jusante e à possibilidade de geração 

de efluentes ácidos devido à infiltração das águas e eventual percolação pelos 

enrocamentos tipo 5A, 5 e 6, dispostos internamente na seção da barragem, foram 

implementadas barreiras impermeáveis sucessivas, formadas por mantas de polietileno 

de alta densidade - PEAD (Figura 5.2), denominadas “guarda-chuva”; 
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Figura 5.2 - Lançamento do enrocamento tipo 6 sobre a manta de PEAD. 

 

Esses níveis impermeáveis foram dispostos em intervalos regulares a cada 3 camadas de 

enrocamento e com direcionamento do fluxo para a região mais externa do paramento 

de jusante (enrocamentos tipo 9 - “isentos de sulfetos”), visando minimizar a passagem 

de água pelo material sulfetado (enrocamentos tipo 5A, 5 e 6) e conseqüente geração 

ácida.  

 

Registra-se ainda que as referidas barreiras foram implementadas na região da zona 6 a 

jusante do núcleo, a partir da elevação 372 m (Figuras 5.3), sendo inicialmente 

constituídas por camadas compactadas de argila, com espessura de 0,80 m e 6,0 m de 

largura. 
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Figura 5.3 - Detalhe do projeto de instalação dos “guarda-chuvas” no paramento de jusante da barragem da UHE Irapé (Marques Filho et al., 2009). 
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Diante das premissas de projeto apresentadas para a construção do barramento, cumpre 

ressaltar os seguintes aspectos: 

 
- Quanto à utilização de enrocamentos tipo 6 (“rocha fresca”) junto ao reservatório até a 

elevação 470 m, entende-se que, apesar da maior sanidade dos blocos e menor 

percentual de material fino (< # 4: 4,8 mm), os sulfetos expostos às condições 

atmosféricas até o período de enchimento do reservatório estarão sujeitos à formação de 

efluentes ácidos a partir das reações de oxidação dos sulfetos, conforme evidenciado 

pelos resultados dos ensaios cinéticos (Item 4.3.2);  

 
- No que tange à utilização dos enrocamentos tipo 6B, 7 e 9 (“isentos de sulfetos”), 

provenientes da área de exploração da pedreira Olhos d’água, acredita-se que, apesar do 

baixo teor de sulfetos apresentados pelos metadimictitos/quartzitos, a solução adotada 

poderia ter sido verificada a partir de ensaios para avaliação do potencial de geração 

ácida a partir dos referidos materiais; 

 
- Diante dos resultados dos ensaios cinéticos para os materiais 5A e 5, conforme 

apresentado no item 4.3.2 e discutidos no presente capítulo (Item 5.2.2), a solução 

apontada pelo projeto poderia ter apresentado um posicionamento invertido para os 

mesmos na seção típica da barragem, com disposição do material 5A na zona mais a 

jusante, indicada para a utilização do material 5 (Figura 5.1). Contudo, tal premissa não 

poderia ser adotada, principalmente considerando a dificuldade de atendimento às faixas 

granulométricas estabelecidas para as referidas zonas, visando a transição dos materiais 

a partir do núcleo.  

 

5.3.3 Disposição e lançamento de bota-fora 

 

As restrições de uso dos materiais provenientes das escavações obrigatórias impostas 

pela presença de sulfetos, bem como as alterações na seção típica da barragem (aumento 

no volume do núcleo e utilização de “Random”) e as definições de projeto, incluindo a 

utilização de “rocha fresca” na região do paramento de montante e enrocamentos com 

baixo percentual de finos, ocasionaram a sobra de material nos estoques localizados na 

região das diversas frentes de escavação a jusante do barramento. 



 

 175

Nesse sentido, visando minimizar eventuais impactos ao meio ambiente, foram 

definidos os seguintes critérios para a recuperação ambiental dos depósitos de rocha 

sulfetada, em atendimento aos requisitos de estabilidade física e química: 

 

- Conformação dos taludes com inclinação de 1V:2H a 1V:1,5H, visando garantir a 

eficiência da compactação da camada de argila; 

 

- Conformação das bermas com largura mínima de 3 m e inclinação de 1,5 a 2,0% no 

sentido do maciço, entre bancadas de 10 m, de forma a permitir o rápido escoamento 

das águas precipitadas sobre os depósitos; 

 

- Utilização de coberturas secas (dry cover) para prevenção e controle da ARD, 

conforme apontado por Soares & Borma (2002), incluindo no caso da UHE Irapé, a 

impermeabilização da superfície dos taludes, bermas e plataformas através do 

lançamento e compactação de camada de solo argiloso com espessura de 0,50 m, 

visando minimizar o fluxo das águas de infiltração e reduzir os volumes de percolado; 

