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RESUMO 

 

 

A drenagem ácida de rocha (DAR) é originada a partir da oxidação de minerais sulfetados. 

A DAR apresenta uma elevada concentração de metais pesados e conseqüentemente 

elevados valores de condutividade elétrica, além de na maioria das ocorrências possuir 

valor de pH abaixo de 3 e proporcionar a formação de um ambiente oxidante, com valores 

de Eh acima de 500 mV. O presente estudo avalia a alteração que a DAR provoca em 

materiais rochosos (brita) para uso em obras geotécnicas. A DAR utilizada foi produzida a 

partir de ensaios cinéticos em coluna de lixiviação com amostras de solo da Mina da Pirita 

em Ouro Preto – MG. Os litotipos estudados foram gnaisse, metadolomito e basalto. A 

simulação da alteração das amostras de rochas foi realizada através de ensaios de alteração 

acelerada com o uso do Extrator Soxhlet e também a partir do ensaio de resistência do 

material à intempérie por inundação. Para efeito de comparação, as amostras rochosas 

também foram ensaiadas com água destilada e solução de sulfato de sódio, esta última 

apenas utilizada no ensaio de resistência do material à intempérie por inundação. Os 

métodos laboratoriais consistiram de caracterização tecnológica dos litotipos, com ensaios 

de determinação dos índices físicos, de resistência ao choque e a carga pontual e abrasão 

Los Angeles. A avaliação da alteração das amostras foi realizada através da comparação 

dos resultados das análises físico-química (CE, pH, Eh e temperatura) e mineralógica do 

lixiviado antes e após os ensaios no extrator Soxhlet, e também a partir da analise química 

e mineralógica das amostras de rochas antes e após os ensaios. Complementando a análise 

da alteração foi realizado o comparativo de perda de massa das amostras de rochas. Ao 

final dos ensaios utilizando o extrator Soxhlet verificou-se através das análises dos 

difratogramas e composição química das rochas, que o metadolomito foi a rocha que 

sofreu maiores alterações, e que a DAR foi o lixiviado que demostrou uma maior tendência 

para promover as respectivas alterações. Contudo, a quantificação da alteração a partir da 

perda de massa sofrida para cada litotipo identificou que a amostra que mais sofreu 

alteração foi o basalto, e que as maiores alterações ocorreram com as amostras lixiviadas 

com água destilada. Para os ensaios de resistência à intempérie as soluções lixiviantes 

apresentaram comportamentos diferenciados para a alteração em cada litotipo estudado, 

impossibilitando assim definir qual solução que foi mais agressiva e qual litotipo foi mais 

alterado. 
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ABSTRACT 
 

 

Acid rock drainage (ARD) originates from the oxidation of sulfide minerals. The ARD has 

a high concentration of heavy metals and consequent high values of electrical conductivity. 

In most instances it has a pH value below 3, providing the formation of an oxidative 

environment with an Eh of 500 mV or above. The present study aims to investigate the 

likely changes that cause the ARD to appear in rocky materials (gravel) for use in 

geotechnical works. The ARD used in the study was produced from kinetic column leach 

soil samples from the Pyrite Mine in Ouro Preto – MG. The lithotypes studied were gneiss 

rock, the metadolomite and basalt. The simulation in the rock samples was conducted by 

tests of accelerated with the use of the Soxhlet extractor as well as from the test material's 

resistance to weathering. For a comparison, the rock samples were also tested in distilled 

water and sodium sulfate solution, the last only used in the test of resistance to weathering. 

Before to starting the tests, the rock samples were characterized technologically with 

assays physical indexes, shock resistance the load point and the Los Angeles abrasion. 

Analysis of the samples was performed by comparing the results of physical-chemical (EC, 

pH, Eh and temperature), chemical and mineralogical leachate before and after the tests, in 

addition to assessing the chemical and mineralogical constitution of samples of rocks 

before and after the tests. An analysis of the comparative mass loss of the rock samples 

was performed. At the end of experiment using a Soxhlet extractor, it was found by 

analysis of the diffraction patterns and chemical composition of the rocks, the rock 

metadolomite has suffered major changes, and the DAR leachate was demonstrated that a 

greater tendency to promote their changes. However, the quantification of the change from 

the loss in mass for each lithotype identified that the sample that suffered alteration was 

basalt, and that the greatest changes occurred with the samples leached with distilled water. 

For the tests of resistance to weathering the leaching solutions had different behaviors for 

the change in each lithotype studied, thus making it impossible to define which solution 

was more aggressive, which was more lithotype changed. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1. Justificativa 

 

As rochas são um dos recursos naturais mais explorados em todo o mundo, visto a sua 

importância na disponibilização de minerais utilizados na fabricação dos diversos produtos 

domésticos e industriais, e também como parte em obras civis, sendo sua exploração 

indispensável para o desenvolvimento da civilização. 

 

Assim, o conhecimento sobre o comportamento das rochas é importante, principalmente 

para seu uso em obras civis, já que a exploração deste material em geral acontece em 

grande escala e em um curto espaço de tempo.  

 

Os processos de alteração das rochas decorrentes dos efeitos dos agentes naturais, 

juntamente com as ações antrópicas, proporcionam modificações em suas propriedades 

físicas e químicas, caracterizando o fenômeno denominado como intemperismo. Estas 

modificações devem ser conhecidas quando da utilização das rochas, visto que a 

resistência, a durabilidade frente ao uso, entre as outras propriedades, pode estar 

degradada.  

 

Cabe ao usuário selecionar entre os vários tipos rochosos existentes o que melhor irá 

atender às solicitações exigidas pela obra, sabendo que cada tipo tem restrições.  

 

Quando não se conhece o comportamento do material rochoso frente há alguma 

solicitação, inicialmente é necessário que se faça o estudo do conjunto das características 

macroscópicas, composição química, composição mineralógica, características 

petrográficas, e posteriormente o estudo em relação as propriedade físicas e mecânicas 

(caracterização tecnológica) do material frente às solicitações da obra. Estes estudos 

envolvem análises e ensaios laboratoriais cujos resultados possibilitam uma avaliação 

imediata da rocha, que indicará sua adequação de uso.  

 

Se a escolha de um determinado tipo rochoso não for muito bem conduzida, poderá haver 

transtornos e problemas graves durante a implementação e no decorrer da vida útil das 
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obras civis.  

 

Podem ser mencionadas várias situações em que as rochas são submetidas a condições 

desfavoráveis ou de intemperismo acelerado. Uma delas se refere à drenagem ácida de 

rochas (DAR). A geração ácida envolve basicamente reações de oxidação de sulfetos na 

presença de oxigênio, água e bactérias acidófilas. 

 

A DAR é hoje um dos principais problemas ambientais envolvendo o setor da mineração, 

principalmente em minas de carvão e metais provenientes de rochas sulfetadas. Também 

ocorrem em obras civis onde haja escavação e exposição de rochas sulfetadas, como 

barragens, túneis, rodovias, ferrovias etc.  

 

Apesar dos diversos estudos já realizados a respeito da DAR (ver item 2), ainda são poucos 

os conhecimentos adquiridos em relação às interações entre a DAR e rochas para material 

de construção civil.  

 

De forma geral presume-se que com a acidez das rochas sejam mais rapidamente e 

intensamente alteradas, resultando num menor tempo de vida operacional. Entretanto, 

questões sobre a velocidade e o tipo de alteração sob a presença da DAR precisam de 

maiores esclarecimentos, mencionando-se também os ensaios laboratoriais e de campo 

mais apropriados para este tipo de análise.  

 

Um bom exemplo desta demanda sobre a interação DAR-rochas refere-se ao uso de britas 

para drenos em barragens de rejeitos do beneficiamento de minérios. Nestes casos, os 

materiais britados candidatos devem ser avaliados considerando-se a possibilidade da 

queda acentuada na qualidade do material sob a ação da DAR, e não somente água ou 

outro agente intempérico.  

 

Fica evidente então a importância em estar se realizando estudos que envolvam a 

caracterização petrográfica e tecnológica dos materiais rochosos sob a ação da DAR, na 

tentativa de se melhor compreender o comportamento destes materiais em obras de 

engenharia.  
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1.2. Objetivos da dissertação 

 

O objetivo geral desta pesquisa compreende estudos da alteração de amostras rochosas 

frentes a DAR, com vistas à sua aplicação em obras civis. 

 

Os objetivos específicos são descritos a seguir: 

 Coleta de material rochoso variado, a ser aplicado sob a forma de brita;  

 Caracterização química, mineralógica e tecnológica destes materiais 

pétreos;  

 Coleta e caracterização de material com potencial para geração de DAR;  

 Realização de ensaios laboratoriais para estudo de intemperismo acelerado 

frente a DAR, incluindo extrator Soxhlet e resistência do material à 

intempérie.  

 

1.3. Estrutura da dissertação 

 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre a drenagem ácida de rochas 

(DAR), abordando itens como, gênese e fatores intervenientes, reações de neutralização e a 

caracterização físico-química. Além disto, são abordados estudos de alteração e 

alterabilidade de rocha, com foco nos mecanismos de alteração, tipos de intemperismo, os 

fatores que interferem na alteração da rocha, os tipos de minerais e seus exemplos de 

alterações, finalizando-se com a apresentação de índices quantificadores da alteração e 

alterabilidade. 

 

O Capítulo 3 apresenta os métodos e procedimentos laboratoriais utilizados na pesquisa. 

São descritos os pontos de coleta dos materiais rochosos e do material gerador ácido e os 

procedimentos de caracterização físico-química, mineralógica e tecnológica. Por fim são 

apresentados os métodos dos ensaios de alteração acelerada. 

 

No Capítulo 4 estão os resultados e discussões obtidos nos ensaios de caracterização 

químico-mineralógica e tecnológica, e também dos ensaios de alteração acelerada. Ao final 

do capítulo são descritos os índices quantificadores da alteração e alterabilidade. 
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Encerra-se a dissertação com o Capítulo 5, que menciona as principais conclusões obtidas 

e as recomendações para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

Os principais temas abordados se referem à drenagem ácida de rocha (DAR) e 

alteração/alterabilidade de rochas.  

 

2.1.  Drenagem Ácida de Rocha (DAR) 

 

A exploração e utilização dos recursos minerais podem trazer um alto benefício econômico 

para o desenvolvimento da sociedade, mas por outro lado traz consigo umas das maiores 

fontes de poluição do ambiente com metais pesados: a drenagem ácida de rocha (DAR) 

(Wang, 2010). 

 

Este problema pode permanecer ativo durante décadas, mesmo após o encerramento das 

atividades na mina. Prevenir a geração de DAR é a melhor opção, pois o impacto sofrido 

pelo ambiente é de grande magnitude e de difícil tratamento.  

 

Conforme relatado em Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic 

Materials, 2009, a geração ácida ocorre por meio da exposição de materiais rochosos 

sulfetados ao oxigênio, na presença de água e bactérias acidófilas, causando a oxidação e 

dissolução dos elementos químicos constituintes da rocha. Na mineração, os sulfetos são 

provenientes em sua maioria dos resíduos sólidos (estéreis e rejeitos) gerados nas 

atividades de lavra e processamento mineral.  

 

USEPA (1994) menciona que primeiramente a DAR é gerada em função da mineralogia do 

material rochoso e da disponibilidade de oxigênio e água, por isso sua formação tem uma 

grande variação de local para local, dificultando assim a criação de métodos para sua 

previsão.  

 

Trindade (2002) enfatiza que a solução ácida gerada age como lixiviante dos minerais 

constituintes da rocha, produzindo ácido sulfúrico e um efluente rico em metais pesados 

dissolvidos e baixo pH. Abrahão (2002) cita alguns elementos comumente solubilizados, 

como o alumínio, manganês, cobre, zinco, chumbo, mercúrio e cádmio. O problema é 

intensificado quando o potencial de neutralização das rochas locais é insuficiente para 

inibir a ação da água ácida. 
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Nas jazidas de carvão é normal a identificação da DAR, em decorrência da presença dos 

sulfetos de ferro (pirita e marcasita, ambos FeS2). Além do carvão, a mineração de metais 

não ferrosos, como urânio, ouro, níquel, cobre, cádmio entre outros, contribui para o 

aumento do problema. 

 

A maior preocupação quanto aos efeitos da DAR se dá na possível contaminação dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, podendo gerar mudanças significativas na 

paisagem e nas condições ambientais.  

 

Em tempos pretéritos, as decisões referentes ao controle da DAR só eram tomadas depois 

do fato ocorrido. Nos dias atuais, as instituições que lidam com esse problema elaboram 

planos de gerenciamento, os quais visam prever o potencial de geração da DAR na fase de 

projeto, adotando as respectivas medidas mitigadoras dos possíveis impactos gerados. 

 

2.1.1. Geração Ácida  
 

De acordo com Guevara (2007), a pirita (FeS2) e a marcasita (FeS2) são os principais 

sulfetos de ferro geradores da DAR. Eles possuem a mesma composição química, 

diferenciando-se nas respectivas estruturas cristalográficas, sendo a pirita isométrica e a 

marcasita ortorrômbica. A forma ortorrômbica da marcasita propicia uma menor 

estabilidade em relação à pirita, contudo a pirita é a forma mais encontrada na natureza. 

Outros sulfetos, também podem gerar DAR , como mostra a Tabela 2.1. 
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Tabela 2-1 - Sulfetos geradores de acidez e espécies após oxidação (Borma e Soares, 

2002). 

Mineral Composição Espécies aquosas após oxidação 

Arsenopirita FeAsS AsO4
-3

, Fe
3+

, SO4
2-

, H
+
 

Bornita Cu5FeS4 Cu
2+

, Fe
3+

, SO4
2-

, H
+
 

Calcocita Cu2S Cu
2+

, SO4
2-

, H
+
 

Calcopirita CuFeS2 Cu
2+

, Fe
3+

, SO4
2-

, H
+
 

Cinábrio HgS Hg
2+

, SO4
2-

, H
+
 

Cobalita CoAsS Co
2+

, AsO4
3-

, SO4
2-

, H
+
 

Esfarelita ZnS Zn
2+

, SO4
2-

, H
+
 

Galena PbS Pb
2+

, SO4
2-

, H
+
 

Millerita NiS Ni
2+

, SO4
2-

, H
+
 

Molibdenita MoS2 MoO4
2-

, SO4
2-

, H
+
 

Pirrotita Fe1-xS (onde 0<X<0,2) Fe
3+

, SO4
2-

, H
+
 

 

 

O processo de geração da DAR inicia-se com a transformação do sulfeto para sulfato 

através do contato do mineral (pirita) com água e o oxigênio atmosférico, ocorrendo 

reações de oxidação do mineral, gerando íons de ferro ferroso (Fe
2+

) e acidez (H
+
). A 

equação (2.1) exemplifica o descrito.  

 

FeS2 (s) + 7/2 O2 (g) + H2O (l) ↔ Fe
2+ 

(aq) + 2SO4
2- 

(aq) + 2H
+
(aq)                     (2.1) 

 

A partir da equação (2.1), o íon ferroso gerado é oxidado a íon férrico (Fe
3+

) (equação 2.2), 

sob catálise bacteriana.  

 

Fe
2+ 

(aq) + 1/4O2 (g) + H 
+
 (aq) ↔ Fe

3+ 
(aq) + H2O                         (2.2) 

 

Após a formação do íon férrico, o mesmo pode sofrer hidrólise, gerando hidróxido férrico 

e mais acidez no sistema (equação 2.3). Nesta fase o hidróxido de ferro, caso precipitado, é 

caracterizado pela cor vermelho-alaranjado do efluente (yellow-boy, Figura 2.1), feição 

típica da ocorrência de DAR.  

Fe
3+ 

(aq) + 3H2O (l) ↔ Fe(OH)3 (s) +3H
+
(aq)                       (2.3) 



 

8 
 

 

 

Figura 2-1 - Rejeito de carvão e DAR (DAM) gerada em Siderópolis/SC. Fonte: Colling, 

(2010). 

  

O diagrama de Pourbaix (Figura 2.2) representa os campos de estabilidade do Fe em meio 

aquoso. Ele demonstra que em valores de pH acima de 4,5 e Eh abaixo de 0,8 V, a 

concentração de Fe
3+

 é baixa e a reação de produção de acidez é estabelecida pela oxidação 

direta da pirita pelo oxigênio atmosférico, (equação 2.1). Em valores mais altos de pH, a 

solubilidade do ferro é comprometida, precipitando-se sob a forma de hidróxido de ferro 

(Fe(OH)3) (equação 2.3). 
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Figura 2-2 - Diagrama de Pourbaix, mostrando os campos de estabilidade do Fe em 

solução aquosa. 

  

O consumo da acidez pelos minerais básicos existentes no solo favorece a diminuição da 

alcalinidade do sistema. Assim, para valores de pH entre 4,5 até 2,5, o efluente ácido é 

gerado a partir da oxidação do Fe
2+

 para Fe
3+ 

através das bactérias acidófilas, como as 

Thiobacíllus Ferrooxidanns (equação 2.2). Nesta condição de pH, o Fe
3+

 permanece 

solúvel e se torna o principal responsável pela oxidação da pirita. 

 

Conforme Abrahão (2002), o fenômeno é explicado porque a reação de hidrólise do íon 

Fe
3+

 acontece principalmente no início do processo de oxidação da pirita, e quando há 

excesso de acidez no meio, a reação de hidrólise é limitada, favorecendo o acúmulo do íon 

Fe
3+

. Isso faz com que a reação de oxidação sofrida pelo Fe
3+

 torna-se o principal 

mecanismo gerador de acidez no sistema, devido ao fato do íon atuar como receptor de 

elétrons na superfície dos cristais do mineral pirita (equação 2.4). Com a redução do Fe
3+

 a 

Fe
2+

, o oxigênio atmosférico novamente age como agente oxidante do Fe
2+

, conforme a 

equação (2.2). 
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FeS2 + 14Fe
3+

 + 8H2O ↔ 15Fe
2+

 + 2SO4
2-

 + 16H
+                  

(2.4) 

 

Abrahão (2002) cita que para condições de pH menores que 3, a oxidação da pirita pelo íon 

Fe
3+ 

pode ser de dez a cem vezes mais rápida do que pelo oxigênio atmosférico.  

 

A diferença de velocidade específica (k) dos processos de oxidação da pirita realizadas 

pelo oxigênio atmosférico ou pelo Fe
3+ 

em relação ao valor de pH é demonstrada na Figura 

(2.3). Observa-se que para valores de pH menores que 4,5 a reação de oxidação é dada 

predominante pelo íons Fe
3+

, numa taxa de velocidade maior (equação 2.4), ao contrário 

das reações tendo como agente oxidante o oxigênio atmosférico (equações 2.1 e 2.2).  

 

 

Figura 2-3 - Comparação das constantes da taxa de reação (k) em função do pH. (Fonte: 

Guevara, 2007). 

 

2.1.2. Reações de Neutralização 
 

O potencial de geração ácida de uma rocha dependerá da existência, da quantidade e da 

capacidade dos minerais alcalinos em neutralizá-la.  

 

Segundo Mendonça (2007), a liberação de alcalinidade e a consequente neutralização dos 

ácidos poderão acontecer a partir dos minerais carbonatados e aluminossilicatos presentes 

no solo e nas rochas.  
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As rochas carbonáticas são as principais fontes de íons carbonatos, onde predominam os 

minerais carbonato de cálcio (CaCO3), dolomita [CaMg(CO3)2], anquerite 

[Ca(Fe,Mg)(CO3)2] e siderite [FeCO3]. As equação 2.5, 2.6 e 2.7 mostram as dissociações 

do CaCO3, CaMg(CO3)2 e Ca(Fe,Mg)(CO3)2 em água.  

 

CaCO3(s) ↔ Ca
2+

 + CO2
-3

(íon carbonato)                                   (2.5) 

 

CaMg(CO3)2(s) ↔ Ca
2+

(aq) + Mg
2+

(aq) + 2CO3
2- 

(aq)                                     (2.6) 

 

FeCO3(s) ↔ Fe
2+

(aq) + CO3
2-

(aq)                        (2.7) 

 

Os íons carbonatos liberados na reação atuarão como base, que dissolvida na água liberará 

íons bicarbonato e hidróxido, conforme a equação 2.8 (Bird, 2002). 

 

CO2
-3

 + H2O ↔ HCO
3- 

+ OH
-
                                           (2.8)  

 

Minerais aluminossilicatos como a muscovita, clorita, esmectita, biotita, plagioclasio, 

anfíbólios e piroxenios, quando presentes em ambiente contendo minerais sulfetados, 

também contribuem para o processo de neutralização da acidez. Durante as reações de 

dissolução que liberam minerais carbonatados e hidróxido, os minerais aluminossilicatos 

podem também se dissolver consumindo íons H
+
, liberando consequentemente íons Al

3+
, 

K, Na, Ca, Mg e Mn. No geral as reações de dissolução dos aluminossilicatos são lentas, 

porém o consumo dos íons H
+
 por esses minerais contribui para o balanço geral do 

potencial de neutralização da acidez (equações 2.9 e 2.10). 

 

KAl2(AlSi3O10)(OH)2 (muscovita) + 10H
+
 ↔ K

+
 + 3Al

3+
 + 3H4SiO4                    (2.9) 

 

NaAlSi3O8 (albita) + 4 H
+
 + 4H2O ↔ Na

+
 + Al

3+
 + 3H4SiO4                                    (2.10) 

 

2.1.3. Fatores Intervenientes  
 

A DAR envolve vários fatores locais que serão determinantes para sua geração, como: 

geologia, métodos de escavação e de disposição rochosa, clima local e tipos de bactérias 
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presentes. 

 

 Geologia  

 

Para Mend (2009), o conhecimento da geologia favorecerá a interpretação dos ensaios 

específicos para a avaliação da geração da DAR, além da possibilidade de se estimar a 

massa do provável material rochoso sulfetado gerador e também auxiliar no 

desenvolvimento correto do plano de amostragem. 

 

A previsão da geração da DAR inicia-se com a caracterização geológica da área a ser 

escavada, identificando, descrevendo e mapeando os tipos de rocha e solo existentes no 

local. A identificação e a quantificação dos sulfetos passam a ter papel fundamental nesta 

etapa.   

 

Também são importantes as feições estruturais presentes, pois podem propiciar fluxo de 

água e oxigênio para o ataque dos sulfetos.  

 

 Método de Escavação e Disposição Rochosa 

  

No caso da mineração, são várias as condições locais que influenciam o potencial gerador 

do efluente ácido a partir dos métodos de escavação e de disposição dos estéreis e dos 

rejeitos. Incluem-se nestas condições o teor de sulfetos, a distância em relação a corpos 

d’água, a precipitação pluviométrica sobre os resíduos, a compactação das pilhas, etc. 

 

O resíduo denominado como estéril é o material que geralmente recobre o mineral de 

interesse para exploração (minério), sendo extraído por meio de processos físicos, como a 

escavação ou o uso de explosivos. Geralmente ele tem um maior potencial na geração da 

DAR, pois normalmente é disposto em forma de pilhas, possuindo maior heterogeneidade 

granulométrica das partículas, o que facilita o contato com oxigênio e água. A Figura 2.4 

ilustra a geração ácida em uma pilha de estéril.  
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Figura 2-4 - Processo de formação de drenagem ácida de mina em pilha de rejeito. Fonte: 

Pastore e Mioto (2000). 

 

No entanto, pilhas de estéril contendo materiais finos e sendo compactadas apresentarão 

menor quantidade de vazios e consequentemente menor concentração de água e oxigênio 

atmosférico, diminuindo assim a taxa de oxidação e geração de DAR.  

 

O rejeito, por sua vez, é proveniente das atividades do beneficiamento do minério na planta 

industrial, gerando partículas com granulometria menores. Ele pode ser descartado em 

forma de pasta (seca) ou em forma de polpa (úmida). Normalmente a disposição final do 

rejeito é feita em barragens ou diques, deixando-o submerso, propiciando menor contato 

com oxigênio e menor geração de DAR. Há também casos da disposição dos rejeitos em 

forma de pilha. 