 

- Lançamento de camada de substrato não compactado, adequado para o plantio da 

cobertura vegetal; 

 

- Implantação de canaletas de drenagem (revestidas em concreto ou argamassa) no 

entorno dos depósitos, de forma a evitar o escoamento de água sobre o mesmo; 

 

- Implantação de descidas d’água (escadas) entre bermas, revestidas em concreto; 

 

- Implantação de canaleta coletora a jusante dos depósitos, de forma a conduzir a 

drenagem superficial para a bacia de decantação, visando o seu monitoramento e 

eventual tratamento.  

 

As figuras 5.4 a 5.9 ilustram o processo de recuperação ambiental de alguns dos 

depósitos localizados a jusante do barramento.  
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Figura 5.4 - Visão geral do bota-fora do vertedouro (Dezembro/2005). 

Figura 5.5 - Visão geral do bota-fora do vertedouro (Dezembro/2006). 
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  Figura 5.6 - Visão geral do bota-fora da Usina Tow Go (Março/2006). 

  Figura 5.7 - Visão geral do bota-fora da Usina Tow Go (Dezembro/2006). 
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 Figura 5.8 - Visão geral do bota-fora da Mangueira (Dezembro/2005). 

 Figura 5.9 - Visão geral do bota-fora da Mangueira (Dezembro/2006). 
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Para as rochas sulfetadas dispostas a montante do barramento não foram considerados 

os critérios anteriormente citados, uma vez que as baixas taxas de difusão do oxigênio 

em meio aquoso, dificultam a continuidade do processo de oxidação dos sulfetos, 

conforme apontado por Lawrence Consulting Ltd. (2003), preservando a qualidade da 

água do reservatório. Tal procedimento, incluindo a disposição subaquática dos 

materiais sulfetados é conhecido como cobertura úmida (wet cover), conforme relatado 

por Soares & Borma (2002). 

 

Contudo, registra-se que em função da dinâmica do processo de implantação do 

empreendimento, não foi possível avaliar previamente a eficiência da solução adotada 

para a proteção dos bota-foras, a partir de ensaios de simulação, apresentados por Assis 

(2006) e Galatto et al. (2007). 

 

5.3.4 Produção dos concretos 

 

Diante dos resultados da caracterização do maciço rochoso da área de implantação da 

UHE Irapé, conforme apresentado nos itens 4.2.1 e 4.22, bem como discutidos nos item 

5.2, constatou-se a possibilidade de um possível comprometimento na durabilidade dos 

concretos, quando da utilização de agregados sulfetados. 

 

Nesse sentido, diante do risco da utilização do mica-quartzo xisto proveniente das 

escavações obrigatórias, em função dos altos teores de sulfetos identificados e dos 

resultados dos estudos realizados por FURNAS (Itens 4.5 e 5.2.3), cujos blocos de 

concreto com agregados do mica-quartzo xisto apresentaram  sinais de desagregação 

após 3 anos, foram definidas as seguintes premissas para a produção dos concretos: 

 

- A pedreira Olhos D’água foi definida para exploração de material pétreo “isento de 

sulfetos”, cuja utilização como agregado ficou limitada a teores inferiores a 0,5% Stotal; 
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- Considerando as recomendações apontadas por Metha & Monteiro (1994), Vazquez 

(1999) e BRE Special Digest 1 (2001), foram utilizados cimentos resistentes a sulfatos 

(CP III-32 RS) e dosagens elevadas de cimento (superiores a 350 kg/m3), adição de 

microsílica com dosagens típicas entre 5% e 10% do peso de cimento e baixa relação 

água/cimento (entre 0,45 e 0,50), responsáveis pelo bom adensamento da matriz 

cimentante, o que conferiu baixa porosidade e impermeabilidade aos concretos 

produzidos na implantação da UHE Irapé; 

 

- Adicionalmente, considerando as recomendações da BRE Special Digest 1 (2001) para 

ambientes muito severos, foram implementadas camadas de proteção para evitar o 

contato das estruturas com o maciço rochoso sulfetado e eventuais efluentes ácidos, 

através da aplicação de películas rígidas à base de epóxi (Fospox SF P235) e/ou resinas 

elastométricas flexíveis à base de poliuretano (Nitoproof 250), ambas fabricados pela 

Fosroc (Cemig, 2007; Pereira, 2008). 

 

No que tange aos limites impostos para a utilização do material pétreo proveniente da 

pedreira Olhos D’água, registra-se que foram realizados inúmeros ensaios de 

caracterização físico-química no decorrer das obras de implantação da UHE Irapé, 

visando controlar o teor de enxofre, cujos resultados apontaram teores de Stotal entre 

0,1% e 0,3% em 75% das amostras analisadas, o que representa cerca de 0,2% e 0,6% 

em peso de sulfetos de ferro. Registra-se ainda que cerca de 96,3% das amostras 

analisadas apontaram valores inferiores a 0,394%. 

 

Quanto ao limite de 0,5% de Stotal adotado para os concretos produzidos para a 

implantação da UHE Irapé, registra-se que este pode ser validado a partir de algumas 

recomendações apontadas pela literatura específica (Cemig, 2007), conforme segue:  

 

- A AFNOR NF P 18-541 (1994, apud Cemig 2007) estabelece o limite máximo de Stotal 

expresso em SO3 de 1% para concretos hidráulicos e propõe como alternativa o valor de 

0,75% de pirita, que representam cerca de 0,4% de Stotal; 
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- A Assembléia Geral Alemã para Estudos de Jazidas (1960, apud Cemig, 2007) indica 

o teor máximo de 1% em peso de SO3 no agregado, que também representa  cerca de 

0,4% de Stotal; 

 

- Hageman & Roosarr (1955, apud Hasparyk et al. 2002) propõem um limite de 1% de 

pirita, que corresponde a 0,521% de Stotal.  

 

Contudo, tal validação não é possível, quando considerados os limites propostos pelo 

Regulamento português do betão (0,2% de sulfeto em relação à massa de cimento para 

concreto armado, o que corresponde a 0,032% de Stotal), bem como do Comitê 

Internacional de Grandes Barragens (0,5% SO3, ou seja, cerca de 0,2% de Stotal). 

 

Entretanto, de acordo com Cemig (2007), os resultados das avaliações realizadas no 

âmbito do P&D-122 permitiram validar, até então, a utilização de agregados 

provenientes da pedreira Olhos D’água, associada às demais características dos 

concretos e à impermeabilização das superfícies de fundação, uma vez que não foram 

identificados produtos neoformados nos poros do concreto ou nas interfaces com a 

rocha sulfetada a partir das análises por MEV.  

 

Registra-se que tais análises por MEV foram realizadas a partir amostras obtidas em 

testemunhos de concreto extraídos nas estruturas da usina, dois anos após a conclusão 

das concretagens e início do enchimento do reservatório. 

 
Diante do exposto, essas avaliações permitem ainda questionar se o limite máximo de 

0,5% para o teor de Stotal, estabelecido para a utilização dos agregados, corresponde ao 

teor de sulfetos máximo permitido, acima do qual o agregado seja considerado deletério 

para os concretos. 

 

Tal discussão se faz pertinente, quando considerados os teores de Stotal efetivamente 

observados durante a exploração da pedreira Olhos D’água (< 0,5%), bem como os 

resultados das avaliações do comportamento dos concretos, realizadas no âmbito do 

P&D-122. 
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5.3.5 Tratamento profundo de fundação 

 

O estudo de avaliação do comportamento das caldas de cimento em contato com a rocha 

sulfetada, submersas em solução ácida (Item 4.6) identificou a formação de possíveis 

cristais de etringita nas amostras em contato com a solução ácida. Contudo, não foram 

apontadas evidências claras acerca do comprometimento na durabilidade das mesmas.  

 

As avaliações de pH a partir das escavações subterrâneas apontaram valores próximos à 

neutralidade, o que indica certo conservadorismo nos critérios definidos para a 

realização dos referidos estudos, fato até então corroborado pelo monitoramento da 

qualidade da água do reservatório. 

 

Contudo, diante da possibilidade de deterioração da calda injetada, a partir de reações 

entre eventuais soluções ácidas, íons sulfato e a pasta de cimento, o projeto adotou os 

seguintes procedimentos, previamente aferidos a partir dos testes de injetabilidade 

realizados em ambas ombreiras da barragem: 

 

 - As caldas e argamassas foram produzidas com cimentos resistentes a sulfatos 

(Cimento Portland CPIII32 - RS e Microcimento RS) e adição de sílica ativa e/ou cinza 

volante (fly ash);  

 

- Também foram utilizados aditivos superplastificantes, com o objetivo de conferir 

melhor trabalhabilidade e fluidez das caldas, além de antidispersantes nas juntas 

saturadas; 