 

Segundo Fernandes e Santos (2008), a compressibilidade e a baixa permeabilidade 

apresentada pelos depósitos de rejeitos fazem com que o seu comportamento físico seja 

comparado ao de solos moles. Portanto, o potencial de geração da DAR em uma pilha de 

estéril ou de uma barragem de rejeito irá variar conforme as suas características 

geotécnicas, mineralógicas e físico-químicas.  

 

Conclui-se que os resíduos, sejam eles estéreis ou rejeitos, que manejados de forma a não 

ter contato com o oxigênio, terão uma menor probabilidade de sofrer oxidação e geraração 

de DAR.  
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 Clima 

  

Os principais fatores climáticos influentes na geração da DAR são a temperatura, a 

precipitação e a evapotranspiração, pois atuam na determinação do tipo e velocidade do 

intemperismo.   

 

Conforme Abrahão (2002), o aumento da temperatura favorece a cinética das reações, 

principalmente as realizadas por microrganismos, além de favorecer também a difusão do 

oxigênio atmosférico nos sistemas aquosos e nos espaços vazios das rochas e solos, 

acelerando as reações produtoras de acidez. A cada 10°C de elevação na temperatura, as 

reações químicas aumentam de duas a três vezes a sua velocidade.  

 

As taxas de precipitação e evapotranspiração exercem influência na percolação da água 

sobre o solo ou rocha, com contribuição direta no tipo e taxa de intemperismo. Além disto, 

a água carrega os microrganismos que funcionam como catalisadores das reações de 

oxidação.   

 

 Bactérias 

 

Algumas espécies de bactérias são capazes de tolerar situações extremas de sobrevivência, 

como no caso de ambientes com drenagem ácida, que apresenta baixos valores de pH e 

altas concentrações de metais, sendo denominadas acidófilas (Colling, 2010). Os resíduos 

da mineração contendo altas concentrações de enxofre e possibilitando o contato direto 

com o oxigênio atmosférico favorece as reações de oxidação bacteriana e o rápido 

crescimento das suas colônias.  

 

A bactéria Thiobacillus ferrooxidans é um dos principais microorganismos responsáveis 

pela oxidação dos sulfetos, sendo consideradas acidófilas e quimiolitoautróficas restritas, 

tendo como fontes de energia o enxofre elementar ou a redução de enxofre ou íons ferrosos 

(Fe
2+

).  

 

Esses microrganismos adquirem o carbono para o seu crescimento através do dióxido de 

carbono (CO2), tendo como concentração ideal em torno de 7 a 8%, sendo que acima 

desses valores o crescimento é inibido (Blowes et al., 2003). Belzile et al. (2004) 
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mencionam que a temperatura ideal para o maior desenvolvimento da Thiobacillus 

ferrooxidans  fica em torno de 40°C, e o pH na faixa de 1,0 a 2,5. Já Blowes et al (2003) 

consideram a temperatura ideal entre 15°C a 35°C e o pH na faixa de 2 a 2,5. 

 

A Leptospirillum ferrooxidans é outra espécie de bactéria acidófila que apresenta seu 

metabolismo similar com a T. ferrooxidans. Breed e Hansford (1999) citam que o pH e 

temperatura ideais para o desenvolvimento dessa espécie é de 1,6 e 40°C, respectivamente. 

Porém essa bactéria é capaz de oxidar somente íons ferrosos (Fe
2+

), sendo mais sensível na 

presença de íons férrico (Fe
3+

). Assim ambientes redutores são favoráveis ao seu 

desenvolvimento.  

 

Além dessas duas espécies, outras bactérias acidófilas são apresentadas na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2-2 - Bactérias acidófilas e suas condições de proliferação. Fonte: Moraes 

(2010). 

Microrganismo pH Temperatura 

(°C) 

Aeróbio Nutrição 

Thiobacillus thioparus 4,5 -1,0 10 – 37 + Autotrófica 

T. neapolitanus 3,0 – 8,5 8 – 37 + Autotrófica 

T. denitrificans 4,0 – 9,5 10 – 37 +/- Autotrófica 

T. novellus 5,0 – 9,2 25 – 35 + Autotrófica 

T. intermedius 1,9 – 7,0 25 – 35 + Autotrófica 

T. perometabolis 2,8 – 6,8 25 – 35 + Autotrófica 

Sulfolobus acidocalderius 2,0 – 5,0 55 – 85 + Autotrófica 

Desulfovibrio 

desulfuricans 

5,0 – 9,0 10 - 45 - Heterotrófica 

     
 

A atividade bacteriana pode acelerar a oxidação dos sulfetos em até 10
5
 vezes, quando se 

compara a um ambiente esterilizado. Assim, para minimizar a formação do efluente ácido 

deve ser feito o controle da oxidação do Fe
2+

 ou eliminação do oxigênio atmosférico, visto 

que a maioria das bactérias são aeróbias e se utilizam do processo de oxidação do Fe
2+

 para 

obter energia (Moraes, 2010).  
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As características químicas, físicas e eletroquímicas dos minerais interferem nas reações de 

oxidação realizadas pelas bactérias. Como exemplo tem-se a pirita e a marcassita, que são 

quimicamente iguais, diferenciando-se somente pelas estruturas cristalinas.  A marcasita 

em presença de bactérias apresenta uma maior reatividade (Peterson, 2008). 

 

2.1.4. Potencial de geração da DAR 
 

Desenvolver e utilizar estratégias de predição em relação aos riscos que as drenagens 

ácidas provocam é essencial para minimizar os impactos ao ambiente.  O prognóstico 

prévio da potencialidade de geração da acidez de um corpo mineral e o tempo de duração 

da drenagem possibilitará a tomada de decisões mitigadoras, que contribuirão para se 

evitar futuros danos (Ubaldo e Souza, 2008).  

 

Para USEPA (1994), determinar se um resíduo tem potencial para gerar acidez e puder 

caracterizar o efluente ácido são os objetivos principais na predição. Além disso, os testes 

são importantes na predição do potencial de liberação de metais pesados pelos minerais 

(Ubaldo e Souza, 2008).  

 

Diferentes métodos podem ser usados para avaliar o potencial de geração ácida, em curto 

ou longo espaço de tempo. De modo geral, os ensaios de laboratório e de campo podem ser 

divididos em estáticos e cinéticos. 

 

2.1.4.1.  Ensaios estáticos 
 

Possibilitam a determinação do potencial de geração de acidez (AP) e potencial de 

neutralização (NP) de um determinado material, além de estabelecer a quantificação da 

relação entre materiais alcalinos e ácidos (Machado, 2007).  

 

Podem ser realizados com pouca quantidade de amostra em um espaço de tempo menor, 

além de serem relativamente mais baratos quando comparados aos ensaios cinéticos. A 

principal relação dos métodos estáticos é a consideração do balanço ácido-base (Moraes, 

2010). 

 

Os ensaios estáticos desconsideram a cinética das reações de oxidação e neutralização dos 
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sulfetos, e por isso são utilizados apenas para se indicar a potencialidade da geração 

ácida/alcalina, não se assegurando a verdadeira qualidade da drenagem ácida gerada no 

sítio.   

Os principais ensaios, segundo USEPA (1994), são: Balanço Ácido-Base (do inglês: Acid 

Basic Accounting Method – ABA), Balanço Ácido-Base modificado (do inglês: Modified 

Acid Basic Accounting Method – MABA), Teste Inicial BC, Potencial de Produção 

Alcalina e Balanço de Produção Ácida. A Tabela 2.3 resume as principais características 

dos métodos citados.  

 

Para classificar uma amostra como produtora ou consumidora de ácido deve-se levar em 

conta a diferença entre NP e AP, que corresponde à resultante do potencial de 

neutralização líquido (NNP = NP – AP), e a razão do potencial de neutralização (NPR = 

NP/AP) (Moraes, 2010). 
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Tabela 2-3 - Resumo dos métodos de ensaios estáticos. Fonte: USEPA (1994). 

ABA ABA Modificada Teste inicial BC Potencial de 

produção alcalina: S 

Balanço da produção 

ácida 

DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO ÁCIDA 

AP = 31,25 x Stotal AP = 31,25 x Ssulfeto AP = 31,25 x 

Stotal 

S total usado como 

indicador 

H2O2 para oxidar 

diretamente os 

sulfetos presentes na 

amostra 

DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL DE NEUTRALIZAÇÃO 

Amostra com 

granulometria 

0,24mm. 

Amostra com 

granulometria 0,24mm. 

Amostra com 

granulometria 

0,038mm. 

Amostra com 

granulometria 

0,023mm. 

Amostra com 

tamanho não 

definido. 

Adiciona HCl 

conforme teste fizz, 

aquece, após titula 

com NaOH até pH 

7. 

Adiciona HCl como 

indicado no teste fizz, 

deixar reagir por 24 h 

em temperatura 

ambiente, após titula 

com NaOH até pH 8,3. 

Titula a amostra 

até pH 3,4 com 

H2SO4. 

Adiciona HCl 0,1N 

deixar reagir por 2 h 

à temperatura 

ambiente. Titular 

com NaOH até pH 4. 

Ácido produzido 

pela oxidação de 

sulfeto de ferro. 

Titular até pH 7. 

VANTAGENS 

Método simples. 

Pouco tempo para realização das análises. 

Não é necessário equipamento especial. 

Os resultados são de fácil interpretação. 

Muitas amostras podem ser testadas. 

Método simples. 

Pouco tempo. 

Não necessita de equipamento especial. 

DESVANTAGENS 

Não relaciona à cinética. 

Supõe liberação paralela ácida e alcalina. 

Se o AP e o NP estão próximos é difícil de interpretar. 

As diferenças no tamanho as partículas não são refletidas. 

Interpretação 

moderada. 

Reprodutividade 

limitada. 

Grau da oxidação 

dos sulfetos incerta. 
 

 

Sendo NNP um valor positivo, a amostra será classificada como consumidora de ácido, 

caso contrário será produtora de ácido, sendo todas essas variáveis expressas em unidades 

de equivalentes de toneladas de carbonato de cálcio (CaCO3) por 1000 toneladas de rocha 

(Maia, 2004).  

 

Maia (2004) ainda cita que a acidez é a quantidade de carbonato de cálcio utilizada nas 

reações de neutralização da acidez gerada pela oxidação do sulfeto de ferro, conforme é 

mostrado na equação (2.11). Assim, para cada mol de S seria necessário um mol de CaCO3 

para neutralização. Isto equivale a dizer que para 32,02g de acidez produzida pelo S, são 

necessários 100,09 g de CaCO3 para neutralizá-la.  
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8CaCO3  + 4FeS2  + 15O2  + 14H2O ⇔ 4Fe(OH)3  + 8SO4
-2

 + 8H2CO3  + 8Ca
-2              

(2.11) 

 

A Tabela 2.4 demonstra o potencial de geração ou não de acidez, avaliando os valores da 

razão do potencial de neutralização. 

 

Tabela 2-4 - Critérios do método ABA para identificação do potencial de produção de 

acidez dos materiais (NPR). Fonte: Moraes (2010). 

Potencial para DAR NPR Comentário 

Provável 1:1 Provável produção de DAR 

Possível 1:1 a 2:1 Poderá ocorrer a DAR se NP for insuficientemente 

reativo e/ou for consumido em uma taxa mais rápida 

do que os sulfetos. 

Baixo 2:1 a 4:1 Não é potencialmente esperada a produção de DAR, 

a não ser que ocorra a exposição preferencial dos 

sulfetos ao longo de planos de fraturas ou que os 

sulfetos sejam extremamente reativos e os minerais 

neutralizantes muito pouco reativos, 

Nenhum 4:1 Nenhum teste adicional para DAR é requerido, a não 

ser que seja como fonte de alcalinidade. 
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2.1.4.2. Ensaios cinéticos 
 

Os ensaios cinéticos diferenciam-se dos estáticos pela tentativa de simular os efeitos de 

acidificação e neutralização sofrida por um material em campo ao longo do tempo (Maia, 

2004). Ao contrário dos ensaios estáticos, nestes um volume maior de amostra é utilizada, 

além de necessitar de um tempo maior para realização. 

 

Segundo EPA (1994), os ensaios cinéticos proporcionam a avaliação de diferentes 

variáveis com potencial para geração de acidez, como exemplo pode ser adicionado 

culturas de bactérias nas amostras, controle da temperatura dos ensaios, escolha da 

granulometria do material rochoso utilizado e também poderão ser acrescentados materiais 

alcalinos juntamente com o material a ser analisado para controle do mecanismo de 

neutralização. 

 

De acordo com Machado (2007), estes ensaios são utilizados para estimar a quantidade e o 

tempo em que ocorrerá a acidez, além de confirmar os ensaios estáticos. A avaliação dos 

ensaios é feita através da análise da variação da qualidade da água, observando a variação 

de pH, metais presentes e sulfatos, classificando assim melhor os estéreis e rejeitos 

conforme o seu potencial de geração de acidez.  

 

Os principais ensaios cinéticos segundo EPA (1994) são: células úmidas, ciclagem em 

extrator Soxhlet, testes em coluna de lixiviação, confirmação BC, reator em grupo e testes 

de campo. A Tabela 2.5 apresenta os ensaios citados com suas principais características. 
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Tabela 2-5 - Resumo dos métodos de ensaios cinéticos. Fonte: EPA, 1994. 

CÉLULAS ÚMIDAS EXTRATOR SOXHLET TESTES DE COLUNA 

Partícula de granulometria menor que 

2,38mm. 

Tamanho da partícula não 

apresentada. 

Tamanho da partícula 

variável. 

200g de amostra exposta a ciclos 

semanais: 3 dias de ar seco, 3 dias de ar 

úmido e 1 dia de lixiviação com 200ml 

de água. 

Temperaturas de 25 °a 70 °C . 

A água é destilada,  passando 

através da amostra, e destilada 

novamente (reciclagem da 

água). 

A amostra é lixiviada com 

volumes variados de água 

ou DAR, podendo haver a 

reciclagem da solução. 

 

VANTAGENS 

 

Exemplifica AP e NP bem; Aproxima as 

condições do campo e a taxa de acidez 

por unidade de amostra. 

Simplicidade na operação; 

Resultados em curto tempo; 

Avaliação da interação entre 

AP e NP. 

Exemplifica AP e NP, 

mostra o efeito de 

diferentes tipos de 

amostras. Considera a 

variação temporal. Pode ser 

testada com diferentes 

granulometrias 

 

DESVANTAGENS 

 

Longo tempo de ensaio; equipamentos 

mais sofisticados. Grande número de 

dados gerados. 

Equipamento especial, com 

limitações de tamanho dos 

grãos e volume lixiviado; 

relação incerta com os 

processos naturais de 

intemperismo. 

Interpretação difícil devido 

a maior quantidade de 

variáveis envolvidas.  

TESTE DE CONFIRMAÇÃO BC REATOR EM GRUPO TESTE DE CAMPO 

Partícula de granulometria 100 mesh. Partícula de granulometria 200 

mesh. 

Partículas como 

encontradas no campo. 

Adiciona-se solução contendo bactéria 

ativas até pH 2,5; T = 35 °C. e se o pH 

aumentar, a amostra não é produtora de 

acidez 

Amostra/água é agitada 

200g/500ml. 

800 a 1300 toneladas de 

pilhas de testes construídas 

em fluxo linear. Dados da 

qualidade da água 

coletados. 

 

VANTAGENS 

 

Simples de usar, pequeno custo, avalia o 

AP por lixiviamento biológico. 

Capaz de examinar muitas 

amostras simultaneamente. 

Equipamento simples. 

Uso do rejeito de mina 

atual sujeitos às condições 

ambientais. 

 

DESVANTAGENS 

 

Uso moderado; pois necessita de longo 

tempo de funcionamento e de 

equipamentos especiais. Difícil 

interpretação. 

Sujeito a grandes erros 

amostrais e falta de precisão. 

Construção inicial cara e 

demorada. 

   
 

 

Para MEND (2009), as principais informações que os ensaios cinéticos fornecem são: 

 

 Taxa de geração de acidez e neutralização; 
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 Mudanças nas propriedades geoquímicas dos materiais; 

 Tempo de geração da acidez;  

 Qualidade do lixiviado drenado. 

 

2.1.5. Características de algumas drenagens ácidas 
 

O caráter poluidor da DAR irá variar de região para região, inclusive seus impactos 

(Tabela 2.6). Os impactos mais relevantes incluem a acidificação de águas superficiais e o 

aumento da concentração de metais nas águas dos rios, que são indicados através da 

análise do pH, Eh, condutividade elétrica e da concentração de metais pesados. 

 

A caracterização físico-química e a estimativa do potencial de geração de DAR deverão ser 

feitas respeitando-se a predisposição química dos minerais presentes e os fatores 

intervenientes já citados nos itens anteriores (geologia, método de disposição, clima local e 

tipo de bactéria presente).   

 

Os componentes impactantes mais críticos na geração DAR são os baixos valores de pH 

(pH<4) e as altas concentrações de metais nas águas drenadas (100 – 3000 mg/l).  

 

Para o zinco e o cádmio, bastam concentrações menores que 1 mg/l para a toxidade da 

água ser caracterizada. Esses fatores favorecem as reações de redução e oxidação no 

sistema aquático, prejudicando o crescimento da fauna e flora. Além disso, à precipitação 

dos hidróxidos metálicos contribuem para a diminuição da concentração de oxigênio, 

favorecendo o aumento da turbidez da água decorrente da formação de flóculos e sólidos 

suspensos (100 – 30000 mg/l). A Tabela 2.6 mostra a composição típica de uma DAR de 

mina (DAM), além dos impactos ambientais relacionados (Farfan et al., 2004). 
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Tabela 2-6 - Composição típica da DAR de mina (DAM) e os impactos ambientais 

associados. Fonte: Farfan et al., 2004. 

Propriedades 
Espécies Químicas 

Típicas Associadas 

Faixa de 

Concentração 
Impacto 

Acidez Ácido Sulfúrico pH entre 2 e 4 Mobilização de íons. 

Ferro 

Íons Fe
2+

 e Fe
3+

, 

Óxidos férrico e 

hidróxidos. 

100 – 3000 (mg/l) Turbidez da água. 

Metais Pesados 
Cu, Mg, Zn, Cd, Hg, 

Pb, As 
1 – 200 (mg/l) Redução da flora e fauna. 

Sólidos Totais Ca, Mn, Al, SO4 
100 – 30000 

(mg/l) 

Redução da qualidade da 

água no abastecimento 

 

A região sul do Brasil também sofre com os impactos ambientais da DAR gerada na 

mineração de carvão. Possa & Santos (2003) e Silva et al., (2011) caracterizaram a DAR 

gerada em alguns locais da região carbonífera de Santa Catarina (Tabela 2.7).  

 

Tabela 2-7 - Características da DAR de algumas regiões carboníferas de Santa Catarina. 

 Autor 

Parâmetros  Possa & Santos (2003) Silva (2011) 

pH 2,4 – 7,5 1,89 

Fe total (mg/l) 6 – 1500 127,80 

Al (mg/l) <0,1 – 370 427 

Mn (mg/l) 2,1 – 29 5,45 

Zn (mg/l) 1 – 14 8,5 

Cu (mg/l) <0,01 - 0,3 0,05 

SO4
2- 

(mg/l) 308 - 10500 3671,45 

  

Moraes (2010) realizou ensaios em colunas de lixiviação com material proveniente da 

Mina da Pirita, uma mina abandonada localizada em Ouro Preto-MG. O período de 

lixiviação foi de 30 dias e os resultados encontram-se na Tabela 2.8. Os ensaios de 

lixiviação consistiram em percolar diariamente água deionizada pelo material da mina 

(AM) e pelos sistemas de coberturas acrescentados a ele, como o entulho e a cal, 
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introduzidos em colunas de acrílico, monitorando-se diversos parâmetros químicos e 

físico-químicos do lixiviado. Utilizou-se a água deionizada, em virtude de se eliminar 

qualquer possibilidade de contaminação de íons, metais-traços pela água nos ensaios. 

Almeida (2011) também realizou ensaios em colunas de lixiviação com o mesmo material 

da Mina Pirita de Ouro Preto-MG juntamente com escória de aciaria, com período de 

lixiviação de 105 dias. Utilizando garrafas de PVC, as colunas foram construídas com 

diâmetros de 9,3 cm e 25 cm de comprimento, e dentro de cada recipiente inseriu-se 300g 

de amostras da Mina de Pirita com proporções diferentes de escória de aciaria.  

 

Tabela 2-8 - Características da DAR da Mina da Pirita em Ouro Preto-MG (valores 

máximos determinados). 

 Parâmetros 

Autor pH Eh (mV) CE (µS/cm) 

Moraes (2010) 1,8 611,1 11019 

Almeida (2011) 2,04 >500 17513,6 

  

Os autores também destacam a caracterização química nas amostras de solo analisadas. 

Almeida (2011) destaca em seus resultados a amostra de solo da mina com composição de 

45,5% de sílica (SiO2), 26,87% de óxidos de ferro (Fe2O3) e 15,12% de óxido de alumínio 

(Al2O3). Além desses elementos, o autor cita também a presença de rutilo (TiO2), óxidos 

de magnésio (MgO) potássio (K2O) e chumbo (PbO). O potencial de geração da DAR é 

confirmado pela presença de cerca de 2% de enxofre. Apesar de ser encontrado em 

pequenas quantidades, o arsênio representou 0,001% da composição das amostras, também 

sendo identificado nas amostras do lixiviado dos ensaios em coluna realizados por Moraes 

(2010).  

 

2.2. Alteração e alterabilidade das rochas 

 

A alteração dos materiais rochosos é decorrente dos processos naturais de intemperismo 

(dilatação/contração, hidrólise, oxidação, etc.), possuindo como principais condicionantes 

o clima, o relevo, o tipo de rocha, a fauna e flora e o tempo de exposição a estes agentes.  

 

Devido às ações antrópicas, rochas em contato com ambientes quimicamente poluídos e/ou 

agressivos podem ser mais rapidamente alteradas. Portanto, a utilização das rochas em 
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obras de engenharia fica condicionada às alterações que essas sofrerão durante o tempo de 

exposição aos agentes transformadores.  

 

O comportamento frente ao intemperismo é específico para cada tipo petrográfico. Alguns 

destes apresentam uma maior resistência à alteração, diferentemente de algumas rochas 

que com um simples contato com água já se alteram, apresentando desagregação 

(intemperismo físico) e decomposição (intemperismo químico) mais rápida.  

 

Em geral, o uso adequado de cada tipo de rocha é consequência do conhecimento prévio de 

suas propriedades químico-mineralógicas, físico-mecânicas e tecnológicas. Como 

exemplos destas propriedades citam-se a composição mineralógica, a presença de 

descontinuidades e de argilominerais, a porosidade, a massa específica, a capacidade de 

absorção d’água, a resistência mecânica, a alterabilidade etc. 

 

Este conhecimento é fruto de ensaios técnicos específicos, os quais fornecem resultados 

para a construção de modelos que avaliam a qualidade e aptidão de cada rocha para a 

respectiva obra civil. 

  

2.2.1. Alteração intempérica 
 

As reações de ordem física (desagregação) e química (decomposição) que as rochas sofrem 

ao aflorarem à superfície terrestre e que resultam em um conjunto de modificações são 

denominadas de intemperismo.  

 

Conforme relatam Teixeira et al. (2000), os fatores que controlam a ação do intemperismo 

se referem as condições climáticas as quais controlam a variação sazonal da temperatura e 

a distribuição de chuvas, principalmente;  ao relevo, que interfere no regime de infiltração 

e drenagem das águas pluviais; a fauna e flora, que  influenciam a produção de matéria 

orgânica e a remobilização de materiais; a rocha parental, que diferencia a resistência à 

alteração; e o tempo de exposição da rocha aos agentes intempéricos.   

 

2.2.1.1. Intemperismo físico 
 

O intemperismo físico é caracterizado pela desintegração física e mecânica da rocha sã, 
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sem interferir na sua estrutura cristalina, possibilitando o aumento da superfície específica 

dos minerais. A variação da temperatura, juntamente com o congelamento das águas, 

cristalização de sais, além da ação radicular de espécies vegetais, são os principais fatores 

que acentuam e caracterizam o intemperismo físico (ABGE, 1998).  