 

- Para garantir a durabilidade das caldas injetadas, foram adotados traços menos usuais, 

com baixa relação água/cimento (A/C). Os serviços de injeção eram iniciados com calda 

0,7:1 passando a caldas mais espessas, com A/C de 0,5:1 e 0,4:1, até o limite de 

absorção de 50, 50 e 100 kg de sólidos/m, respectivamente; 
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- Considerando a utilização de caldas mais grossas para as atividades de injeção, as 

pressões de injeção foram calculadas a partir da equação Pm = Pmb + 0,3 Hob, onde:                                                                                                                             

 

Pm = pressão a ser medida no manômetro (kgf/cm²) 

Pmb = pressão de injeção com o obturador na boca do furo igual a 0,25 kgf/cm² 

 Hob = profundidade do obturador medida em metros na vertical 
 

- Visando garantir a injetabilidade das caldas, foram acrescentados 0,25 kgf/cm² ao 

valor da pressão Pm calculada, sempre que havia redução na relação água/cimento; 

 
- Considerando ainda que não foram identificados indícios de macaqueamento 

hidráulico em nenhum dos trechos ensaiados nos testes de injetabilidade, já que não 

foram observados pontos com fuga de calda e/ou deformações localizadas da rocha de 

fundação, também foram adotadas pressões de injeção de 2,0 kg/cm2 na boca, com 

razão de aumento de pressão de 0,5 kg/cm2 por metro de profundidade dos furos. Esse 

critério foi indicado para os locais com diferentes condições de fraturamento do maciço 

rochoso, visando promover uma melhor consolidação do maciço rochoso de fundação. 

 
Enfim, registra-se que os resultados das avaliações realizadas no âmbito do P&D-122 a 

partir de amostras de testemunhos da fundação, extraídos após o enchimento do 

reservatório, não apontaram indícios significativos de ataque por sulfatos e/ou soluções 

ácidas nas amostras da pasta de cimento, o que valida, até então, a utilização dos 

materiais empregados para a realização dos serviços de injeção na fundação da 

barragem da UHE Irapé (Cemig, 2007).  

 

5.3.6 Instrumentação 

 

Considerando as características geoquímicas do maciço de fundação, bem como os 

materiais sulfetados utilizados para a construção do barramento, o projeto de 

implantação da UHE Irapé incluiu, além dos tradicionais instrumentos para  

monitoramento da deformação do maciço de terra-enrocamento e avaliação do 

funcionamento do sistema de drenagem, a instalação de medidores de pH na região do 

paramento de montante (MpH-01 e MpH-02). 
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Esses dispositivos consistem de tubos-guia, ligados a bulbos de coleta d’água 

independentes, permitindo medições entre as elevações 316,8 e 340 m. Além disso, 

ambos medidores contemplam outros pontos de amostragem, dispostos a cada 4 m 

acima da elevação 484 m. 

 
Durante o período inicial de operação, a determinação do pH através de medidores 

portáteis foi realizada a cada 15 dias, posteriormente passando à periodicidade mensal. 

 
Também foram previstas leituras de pH, nesses mesmos períodos, em diferentes 

elevações dentro dos inclinômetros IN-301 e IN-302, instalados na região do núcleo de 

argila e nas zonas de enrocamento a jusante do mesmo, com o objetivo de monitorar a  

qualidade da água percolada através do barramento. 

 
A coleta de amostras para determinação de pH através dos tubos-guia dos inclinômetros 

é realizada com a utilização de um cilindro amostrador, especialmente desenvolvido 

pelo Consórcio Construtor Irapé Civil para permitir o monitoramento em diferentes 

profundidades. Essas coletas são realizadas mensalmente, com o auxílio de um cabo 

“graduado” para condução do cilindro até a cota de amostragem, visando à 

determinação imediata dos valores de pH. 

 
Devido aos danos ocorridos ao MpH-02, durante o enchimento do reservatório, 

atualmente o monitoramento do pH é feito através de coletas no MpH-01 e nos 

inclinômetros. 

 
De acordo com os dados da instrumentação, os resultados das medições a partir do 

MpH-01 e dos inclinômetros oscilam entre 5 e 6, tendo sido estabilizados em 6 no 

medidor instalado no paramento de montante da barragem, desde setembro de 2007.  