 

Wicander & Monroe (2009) citam que devido às rochas possuírem baixa capacidade de 

conduzir calor, o mecanismo de aquecimento e de expansão acontece mais no exterior da 

rocha do que para o seu interior, podendo ocasionar tensões e fraturas devido à expansão 

da superfície.  

 

O crescimento de cristais juntamente com a expansão térmica dos minerais e a absorção de 

umidade podem exercer grandes pressões no interior das rochas (Teixeira et al. 2000). Em 

regiões de clima árido e semi-árido este mecanismo de desintegração é explicado em razão 

da pouca precipitação pluviométrica, que colabora com a não remoção dos sais solúveis 

pelas águas, promovendo a cristalização dos sais. 

 

A ação das raízes das espécies vegetais também colabora na degradação das rochas, 

penetrando em seus vazios e promovendo o aumento das fendas, além de deslocar blocos 

rochosos e provocar a degradação do material rochoso. 

 

2.2.1.2. Intemperismo químico 
 

As reações químicas que acontecem entre as rochas e soluções aquosas diversas 

caracterizam o intemperismo químico. Para que elas ocorram é necessário que haja e água 

e temperatura em quantidades adequadas, onde haverá a alteração dos minerais primários 

para secundários.  

Segundo Teixeira et al. (2003), as águas encontradas na superfície da Terra em sua maioria 

possuem pH na faixa de 5 a 9, sendo a hidratação, a dissolução, a hidrólise e a oxidação as 

principais reações de intemperismo químico. Exceção se faz em alguns ambientes onde o 

pH da água fica abaixo de 5, onde a acidólise, mais agressiva, predomina.  

 

Em locais onde a decomposição da matéria orgânica não se realiza por completo (regiões 

frias), o processo dominante de decomposição dos minerais primários é a acidólise. Nestes 

ambientes ocorre a formação de ácidos orgânicos que diminuem o pH da água a valores 
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menores que 5, possibilitando a disponibilidade de ferro e alumínio na solução do solo 

(Teixeira et al. 2000). 

 

Como exemplo de decomposição pelo processo de acidólise, o feldspato potássico pode 

experimentar acidólise total ou parcial. Em valores de pH menores que 3, a acidólise total 

prevalece, promovendo a liberação de todos os elementos do feldspato potássico (reação 

2.12). Em valores de pH entre 3 e 5, a acidólise parcial possibilita a remoção parcial do 

alumínio, o que gera a individualização de esmectitas aluminosas (reação 2.13) (Teixeira et 

al. 2000). 

 

KAlSi3O8 + 4H
+
 + 4H2O → 3H4SiO4 +Al

3+
 + K

+
                      (2.12) 

 

9KAlSi3O8 + 32H
+
  → 3Si3,5Al0,5O10Al2(OH)2 + 1,5Al

3+
 + 9K

+
 + 6,5H4SiO4                    (2.13) 

 

O ácido carbônico (H2CO3) proveniente da dissolução do CO2 atmosférico pela água de 

chuva é considerado o agente natural mais importante no intemperismo químico, pois sua 

ação de alteração acontece secularmente sobre a superfície das rochas (Leinz & Amaral, 

1980).  

 

A reação 2.14 citada por Wicander & Monroe (2009) apresenta a combinação da água mais 

o dióxido de carbono gerando o ácido carbônico, onde uma pequena quantidade desse 

ácido se dissocia, produzindo íons de hidrogênio e bicarbonato. A reação 2.15 mostra a 

dissolução da calcita (CaCO3) pelo ácido carbônico. 

 

H2O + CO2  ↔ H2CO3 ↔ H
+
 + HCO3

-
                                        (2.14) 

 

CaCO3 + H2O + CO2  ↔ Ca
+2

 (íon de cálcio) + 2HCO
-
3
 
(íon de bicarbonato)                          (2.15) 

 

Além da solubilização da calcita, Leinz & Amaral (1980) citam as dissociações dos 

minerais feldspáticos (mineral mais comum da crosta terrestre), plagioclásio e da biotita 

(ambiente oxidante) através das reações 2.16, 2.17 e 2.18, respectivamente. 

 

2KAlSi3O8(ortoclásio) + H2CO3(ácido carbônico) + nH2O → K2CO3(carb. de k solúvel) + 

Al2(OH)2SiO10.nH2O (argilo mineral) + 2SiO2 (sílica solúvel ou quartzo finamente subdividido)       (2.16) 
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CaAl2SiO8.2NaAlSi3O8(plagioclásio) + 4H2CO3 + 2(nH2O) → Ca(HCO3)2(bicarbonato de cálcio solúvel) 

+ 2NaHCO3(bicarbonato de sódio solúvel) + 2Al2(OH)2Si4O10.nH2O + SiO2(argilo-mineral)            (2.17) 

 

2KMg2Fe(OH)2AlSi3O8(biotita) + ½O2 + 10H2CO3 + nH2O → 2KHCO3 + 

4Mg(HCO3)2(bicarbonato de Mg solúvel) + FeO3.H2O(limonita) + Al2(OH)2Si4O10.nH2O(argilo-mineral) 

+2SiO2(quartzo ou sílica solúvel)+ 5H2O                                                                                    (2.18)

  

Os ácidos húmicos resultantes do metabolismo de microrganismos e o ácido sulfúrico são 

exemplos de outros ácidos que contribuem para o processo de alteração dos minerais, não 

sendo possível definir qual o mais eficiente devido o processo de alteração durar durante 

longos tempos (Leinz & Amaral, 1980). 

 

A hidratação é resultante da combinação da água com outros compostos químicos. Essa 

combinação ocorre quando a água consegue entrar na estrutura mineral, alterando-a e 

criando um novo mineral. Essa reação ocorre pela atração das cargas elétricas não 

neutralizadas das superfícies dos grãos com os dipolos das moléculas de água (Teixeira et 

al. 2003).  

 

Como exemplos dessas reações, ABGE (1998) e Teixeira et al. (2003) citam as 

transformações de alguns minerais como o óxido de alumínio (Al2O3), que dependendo da 

quantidade de moléculas de água ligadas a ele, pode formar o diásporo (Al2O3 . H2O) ou a 

hidrargilita (Al2O3 . 3H2O). Por sua vez, a hematita (Fe2O3) hidrata-se para criar a goetita 

(Fe2O3 . H2O) ou a limonita (Fe2O3 . H2O). A reação 2.19 mostra a hidratação da anidrita, 

transformando-se em gipso (Teixeira et al. 2003).  

 

CaSO4 + H2O → CaSO4.2H2O                  (2.19) 

 

Entre os processos de intemperismo químico, a hidrólise é destacada, principalmente em 

locais que apresentam clima tropical e subtropical.  

 

A dissociação dos íons H
+
 e OH

-
 da água faz com que ocorram reações com os íons dos 

elementos minerais, principalmente em rochas cristalinas. A variação da temperatura e a 

presença de CO2 dissolvido na água são fatores que aceleram as trocas catiônicas na 
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substituição do íon H
+
 por outros cátions, como K

+
, Na

+
, Ca

+
 e Mg

+
. O íon OH

-
 participa 

na reação de troca com outros ânions dos minerais (ABGE, 1998). 

 

Como exemplo, Teixeira et al. (2000) citam a reação de hidrólise do feldspato potássico 

(equação 2.20). Nota-se a liberação total do K
+
, que é solúvel em água, e a liberação de 

ácido silícico (H4SiO4), que juntamente com o K
+
 pode ser lixiviado pela água de 

circulação, tendo com produto final da hidrólise a formação da gibbsita (Al(OH)3) 

insolúvel. O intervalo de pH que favorece esta reação situa-se na faixa de 5 a 9. 

 

 KAlSi3O8 + 8H2O → Al(OH)3 + 3H4SiO4 + K
+
 + OH

-     
              (2.20) 

  

A reação 2.20 é caracterizada como hidrólise total do mineral feldspato potássico, visto 

que ocorreu a liberação total dos minerais constituintes (sílica, alumínio, bases, etc). Há 

também a hidrólise parcial, que não destrói a rede cristalina totalmente e também não 

remove a sílica por completo, possibilitando a reação com o alumínio, que formará os 

argilo-minerais (hidrossilicatos aluminosos). Os processos de decomposição por hidrólise 

total e parcial são característicos de clima tropical e temperado, respectivamente (ABGE, 

1998). 

  

2.2.2. Análise da alterabilidade 
 

Para Frazão (2002), o conceito de alterabilidade está em se determinar o potencial da rocha 

em se alterar ao longo do tempo, apresentando maior ou menor modificação de suas 

propriedades. Necessita-se para isso do conhecimento do grau de alteração atual da rocha e 

os efeitos das condições ambientais em que as mesmas estarão inseridas no futuro.  

 

Para Costa (2006), alterabilidade refere-se à menor ou maior resistência empregada pela 

rocha às condições ambientais, traduzindo-se em modificações em suas propriedades 

físicas e químicas.  

 

As modificações causadas por agentes externos, como fatores atmosféricos, forças 

tectônicas, forças dinâmicas (explosões) ou qualquer outra, e que venham afetar as forças 

intermoleculares dos constituintes mineralógicos das rochas, são tratadas como alteração 
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da rocha (Ladeira & Minette, 1984a).  

 

Frazão (1993) se refere ao termo alteração como todas as mudanças físicas e químicas 

sofridas pela rocha, causando principalmente modificações no seu desempenho 

geomecânico. 

 

Fatores extrínsecos e fatores intrínsecos contribuem para a alteração da rocha (Maia et al., 

2000). Conforme Gomes (2001), os fatores intrínsecos estão relacionados com a 

composição mineralógica, descontinuidades da rocha e presença de argilominerais 

expansivos, e os fatores extrínsecos se referem a fatores climáticos (temperatura e 

precipitação), fatores bióticos (cobertura vegetal), fatores geomorfológicos (formas de 

relevo), etc. 

 

2.2.2.1. Fatores intrínsecos 
 

 Composição mineralógica 

 

A alterabilidade é desigual para diferentes tipos rochosos. Como exemplo menciona-se a 

alteração do quartzito, que é muito lenta em relação a outras rochas, uma vez que seus 

minerais de quartzo são mais estáveis quando exposto aos agentes intempéricos.  Por sua 

vez, o basalto possui maior alterabilidade relativa ao quartzito, devido à instabilidade 

química apresentada pelos plagioclásios ricos em cálcio e pelo piroxênio (Wicander & 

Monroe, 2009). Teixeira et al. (2003) também citam a resistência superior do granito 

(rocha silicata) em relação a uma rocha carbonática, como o mármore.  

 

Teixeira et al. (2000) e Wicander & Monroe (2009) relatam sobre duas séries de reação na 

formação dos minerais, a de Goldich e a de Bowen, apresentadas nas figuras 2.5 e 2.6.   

 

A série de Goldich apresenta uma sequência de estabilidade de importantes minerais. 

Infere-se que os minerais mais susceptíveis ao intemperismo são aqueles cujo magma 

original se encontrava em maiores temperaturas para a cristalização. Como exemplo cita-se 

a olivina, cuja temperatura do magma se situa em entorno de 1400 °C para o início da 

cristalização. Em temperaturas mais baixas cristalizam-se os piroxênios, os anfibólios e as 
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micas.  

 

Estabilidade dos minerais Velocidade de 

intemperismo 

Mais estável 

 

Óxido de ferro (hematita) 

Hidróxido de alumínio (gibbsita) 

Quartzo 

Argilominerais 

Muscovita 

Ortoclásio 

Biotita 

Albita 

Anfibólios 

Piroxênios 

Anortita 

Olivina 

Calcita 

Halita 

 

Menos estável 

Menor 

 

Maior 

Figura 2-5 - Série de Goldich: ordem de estabilidade frente ao intemperismo dos minerais 

mais comuns. Fonte: Teixeira et al. (2003) 

 

A sequência de cristalização dos plagioclásios segue a ordem dos mais cálcicos (e.g. 

anortita), em temperaturas mais altas, para os mais sódicos (albita) em temperaturas mais 

baixas. Já o K-feldspato tem seu ponto de fusão em temperaturas mais baixas que os 

plagioclásios, sendo portanto menos susceptível à alteração intempérica. Cristalizando-se 

em torno de 500°C, o quartzo é um dos minerais mais resistentes à alteração.  

 

Tal como na série de Goldich, a série de Bowen (Figura 2.6) demonstra que os minerais 

primeiramente cristalizados (em temperaturas mais altas) são os mais susceptíveis a 

alteração intempérica.  
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                Silicatos ferromagnesianos Silicatos não-ferromagnesianos 

E
st

ab
il

id
ad

e 
cr

es
ce

n
te

 Olivina Plagioclásio cálcio 

Piroxênio  

Anfibólio Plagioclásio sódico 

Biotita Feldspato potássico 

 Muscovita 

Quartzo 

Figura 2-6 - Série de Bowen: Estabilidade dos minerais de silicatos. Fonte: Wicander & 

Monroe (2009) 

 

 Alteração mineral 

 

Mabesoone (1983) enfatiza que a composição, a dureza e a clivagem são as características 

que determinam a resistência à alteração apresentada por cada mineral presente nas rochas.  

 

Mabesoone (1983) e Deer et al. (2000) descrevem o comportamento dos minerais 

pertencentes a cada grupo citado nas séries de Goldich e Bowen frente aos processos de 

formação e alteração decorrentes da ação do intemperismo.    

 

O quartzo é um dos principais minerais de sílica constituinte das rochas em geral. Sua 

composição é basicamente SiO2, sendo sua estrutura formada por tetraedos de SiO4, onde 

cada átomo de silício esta ligado a quatro átomos de oxigênio. Assim cada tetraedro está 

compartilhando cada um dos seus vértices com outro tetraedro.  

 

A formação química do quartzo proporciona ao mineral uma resistência elevada ao 

intemperismo devido a sua dureza e a ausência de clivagem, mesmo assim, em contato 

com soluções de NaCl e NaOH, os processos de dissolução e a cristalização são 

acelerados. Quando atacado mecanicamente em regiões com climas tropicais e úmidos, o 

quartzo pode pulverizar-se até a fração granulométrica argila (< 2 µm).  

 

Os feldspatos são quantitativamente os minerais predominantes nas rochas ígneas, sendo os 

principais minerais constituintes dos granitos. Eles apresentam uma resistência moderada 

ao intemperismo, sendo a ilita e a caulinita os principais argilominerais resultantes de sua 

alteração. Dentre os feldspatos existentes, os que apresentam menor resistência ao 

intemperismo são os plagioclásios básicos (anortita, como exemplo).  
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No grupo das micas, os principais minerais formadores de rocha são a muscovita, biotita e 

a lepidolita. A fórmula química que representa as micas é X2Y4-6Z8O20(OH,F)4, onde X é 

basicamente K, Na ou Ca, podendo ser também Ba, Rb, Cs, etc; Y sendo Al, Mg ou Fe, 

podendo ser também Mn, Cr, Ti, Li, etc, e por fim Z sendo essencialmente Si ou Al, 

podendo ser substituído por Fe
3+

 e Ti. 

 

A muscovita possui uma resistência maior ao intemperismo em relação à biotita. O 

aumento de sílica e de água juntamente com a perda de potássio, podem fazer com que a 

muscovita passe por composições desde ilita e hidromoscovita, até montmorilonita, e 

possivelmente caulinita. A composição química da muscovita pode ser alterada por 

substituições isomórficas do tipo K por Na, Rb, Cs, Ca ou Ba; Al octaédrico por Mg, Fe
2+

, 

Fe
3+

, Mn, Li, Cr, Ti, V; OH por F e Si6Al2 para Si7Al.   

 

Nas biotitas ocorrem as substituições do Mg e Fe pelo Al e também ocorre a mudança do 

Si pelo Al, gerando assim os compostos químicos K2Fe4Al2Si4Al4O20(OH)4 se rico em 

ferro, e K2Mg4Al2Si4Al4O20(OH)4 se rico em magnésio. A alteração da biotita gera 

produtos como muscovita; minerais de argila como ilita, caulinita e clorita; calcita e rutilo; 

pirita e outros sulfetos. A partir da biotita, soluções mineralizantes lixiviam o ferro e o 

magnésio, fazendo a troca desses elementos pelo potássio, o que origina a muscovita 

secundária. 

 

Em razão da fácil solubilidade em água e por se apresentarem com grande clivagem, os 

carbonatos apresentam-se com pouca resistência ao intemperismo, visto que o mineral só é 

encontrado no formato de grãos detríticos perto de onde foi originado.  

 

A unidade estrutural essencial dos carbonatos é o íon (CO3)
2-

 e entre os minerais 

carbonatados mais comuns em rochas tem-se a calcita (CaCO3), siderita (FeCO3) e a 

dolomita (CaMg(CO3)2). 

 

A calcita é um mineral comum nas rochas sedimentares, sendo o principal mineral 

constituintes dos calcários. Ela também pode fazer parte da composição de rochas ígneas e 

metamórficas. Alguns cátions divalentes podem substituir parcialmente o cálcio na calcita, 

porém sua composição básica é CaCO3. A calcita pode reagir com outros elementos 
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presentes em sedimentos calcários que sofreram processos metamórficos e dar origem a 

outros tipos de minerais, como na formação do volastonita (Equação 2.22). 

 

CaCO3(calcita) + SiO2(quartzo) ↔ CaSiO3(volastonita) + CO2      (2.22) 

 

Tanto a siderita quanto a dolomita tem as suas estruturas parecidas com a da calcita. É raro 

encontrar a siderita pura como FeCO3, devido as trocas que ocorrem entre o íon ferro com 

outros íons metálicos. As substituições mais comuns envolvem a troca do Fe
2+

 por Mn ou 

pelo Mg.  

 

A dolomita tem como composição química predominante CaMg(CO3)2, mas pode haver 

substituição do Mg por Fe
2
 , formando CaFe(CO3)2. O Mn também pode substituir o Mg, 

gerando CaMn(CO3)2.  

 

É comum se encontrar a dolomita em rochas sedimentares, mas também é possível sua 

ocorrência em rochas metamórficas e ígneas. Em rochas ígneas ultrabásicas alteradas, a 

dolomita esta associada com magnesita em serpentinitos e rochas com talco. Em rochas 

sedimentares ela está presente em calcários magnesianos ou dolomíticos, que através do 

metamorfismo pode recristalizar e dar origem ao mármore dolomítico. A decomposição da 

dolomita gera os minerais periclasio e brucita, como demonstrado pelas equações (2.23) e 

(2.24).   

 

CaMg(CO3)2 → CaCO3 + MgO + CO2                (2.23) 

 

MgO(Periclasio) + H2O → Mg(OH)2(brucite)            (2.24)

  

 Descontinuidades da rocha  

 

O interior das massas rochosas é composto por zonas de fraqueza mecânica e vias de 

percolação preferencial, denominadas descontinuidades. Alguns exemplos dessas 

descontinuidades são as falhas, as juntas, alguns casos especiais de foliações proeminentes 

e contatos litológicos bruscos (ABGE, 1998). 

 

Farran & Thenóz (1965), apud, Filho & Tezuka, 1993) demonstraram a influência das 
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descontinuidades no processo de alteração do granito. A pesquisa permitiu chegar à 

conclusão que existe um limite de permeabilidade ao ar correspondente a 0,1 milidarcy 

(mdy), e que para valores abaixo deste a circulação de água não acontece, o que implica 

dizer que nessas situações a alteração da rocha é baixa. Farran & Thenóz (1965, apud, 

Filho & Tezuka, 1993) dividiram as descontinuidades em microfissuras e fraturas. 

 

As microfissuras são caracterizadas por possuírem espessuras menores ou iguais a 1µm e 

também por apresentarem dimensões longitudinais da mesma ordem de grandeza dos 

cristais que compõem a rocha. Elas são importantes por possibilitar o contato entre a rocha 

e o fluido percolante através das clivagens e também por fissuras intergranulares.  

 

Já as fraturas, com espessuras maiores que 1µm, são divididas em dois grupos, sendo 

classificadas para espessuras menores que 0,1 mm como “microfraturas” e para espessuras 

maiores que 0,1 mm, “macrofraturas”. Estas últimas, por sua vez, podem estar preenchidas 

por minerais de alteração. 

 

A partir de estudos de campo em rochas graníticas, onde foram investigadas a 

permeabilidade, a microfissuração e a alterabilidade, Farran & Thenóz (1965, apud, 

Gomes, 2001) classificaram as rochas graníticas em duas grandes classes, muito compactas 

e pouco compactas. A diferença básica entre ambas é que nas rochas muito compactas a 

permeabilidade do ar é em torno ou menor que 0,1 mdy, sendo a circulação de água 

impossível; já nas rochas pouco compactas, devido à permeabilidade acima de 0,1 mdy, 

ocorre a circulação de água, com maior alterabilidade.  

 

Filho & Tezuka (1993) apresentam a Tabela 2.9, que demonstra alguns resultados obtidos 

por Farran & Thenóz (1965) no estudo anteriormente referido. Eles mostram que para 

valores de permeabilidade menores que 0,1 mdy, a rocha não apresenta alteração, mesmo 

com grandes superfícies internas. Para permeabilidades acima de 0,1 mdy, as rochas 

possuem maior potencial para alteração, sendo mais acentuadas quanto maior for à 

superfície interna das microfissuras. 
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Tabela 2-9 - Influência da permeabilidade ao ar e da superfície interna unitária na 

alterabilidade de granitos. Fonte: Farran & Thenóz (1965). 

Permeabilidade ao Ar (mdy) 
Área Global das 

Microfissuras (cm³/cm²) 
Alterabilidade da rocha 

0,002 18000 Praticamente inalterável 

0,025 1000 Praticamente inalterável 

1,3 3000 Alterável 

0,12 14000 Forte 

0,58 28000 Muito forte 

 

 Presença de argilominerais expansivos 

 

Segundo Gomes (2001), a absorção d´água pelos argilominerais em consequência de sua 

percolação pelos poros e fissuras das rochas pode provocar sua expansão e tensões de 

tração, resultando na fragmentação das mesmas.  

 

Alguns danos e degradações rápidas em obras de engenharia estão muitas vezes ligados à 

expansibilidade dos argilominerais, tais como trincas e rachaduras em construções, 

rupturas de aterros e taludes de corte, destruição de obras de contenção, trincas e danos nos 

pavimentos, desabamentos em túneis, entre outros (Pereira, 2004). 

 

Segundo Presa (1984, apud Pereira, 2004), os materiais expansivos têm em sua 

composição argilominerais instáveis em presença de água, como por exemplo, a 

montmorilonita, vermiculita, clorita e interestratificados, que quando secos são duros, mas 

em contato com água perdem rapidamente a sua resistência, apresentando altos valores dos 

limites de liquidez e plasticidade. 

 

Os argilominerais são organizados em folhas (unidades estruturais) contínuas de tetraedros 

de SiO4 (forma hexagonal), condensados com folhas (unidades estruturais) octaédricas de 

hidróxido de metais di e trivalentes.  
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No grupo da caulinita, a expansão dos minerais é praticamente inexistente, com exceção da 

haloisita, que possui a estrutura cristalina semelhante a da caulinita, porém hidratada. O 

mineral haloisita é característico de locais com clima tropical com alta pluviosidade, pH 

ligeiramente ácido, com boa drenagem e pobre em cátions livres.  

 

A alta expansibilidade apresentada no grupo das esmectitas, que a montmorilonita como o 

principal mineral, é decorrente das trocas dos íons de silício por íons de Al
3+

 e Fe
3+ 

nas 

folhas tetraédricas e também pela troca de íons de alumínio das folhas octaédricas por íons 

tri ou bivalentes, como o magnésio (Mg
2+

) e o ferro (Fe
3+

).  

 

Já no grupo das ilitas, a absorção de água não é permitida, em razão das placas serem 

ligadas por íons de K
+
, que produz uma forte ligação entre as mesmas, fazendo com que o 

argilomineral tenha dificuldades em se expandir decorrente da alta rigidez entre as 

camadas estruturais. 