 
Cumpre ainda registrar que, segundo informações obtidas com a equipe responsável 

pelo Programa de monitoramento da qualidade da água na área da UHE Irapé, realizado 

em atendimento ao Programa de Controle Ambiental (PCA), os resultados das análises 

na região do reservatório e ao longo do rio Jequitinhonha a jusante da barragem 

apontam valores de pH entre 6,98 - 7,03 e 6,28 - 7,52, respectivamente. 
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5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante das análises e discussões apresentadas no presente capítulo é importante ressaltar 

que: 

 

- Apesar do questionamento apontado no item 5.3.2 sobre a utilização de “rocha fresca” 

no paramento de montante, bem como considerando que não foram realizadas 

simulações do material 6 em condições de submersão para verificação da solução 

proposta (“disposição subaquática”), os resultados do programa de monitoramento da 

qualidade das águas apresentado no item 5.3.6, não evidenciam condições desfavoráveis 

para o reservatório, o que valida, até então, as definições de projeto em questão; 

 

- Considerando ainda o referido trabalho de monitoramento, entende-se também que a 

falta de informações conclusivas sobre o potencial de geração ácida dos materiais 

provenientes da exploração da pedreira Olhos D’água (item 5.3.2) não invalida a 

definição sobre a utilização dos metadiamictitos/quartzitos no paramento de montante. 

Além  disso, considerando os resultados dos teores de Ssulfeto (Tabela 4.22) e uma média 

dos valores de NP obtidos nas amostras do mica-quartzo xisto (Tabela 4.25), cujas 

análises químicas apresentaram baixos teores de Ccarbonato tal como as amostras da região 

do córrego Olhos D’água (Tabelas 4.12 e 4.22), admite-se que:  

 
a) Para um teor médio de Ssulfeto = 0,297% e de NP = 3,5 (rocha tipo 6), obtém-se um 

valor de AP = 9,281 e de NNP = - 6,321, considerando as equações 17 e 18, apresentadas 

no capítulo 2; 

 

b) A partir da relação NP/AP (Item 2.4.1), obtém-se um valor de 0,377 para a razão de 

neutralização (NR); 

 
Dessa forma, considerando os critérios de interpretação apontados no item 4.3.1, pode-

se dizer que o maciço rochoso da região do córrego Olhos D’água é classificado como 

potencialmente gerador, apenas de acordo com a indicação de Brodie et al., 1991 

(Tabela 2.5). Adicionalmente, cumpre registrar que esses ensaios, tal como mencionado 

anteriormente (Item 5.2.2), podem levar a interpretações equivocadas, uma vez que 

consideram todo o sulfeto passível de oxidação. 
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- Quanto à utilização dos materiais denominados “isentos de sulfetos” na região do 

paramento de jusante (Item 5.3.2), registra-se que, até o momento, não foram 

evidenciadas quaisquer indicações de geração ácida, tal como a precipitação de sulfatos 

ou formação de oxi-hidróxidos de ferro, considerados indícios típicos do referido 

processo, conforme apontado por Singer & Stumm (1970), o que também permite 

validar tal indicação do projeto. 

 
- Além disso, é importante ressaltar que os resultados da instrumentação apresentados 

até o momento (Item 5.3.6), apontam valores de pH entre 5 e 6, compatíveis com os 

limites estabelecidos para o lançamento de efluentes, o que também valida o uso dos 

enrocamentos “isentos de sulfetos”, bem como a disposição dos materiais 5A e 5 na 

região do paramento de jusante da barragem, conforme discussão apresentada no item 

5.3.2; 

 
- Quanto às definições para a proteção dos bota-foras (Item 5.3.3), cumpre registrar que 

a realização de simulações para avaliar a eficiência de possíveis soluções de projeto não 

elimina a necessidade do acompanhamento e eventual tratamento do percolado, 

conforme apontado por Soares & Borma (2002). Nesse sentido, registra-se que, apesar 

das soluções de projeto não terem sido anteriormente simuladas através de ensaios de 

campo, os referidos depósitos de rocha são devidamente monitorados e, até  o momento, 

não foram evidenciadas quaisquer condições ambientalmente desfavoráveis; 

 
- No que se refere ao questionamento acerca dos limites de Stotal considerados 

adequados para a utilização de agregados sulfetados, tal como discutido no item 5.3.4, é 

importante salientar a importância da realização de estudos específicos para cada 

projeto em questão, visando identificar quais os tipos e teores de sulfetos são 

considerados efetivamente deletérios sobre a durabilidade dos concretos. 