 

A estrutura básica do grupo das cloritas é parecida com os minerais do grupo das micas, 

porém no espaço vazio entre as duas placas tetraédrica, acrescenta-se a esta estrutura uma 

folha octaédrica, no caso a brucita (Mg(OH)2), sendo o grupo da clorita caracterizado do 

tipo 2:1:1, com estrutura formada por uma folha octaédrica entre duas folhas tetraédricas, 

podendo a mesma ser composta pelo cátion Mg
2+

 ou Fe
2+

. Tal grupo é de difícil ocorrência 

na natureza sem estar misturado com outros grupos de argilominerais.  

 

As vermiculitas são argilominerais que se assemelham com as cloritas e montmorilonitas 

quanto à estrutura cristalina, tendo as suas camadas separadas por camadas de água. 

Apesar de limitada, a vermiculita tem uma capacidade de se expandir, devido à deficiência 

em cargas negativas proveniente da troca por cátions de magnésio rodeados de água na 

camada tetraédrica.    

 

O estudo realizado por Frazão & Goulart (1976) relata a absorção d’água e o respectivo 

aumento de volume realizado pelos principais grupos de argilominerais. No estudo ficou 

evidenciado que a estrutura atômica dos argilominerais implica na variação da 

expansibilidade apresentada de argilomineral para argilomineral, sendo mais acentuada no 

grupo das esmectitas, principalmente as montmorilonitas sódicas que possui uma fraca 

atração exercida pelo Na
+
 nas camadas básicas e praticamente ausente nos demais grupos. 
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Já as ilitas e as montmorilonitas potássicas que possuem em suas estruturas K
+
, as camadas 

básicas está fortemente ligadas, e não conseguem apresentar uma alta capacidade de 

adsorção de água em suas estruturas. Além da água, outras substâncias orgânicas polares 

também podem ser adsorvidas pelos argilominerais.  

 

2.2.3. Quantificação da alteração e alterabilidade de rochas 
 

O estudo da alteração das rochas é melhor desenvolvido por análises quantitativas do que 

por qualitativas, devido à comparação qualitativa entre materiais rochosos com 

características parecidas induzir a uma avaliação subjetiva e também por não possibilitar 

uma maior precisão da análise (Gomes, 2001).  

 

Conforme Frazão (2002), a avaliação da alterabilidade se torna um processo complicado 

em razão da diversidade das propriedades que podem ser tomadas como parâmetros e 

também dos vários procedimentos que podem ser utilizados para a análise, sendo a escolha 

destes baseados na necessidade dos resultados que possa disponibilizar informações 

necessárias que mostrem o comportamento dos materiais rochosos em suas possíveis 

solicitações.  

 

Alguns obstáculos para a realização dos estudos da alteração e alterabilidade das rochas 

são apresentados por Yoshida (1972):  

 

 Interferência da granulometria nos ensaios; 

 Identificar o parâmetro mecânico adequado e o respectivo método de cálculo da 

variação da resistência;  

 Obter a relação dos ensaios realizados em laboratório com os de campo; 

 Validação dos resultados obtidos em laboratório para serem utilizados como 

parâmetros de caracterização das rochas quando forem solicitadas em campo. 

 

Sossai (2006) argumenta que para que se possa ter uma utilização correta, segura e 

econômica do material rochoso, a caracterização tecnológica da rocha envolve o estudo 

petrográfico e as propriedades químicas, físicas e mecânicas das rochas.  
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O mesmo autor relata a importância de cada propriedade na caracterização tecnológica da 

rocha, como: 

 

 Petrografia: Além da própria classificação petrográfica, o estudo da petrografia 

possibilita a caracterização da rocha quanto à porosidade, descontinuidades, 

fissuras, estado de alteração, etc. O conhecimento da textura também fornece uma 

previsão do que pode vir a acontecer com os minerais constituintes da rocha 

quando expostos às agressões físicas e químicas, como por exemplo, o contato dos 

minerais com efluentes ácidos;  

 

 Composição química: A importância do conhecimento da composição química se 

deve ao fato que a alteração da rocha pode ser prevista a partir do prévio 

conhecimento de alguns compostos químicos presentes e a sua possível relação 

com a durabilidade da rocha em um determinado meio, além de indicar quais os 

possíveis elementos ficam mais vulneráveis ao processo de alteração em reações 

químicas; 

 

 Características físicas: São mais destacáveis através das análises de absorção 

d’água, porosidade e peso específico aparente. As alterações químicas e mecânicas 

promovidas pela água são diretamente influenciadas pela porosidade apresentada 

pela rocha, sendo que para rochas muito porosas estas reações são mais 

favorecidas;  

 

 Características mecânicas: Avaliam-se ensaios que determinam a resistência à 

compressão, à flexão, ao choque, à compressão após os ciclos de gelo-degelo, ao 

desgaste, às amplitudes térmicas, o módulo de elasticidade, o coeficiente de 

dilatação térmica e a micro dureza. 

 

O grau de alteração de uma rocha pode ser avaliado desde a escala mega ou macroscópica, 

até a microscópica. A avaliação microscópica se baseia na análise da alteração sofrida 

pelos minerais primários, teores e tipos de minerais secundários e também pelo grau de 

microfissurações apresentadas. Já para a escala mega e macroscópica, faz-se o uso de 

meios sensoriais (táteis e visuais) e mecânicos manuais. Essas análises e avaliações 
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possibilitam classificar as rochas desde sãs até muito alteradas e também de coerentes até 

incoerentes, conforme a Tabela 2.10 (Frazão, 2002).  

 

Tabela 2-10 - Roteiro para avaliação preliminar do estado de alteração e do grau de 

coerência de rochas. Fonte: Frazão (2002). 

Parâmetro Rocha Sigla Características 

Estado de 

alteração 

Sã 
A1 

 

Macroscopicamente, não há indícios de alterações físicas 

ou químicas; minerais apresentam brilho. 

Pouco alterada A2 
Alteração incipiente dos minerais; em geral, a rocha 

exibe pouca descoloração. 

Medianamente 

alterada 
A3 

Minerais medianamente alterados; geralmente, não 

apresentam brilho. 

Muito alterada A4 
Minerais muito alterados, por vezes pulverulentos e 

friáveis; totalmente sem brilho. 

Grau de 

coerência 

Coerente C1 

Quebra com dificuldade ao golpe do martelo e produz 

poucos fragmentos e de bordas cortantes; superfície 

dificilmente riscável por lâmina de aço. 

Medianamente 

coerente 
C2 

Quebra com relativa facilidade ao golpe do martelo e 

produz fragmentos com bordas quebradiças por pressão 

dos dedos; superfície riscável por lamela de aço. 

Pouco coerente C3 

Quebra com muita facilidade ao golpe de martelo 

(esfarela) e produz fragmentos que podem ser partidos 

manualmente; superfície riscável por lâmila de aço, que 

deixa sulcos profundos. 

Incoerente C4 
Quebra facilmente com a pressão dos dedos e se 

desagraga; pode ser cortada por lâmina de aço. 

 

Índices físicos quantificadores da alteração são propostos por Ladeira & Minette (1984b).  

Os respectivos índices são apresentados com a finalidade da caracterização de qualquer 

tipo de rocha a partir de um certo ponto de partida. A quantificação é determinada a partir 

de resultados que variam de 0 a 1, sendo quanto maior o valor encontrado, maior o estado 

de alteração apresentado pela rocha. O grau 0 indicará uma rocha considerada 

geotecnicamente sã. Os índices propostos são: 

 

 Índice da porosidade aparente (Iƞa) 

 

Expresso por:                                (2.25) 
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Onde  ƞw é a porosidade aparente da rocha em um certo estado de alteração, e ƞo é a 

porosidade aparente da rocha considerada geotecnicamente sã, ou menos alterada no local 

da coleta.  

 

 Índice da absorção (IA) 

 

Expresso por:                               (2.26) 

 

Onde Aw é a absorção de água pela rocha em um certo estado de alteração, e Ao é a 

absorção de água pela rocha considerada geotecnicamente sã, ou menos alterada no local 

da coleta.  

 

 Índice da massa específica aparente (IƳa) 

 

Expresso por:                                (2.27) 

 

Onde Ƴo é a massa específica aparente da rocha considerada geotecnicamente sã, ou menos 

alterada no local da coleta, e  Ƴw é a massa específica aparente da rocha alterada. 

 

 Índice da perda de massa (IwL) 

 

Expresso por:                                 (2.28) 

 

Onde mo é a massa de rocha seca, no seu estado original menos alterado e antes de 

qualquer ensaio, e m1 é a massa de rocha após um ou mais ciclos de qualquer ensaio de 

alteração.  

 

Com o mesmo propósito de tratar com maior exatidão o que pode vir acontecer com o 

comportamento do material rochoso em obra, Frazão (2002) destaca alguns índices que 

buscam utilizar os resultados obtidos nos ensaios tecnológicos de maneira mais adequada, 

como se segue.  
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 Índice micropetrográfico de alteração (Kp) 

 

Para este índice faz-se a análise petrográfica buscando qualificar e quantificar os minerais 

sãos, os alterados e os secundários, e também avaliar o estado microfissural das amostras. 

A rocha será classificada como mais alterada quanto menor for o valor de Kp. 

 

Expresso por:      
               

                                                             
            (2.29) 

 

 Índice geoquímico (KQ) 

 

O índice geoquímico representa a relação entre a mobilidade dos íons alcalinos e alcalinos 

terrosos (Ca, Mg, Na e K) com os íons de silício, alumínio e ferro, durante o processo de 

lixiviação e a consequente alteração dos minerais da rocha. Também para este índice, 

quanto menor for o resultado encontrado mais alterada será classificada a rocha. 

 

Expresso por:      
                                     

                                                        
         (2.30) 

 

 Índice da variação da velocidade de propagação de ondas longitudinais (KVp) 

 

Com o aumento da porosidade nas rochas, a velocidade ou propagação de ondas nas 

mesmas diminui. Portanto o grau de alteração da rocha pode ser estabelecido através da 

relação dos valores da velocidade de propagação de ondas da rocha sã com os valores da 

rocha a um dado estado de alteração, sendo estabelecido pelo índice (KVp). 

 

Expresso por:                                   (2.31) 

 

Onde Vpo é a velocidade de propagação de onda da rocha considerada geotecnicamente sã, 

ou menos alterada no local da coleta, e Vpx é a velocidade de propagação de onda da rocha 

a um dado estado de alteração. Para valor igual a 0 considera-se a rocha sã, e para rocha 

muito alterada o valor se iguala a 1. 
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 Índice de variação da granulometria (KG) 

 

Para rocha britada, a quantificação da alteração se traduz em modificações na 

granulometria ao longo do tempo. São realizados ensaios de alteração e sua quantificação é 

obtida pela variação percentual de material rochoso passante na peneira de menor abertura 

ou também utilizando-se de qualquer parâmetro que demonstre a variação na 

granulometria da amostra para se estabelecer o índice granulométrico (KG). 

 

Expresso por:                                   (2.32) 

 

Onde MFo corresponde ao módulo de finura do material no estado são, e MFx o módulo de 

finura do material a um dado estado de alteração, sendo a rocha considerada alterada para 

valor corresponde a 1 e com características de rocha sã para valores igual a 0. O Módulo de 

Finura corresponde a soma das porcentagens acumuladas em todas as peneiras da série 

normal, dividida por 100. Quanto maior o módulo de finura mais grosso será o agregado. 

 

 Índice da variação da resistência (IR) 

 

Este índice é obtido a partir da relação dos valores de resistência apresentados por uma 

rocha sã e o seu respectivo valor de resistência para um dado estado de alteração. 

 

Expresso por:                                (2.33) 

 

Onde Ro corresponde ao valor de resistência da rocha sã, e Rx aos valores da rocha em um 

dado estado de alteração. Como nos demais, os resultados deste índice varia de 0 para 

rocha sã a 1 para rocha totalmente alterada. 

 

A quantificação da alterabilidade é demonstrada por alguns pesquisadores como Farjallat 

(1971), Yoshida (1972) e por Santiago (2008), como descrito nos parágrafos que se 

seguem.  

 

Farjallat (1971) propôs o índice de alterabilidade (K(∆t)) estudando a alteração de basaltos. 