 
Enfim, cumpre ressaltar que, para evitar impactos ao meio ambiente e garantir a 

durabilidade das estruturas da usina, é de fundamental importância que sejam mantidos 

os trabalhos de monitoramento da qualidade da água e dos efluentes, bem como as 

inspeções rotineiras para avaliar as condições dos concretos e depósitos de bota-fora. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PROJETOS FUTUROS 

 

Os trabalhos de caracterização do maciço rochoso e avaliação do potencial de drenagem 

ácida foram conduzidos durante as diversas fases de implantação da UHE Irapé 

(Viabilidade, Projeto Básico e Projeto Executivo), contemplando graus de detalhamento 

crescentes. Considerando que algumas metodologias, bem como critérios para a 

realização dos ensaios, foram identificados no decorrer das campanhas de investigação, 

registra-se que não foi possível estabelecer um planejamento prévio e uma sistemática 

de trabalho antes do início dos referidos trabalhos. 

 

Entretanto, os estudos realizados permitiram avaliar as características do maciço 

rochoso local no que tange à presença de sulfetos e minerais neutralizantes e avaliar a 

evolução do processo de oxidação dos sulfetos em longo prazo, fornecendo informações 

para subsidiar a definição de soluções práticas para a implantação do empreendimento. 

 

Os estudos de caracterização mineralógica, petrográfica e geoquímica apontam que o 

maciço rochoso de fundação das estruturas da UHE Irapé é caracterizado por um pacote de 

mica-quartzo xisto, marcado pela presença significativa de sulfetos disseminados na 

matriz rochosa e por baixas concentrações de carbonato, bem como por uma expressiva 

heterogeneidade no que tange á distribuição dos seus constituintes mineralógicos.  

 

Na região do córrego Olhos D’água foram identificados metadiamictitos com 

intercalações de quartzitos, apresentando um percentual máximo de sulfetos da ordem 

de 1% em peso. 

 

Devido à complexidade das reações envolvidas no processo de geração ácida, bem 

como a sua interdependência com diversos fatores de caráter físico, químico, biológico, 

mineralógico e hidrogeológico, a previsão do real comportamento de rochas sulfetadas 

apresenta muitas dificuldades de simulação, bem como de interpretação. 
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De qualquer forma, apesar das dificuldades de interpretação de alguns resultados face à 

variação composicional e características granulométricas das amostras analisadas, os 

estudos realizados permitiram concluir que as rochas provenientes das escavações 

obrigatórias são potencialmente geradoras de ARD, principalmente quando 

medianamente a muito decompostas e/ou em partículas de fração fina, desde que 

submetidas a condições oxidantes e úmidas.  

 
Registra-se ainda que, não foram evidenciados indícios de degradação ou redução 

significativa da resistência mecânica das amostras de mica-quartzo xisto, em função do 

processo de oxidação dos sulfetos. 

 
As metodologias utilizadas para a caracterização do maciço rochoso e avaliação do seu 

potencial de geração ácida foram consideradas satisfatórias, sendo importante ressaltar 

que, diante da variação composicional do quartzo-mica xisto e dos volumes de rocha 

escavada faz-se necessário um grande número de amostras, visando garantir uma maior 

representatividade do ambiente geológico, bem como uma melhor avaliação dos 

resultados obtidos. 

 
Ressalta-se ainda a importância da seleção de amostras representativas das reais 

condições de campo para a realização dos ensaios cinéticos, cuja realização em 

laboratório foi preterida no caso da UHE Irapé, principalmente devido à maior 

dificuldade de controle e simulação dos fatores climáticos. Além disso, um 

monitoramento criterioso e sistemático dos níveis de pH, Eh, CE e dos teores de 

sulfatos e metais é imprescindível para a análise e interpretação dos resultados.   

 
Nesses estudos de avaliação também é válida a realização de simulações de algumas 

medidas de prevenção e controle da ARD, visando à definição de soluções mais 

adequadas às condições locais do sítio em questão. 

 
Apesar das rochas provenientes da região do córrego Olhos D’água não terem sido 

submetidas a ensaios de avaliação do potencial de geração ácida, o estudo realizado 

considera que os metadiamictitos/quartzitos não oferecem risco à formação de ARD, em 

função do seu baixo teor sulfetos e à ausência de evidências de campo acerca do 

processo de oxidação dos mesmos.  
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Quanto aos efeitos deletérios sobre os concretos, ocasionados pela utilização de 

agregados sulfetados provenientes das escavações obrigatórias, os estudos realizados 

apontam que a ausência de alterações significativas nas propriedades mecânicas de 

concretos produzidos com cimentos resistentes a sulfatos e aglomerantes não garante 

que o uso dos referidos agregados não venha a comprometer a durabilidade das 

estruturas, principalmente quando considerados períodos esperados para a sua vida útil.  

 
Diante das limitações impostas pela presença de sulfetos no maciço rochoso local, 

foram estabelecidas modificações e adequações nos projetos civis, incluindo algumas 

soluções de engenharia inovadoras no âmbito da construção de usinas hidrelétricas. 

 
As alternativas estudadas visando à construção do barramento em concreto compactado 

com rolo (CCR) ou de enrocamento com face de concreto (EFC) foram eliminadas, 

diante da possibilidade de deterioração da laje impermeabilizadora, plinto e demais 

estruturas de concreto, devido à agressividade do meio e às limitações quanto ao 

fornecimento de agregados adequados. 

 
A disposição dos materiais na barragem de enrocamento com núcleo de argila teve 

como premissa uma avaliação acerca do comportamento geoquímico e geomecânico dos 

materiais face às condições a que os mesmos ficariam submetidos, visando garantir a 

estabilidade do maciço de terra-enrocamento, preservar os materiais da desintegração 

por eventuais ataques ácidos e minimizar a geração de ARD a partir do aterro. 

 

Para recuperação ambiental dos depósitos de rocha sulfetada (bota-fora) foram adotados 

procedimentos conhecidos na literatura específica como coberturas úmidas (wet cover) e 

coberturas secas (dry cover), incluindo respectivamente, a disposição subaquática dos 

materiais na região do reservatório, bem como a disposição subaérea a jusante do 

barramento, com impermeabilização a partir do lançamento e compactação de uma 

camada de argila.  
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Diante da possibilidade de um possível comprometimento na durabilidade dos 

concretos, quando da utilização de agregados sulfetados das escavações obrigatórias, a 

produção dos concretos para a implantação da UHE Irapé incluiu a utilização de 

material pétreo com teores de Stotal inferiores a 0,5%, provenientes da exploração da 

pedreira Olhos D’água. 

 

Além disso, foram adotadas recomendações extensamente divulgadas pela literatura 

nacional e internacional, contemplando a utilização de cimentos resistentes a sulfatos e 

dosagens elevadas de cimento, bem como a adição de microsílica e baixa relação 

água/cimento. 

 

Considerando ainda a eventual possibilidade de deterioração das caldas de cimento a 

partir de reações entre soluções ácidas, íons sulfato e a pasta de cimento, o projeto de 

tratamento profundo da fundação incluiu basicamente a adoção de traços menos usuais, 

com baixa relação água/cimento para as caldas injetadas. 

 

As avaliações de amostras dos testemunhos de concreto e da calda de cimento através 

de MEV, extraídos após o enchimento do reservatório, não identificaram produtos 

neoformados nos poros do concreto ou nas interfaces com a rocha sulfetada ou indícios 

significativos de ataque por sulfatos e/ou soluções ácidas nas amostras da pasta de 

cimento. Esses resultados permitem validar, até então, a utilização de agregados 

provenientes da pedreira Olhos D’água, associada às demais características dos 

concretos e à impermeabilização das superfícies de fundação, bem como a utilização 

dos materiais empregados no tratamento profundo de fundação da barragem da UHE 

Irapé.  

 

O programa de monitoramento da qualidade das águas não evidenciou condições 

desfavoráveis para o reservatório, o que valida, até então, as definições de projeto 

incluindo a utilização de “rocha fresca” e “isenta de sulfetos” no paramento de 

montante, bem como a disposição subaquática de bota-foras no interior do lago. 
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A partir das inspeções de campo também não se evidenciam quaisquer indicações de 

geração ácida a partir dos metadiamictitos/quartzitos, tal como a precipitação de sulfatos 

ou formação de oxi-hidróxidos de ferro na região do paramento de jusante, o que 

também permite validar a utilização de enrocamentos “isentos de sulfetos” na face 

externa do barramento. 

 
De forma geral, os dados da instrumentação também validam a disposição dos 

materiais, conforme definido na seção típica da barragem, uma vez que os resultados 

apresentados até o momento, apontam valores compatíveis com os limites estabelecidos 

pela legislação ambiental para o lançamento de efluentes. 

 
Apesar da solução proposta para a recuperação ambiental dos depósitos de rocha 

sulfetada, dispostos a jusante do barramento, não ter sido alvo de simulações através de 

ensaios de campo, os referidos depósitos são devidamente monitorados e, até o 

momento, não foram evidenciadas quaisquer condições ambientalmente desfavoráveis. 

 
A plena restrição do processo de oxidação dos sulfetos e geração ácida, assim como da 

deterioração dos concretos pela ação deletéria dos sulfatos e soluções ácidas é 

praticamente impossível, fato este extensamente discutido por pesquisadores nacionais e 

internacionais.  

 
Entretanto, cumpre registrar que as soluções de projeto efetivamente adotadas na 

implantação da UHE Irapé, incluindo as premissas para construção do barramento e 

disposição de bota-fora, bem como aquelas referentes às propriedades dos concretos e 

proteção dos contatos, foram definidas para atender as premissas de vida útil do 

empreendimento e minimizar os impactos ao meio ambiente, sendo confirmadas como 

adequadas, à luz do conhecimento adquirido a partir das avaliações realizadas com o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

 
Enfim, pode-se dizer que o presente trabalho contribuiu para um melhor entendimento 

acerca do processo de geração ácida na área de implantação da UHE Irapé, bem como 

sobre os possíveis efeitos deletérios aos concretos produzidos com agregados 

sulfetados, fornecendo subsídios para uma avaliação geral dos procedimentos adotados 

na condução dos estudos e das adequações propostas para o projeto civil. 
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Diante do trabalho de avaliação dos estudos e investigações realizadas para a implantação da 

UHE Irapé, apresentam-se algumas sugestões para a implantação de empreendimentos civis em 

ambientes marcados pela presença de sulfetos: 

 

- Os trabalhos de caracterização do maciço rochoso e de avaliação do potencial de geração de 

drenagem ácida devem ser conduzidos na etapa de planejamento dos empreendimentos em 

questão, visando garantir a obtenção de informações que permitam estabelecer a implementação 

de medidas de prevenção e controle da ARD durante a fase de implantação, reduzindo assim 

possíveis custos decorrentes da necessidade de remediação de eventuais impactos ambientais; 

 

- A amostragem para a realização dos ensaios de caracterização e avaliação do potencial de 

geração de drenagem ácida deve incluir representantes das condições geológico-geotécnicas de 

toda a área de intervenção do empreendimento;  

 

- Os estudos de caracterização do maciço rochoso devem contemplar a realização de análises 

petrográficas e quimícas, incluindo microscopia ótica e ensaios de determinação dos teores de 

sulfeto e enxofre das amostras selecionadas, com o objetivo de garantir uma adequada 

identificação e quantificação da mineralogia; 

 

- Para a realização dos ensaios estáticos e cinéticos devem ser selecionadas amostras 

equivalentes àquelas utilizadas nos estudos de caracterização do maciço rochoso, visando 

permitir uma melhor interpretação dos resultados obtidos; 

 

- A definição dos métodos para a realização dos ensaios cinéticos, conduzidos quando os 

resultados dos ensaios estáticos apontarem indícios potenciais de geração ácida para o material 

analisado, devem  priorizar as técnicas de campo, que possibilitam uma simulação das reais 

condições do sítio de implantação do empreendimento; 

  

- Durante a realização dos ensaios cinéticos é extremamente importante manter um 

monitoramento sistemático do pH, Eh, condutividade, acidez, sulfatos e, principalmente, das 

concentrações dos metais de interesse, considerando o contexto geológico local; 

 
- Recomenda-se realizar a caracterização química, mineralógica e de determinação da 

resistência das amostras ensaiadas, após a finalização dos ensaios cinéticos, visando obter 

maiores informações sobre o processo de oxidação dos sulfetos; 
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- Para a obtenção de um sistema eficiente para controle da ARD,  deve ser realizado um trabalho 

de pesquisa, visando à avaliação e eventual aperfeiçoamento e adaptação dos métodos 

selecionados às características particulares do sítio de implantação, incluindo campanhas de  

investigação de campo e laboratório e a construção de unidades piloto; 

 

- Durante e após a implantação do empreendimento é extremamente importante que sejam 

mantidas as atividades de monitoramento da qualidade das águas e efluentes, bem como de 

avaliação das estruturas e sistemas de controle implementados, que permitam antever a 

necessidade de promover ações necessárias para mitigação dos impactos ambientais;   

 

- Quanto à produção dos concretos, registra-se que, na ausência de estudos conclusivos sobre os 

reais teores e tipos de sulfetos considerados deletérios, é recomendável a realização de ensaios 

de avaliação do desempenho dos concretos produzidos com agregados sulfetados e sob o efeito 

de eventuais efluentes ácidos, bem como a adoção de medidas preventivas, visando garantir a 

vida útil das estruturas. 
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