Ele se baseia nos resultados de ensaios de abrasão Los Angeles efetuados em uma rocha 

considerada sã e outra após o ensaio de alteração acelerada em extrator Soxhlet. O índice 
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de alterabilidade (K(∆t)) é expresso pela equação (2.34).  

 

      
                

       
    

     

     
                            (2.34) 

 

Sendo I o valor Los Angeles para a rocha considerada sã mais a porcentagem desagregada, 

e F o valor Los Angeles no tempo final do ensaio de alteração mais a porcentagem 

desagregada.  O valor de K varia de 0 a 1, sendo maior a alterabilidade da rocha para 

valores próximos a 1. 

 

O coeficiente de alterabilidade (K) proposto por Yoshida (1972) foi obtido através do 

estudo realizado em 18 amostras de rochas de 11 tipos litológicos diferentes, sendo basalto 

compacto, vesicular e microvesicular, diabásio, quartzito, calcário, granito, charnockito, 

piroxenito, migmatito e arenito. A alteração e a possível queda da resistência das rochas 

foram quantificadas através de ensaios de impacto Treton, alterabilidade natural, saturação 

em água e secagem em estufa, imersão em etileno-glicol, imersão em sulfato de sódio e 

lixiviação contínua em Extrator Soxhlet.  

 

O referido coeficiente é obtido através da relação entre a queda percentual de resistência 

mecânica (∆R) obtido através das diversas condições de alteração, e a resistência inicial 

(Ri). Para isso faz-se uso das seguintes expressões: 

 

   
         

   
                  (2.35) 

 

Sendo: 

 

Rf = resistência mecânica final para um determinado número de ciclos ou tempo de 

ensaio de alteração; 

X = Porcentagem de perda devido a alteração do material rochoso. 

100-X = % de material que resistiu à alteração; 

 

   
     

  
                    (2.36) 
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Sendo: 

 

∆R = queda percentual da resistência mecânica; 

Ri = resistência mecânica inicial; 

Rf = resistência mecânica final para um determinado número de ciclos ou tempo de 

ensaio de alteração. 

 

Desta forma, K poderá ser determinado pela equação (2.37).  

 

  
  

  
                (2.37) 

 

Santiago (2008) propôs o método de Relação de Interdependência (RI), com a qual se 

busca realizar a análise de forma comparativa de diferentes amostras de rochas. Para isso, o 

autor demonstrou a relação existente na alteração sofrida entre duas rochas fazendo a 

análise dos resultados obtidos dos ensaios de índices físicos e mecânicos. 

 

A variação dos valores dos índices físicos e mecânicos iniciais de uma amostra de rocha sã, 

com os valores de uma rocha alterada, fornecerá o índice de Alterabilidade (λ1). Este 

índice tem como finalidade demonstrar a variação percentual entre os valores dos índices 

finais comparados aos índices iniciais. Portanto, o índice de Interdependência (λ2) será 

calculado tomando como λmáx o maior valor encontrado para o λ1. Sendo assim, todos os 

valores dos índices encontrados para todas as amostras analisada será relacionado com o 

λmáx. Para os cálculos utiliza-se as equações (2.15) e (2.16). 

 

          |    |   |    |   |      |   |      |       
  

       ∑   
   
    

         2.14) 

 

     
  

    
                                                   (2.38) 

 

onde: 

λ1 – Índice de alterabilidade;  

λ2 – Índice de Interdependência;  

ηa – Porosidade aparente;  
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αa – Absorção d’água aparente;  

ρasat – Massa específica aparente saturada;  

ρasec – Massa específica aparente seca;  

n – Número de amostras para cada rocha. 

Como hipótese da utilização do método, Santiago (2008) propôs um banco de dados com 

várias amostras de rocha, de onde seriam retiradas cinco amostras com seus respectivos 

Índice de Interdependência λ1 já conhecidos, sendo classificadas em rochas de baixíssima, 

baixa, média, alta e de altíssima alterabilidade,  como mostra a Tabela 2.11. O referido 

autor ainda esclarece que seria possível classificar diretamente uma rocha em análise a 

partir do λ1, e que quanto maior for o índice de Alterabilidade e o índice de 

Interdependência, menos resistente às ações de intemperismo a rocha será. 

 

Tabela 2-11 - Exemplo de aplicação do método RI. Fonte: Santiago, 2008. 

Índice Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 

λ1 2% 60% 100% 140% 200% 

λ2 1 30 50 70 100 

Classificação Baixíssima 

Alterabilidade 

Baixa 

Alterabilidade 

Média 

Alterabilidade 

Alta 

Alterabilidade 

Altíssima 

Alterabilidade 
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CAPÍTULO 3  - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os itens seguintes descrevem as coletas de amostras rochosas e os métodos utilizados nos 

ensaios executados nas mesmas.    

 

3.1. Amostragem 

 

No presente trabalho foram realizadas visitas a campo com dois objetivos: 1) coleta de 

amostra de rocha alterada com grande potencial para geração de drenagem ácida, 2) 

amostragem de rochas para os ensaios de alteração e alterabilidade acelerada.  

 

3.1.1. Gerador de DAR 
 

O material gerador de efluente ácido (DAR) foi coletado nas proximidades de Ouro Preto-

MG, em uma antiga mina abandonada, denominada Mina de Pirita. Na cidade de Ouro 

Preto, tem-se como ponto de referência para se chegar até a mina a Casa de Reabilitação 

Lírios do Campo e a antiga tecelagem (Figura 3.1). 

 

De acordo com Moraes (2010), trata-se de uma área que pertencia a Empresa Mineira de 

Pirita LTDA, onde se fez extração do mineral entre as décadas de 30 e 60 do século XX. 

Na época, a mina foi considerada como uma das melhores jazidas de pirita do país, com 

uma área de 8,9 km² e reserva estimada em 10 milhões de toneladas. O material explorado 

era basicamente destinado à fabricação de ácido sulfúrico, que era utilizado principalmente 

para fins bélicos.  Além da pirita, houve exploração de enxofre e mercúrio na mesma 

localidade.   
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Figura 3-1 - Ponto de coleta na Mina da Pirita, Ouro Preto MG. Fonte Google 

(28/03/2012) 

 

Hoje a mina se encontra em totais condições de abandono e com sérios problemas 

ambientais, tendo sua área destinada para disposição ilegal de resíduos de construção e 

demolição urbanos.  

 

Desde o inicio de suas atividades, o local vem sofrendo com problemas de erosão e 

movimentos de massa expressivos, que nos dias atuais são mais intensos devido à 

ocupação irregular da área de seu entorno. Além desses problemas, já foram identificadas 

drenagens superficiais de água ácida, com pH inferior a  3,0, caracterizando DAR.  

 

Para a realização da coleta de material gerador ácido foi escolhido um afloramento rochoso 

(Figura 3.2) que apresentava um avançado processo de alteração e oxidação dos minerais. 

Assim, com a avaliação do pH no próprio local com uso de papel medidor da Merck, foi 

possível se identificar e coletar o material de pH < 3.  
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A coleta foi feita de forma manual com o auxílio de picareta e pá, sendo os materiais 

coletados identificados e acondicionados em sacos plásticos, num total de 

aproximadamente 200 kg.  

 

 

Figura 3-2 - Ponto de coleta na Mina da Pirita, Ouro Preto MG.  

 

3.1.2 Materiais Rochosos 
 

Foram coletados três litotipos em três pedreiras diferentes, constituindo amostras de 

gnaisse, metadolomito e basalto. Assim, procurou-se alguma representatividade dos 

materiais britados comumente utilizados na construção civil brasileira, dentro do tempo e 

da capacidade de ensaios disponíveis no trabalho.  

 

As amostras de metadolomito e gnaisse foram coletadas respectivamente na pedreira Bemil 

e na pedreira Irmãos Machado, ambas localizadas no município de Ouro Preto – MG 

(Figura 3.3).  

As duas pedreiras estão inseridas no Quadrilátero Ferrífero, sendo a pedreira Bemil 

localizada no Supergrupo Minas e a pedreira Irmãos Machado no Complexo Metamórfico 

do Bação.  

O Supergrupo Minas se divide em Grupo Tamanduá, Grupo Caraça, Grupo Piracicaba e 
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Grupo Itabira, sendo o último grupo subdividido em duas formações, a Formação Cauê 

e a Formação Gandarela. Especificamente, a Pedreira Bemil localiza-se na região com a 

Formação Gandarela, que é composta principalmente por xisto, filito, metadolomito, 

calcário magnesiano, itabirito dolomítico, itabirito e quartzito. Em termos específicos, 

foram coletados metadolomitos nesta pedreira (Figura 3.4).  

 

Por sua vez, o Complexo Metamórfico do Bação é composto em sua maioria por rochas 

graníticas e granodioríticas, migmatitos e gnaisses. Na pedreira Irmãos Machado foram 

coletadas gnaisses migmatizados (Figura 3.5).  

 

As amostras de basalto foram coletadas na pedreira INDERP, localizada no município 

de Ribeirão Preto – SP (Figura 3.7), cuja geologia se relaciona aos derrames da 

Formação Serra Geral de idade Cretácea, pertencente à Bacia Sedimentar do Paraná.  

 

A referida pedreira tem como modelo de gênese a compartimentação entablamento-

colunata (Gomes, 2001). Segundo este autor, as rochas do entablamento apresentam 

diaclasamento mais expressivo e textura fina a vítrea dos seus minerais constituintes, ao 

contrário das rochas inseridas na compartimentação colunata, que apresentam uma 

textura grossa, com as fraturas mais espaçadas. Na pedreira estes compartimentos 

estruturais são identificados pela presença do entablamento na parte superior do perfil e 

pelo colunata na parte inferior (Figura 3.6).  

 

As amostras utilizadas no trabalho foram provenientes do material já britado e se refere 

à mistura indiferente de rochas dos dois compartimentos. 
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Figura 3-3 - Vista geral da localização dos pontos de coleta nas pedreiras Bemil e 

Irmãos Machado juntamente com a Mina da Pirita. Fonte: Google (28/03/2012) 
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Figura 3-4 - Vista dos metadolomitos da Pedreira Bemil, Ouro Preto MG (2011).  

 

 

Figura 3-5 - Vista dos gnaisses da Pedreira Irmãos Machado, Ouro Preto MG (2011). 
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Figura 3-6 - Vista dos basaltos e seus compartimentos na Pedreira INDERP (2011). 

 

3.2. Caracterização das Amostras 

 

3.2.1. Caracterização química 
 

A caracterização química das amostras de rochas e do material da Mina de Pirita foi 

realizada no Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA) do Departamento de Geologia 

da UFOP.  

 

 Para atender aos métodos de análise, as referidas amostras foram pulverizadas a uma 

granulometria abaixo de 200 mesh (0,074 mm).  

 

Os percolados dos ensaios de alterabilidade acelerada no extrator “Soxhlet”, apresentados 

no item 3.5.1, foram também foram analisados quimicamente, em alíquotas de 50 ml, 

sendo acidificadas após a coleta com HNO3 (10 mol/l) e armazenadas em recipientes de 

polietileno.  
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Para as análises químicas, as amostras rochosas pulverizadas foram submetidas ao 

processo de digestão total descrito por Salviano (2010). Após este processo, elas foram 

analisadas para os teores de Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, 

Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr em Espectrofotômetro de Emissão 

Óptica com Fonte Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), marca Spectro, modelo 

Ciros CCD, pertencente ao referido laboratório.    

 

3.2.2. Análise Mineralógica em Difratometria de Raios-X 
 

Para a realização destas análises, as amostras da Mina da Pirita e de rochas foram 

pulverizadas em diâmetros menores que 200 mesh (0,074 mm) e levadas ao Laboratório de 

Difração de Raios-X do Departamento de Geologia da UFOP. O equipamento utilizado foi 

um Difratômetro Empyrean, da Panalytical, com as seguintes características: intervalo de 

varredura de 2 a 70° e radiação de 45 KV e 40 µA, com velocidade de ensaio de 0,02 

graus/min, tendo como metal alvo o tubo de cobre, durante 5 minutos.  

 

3.2.3. Determinação do pH em água e ∆pH 
 

O pH do material da Mina da Pirita foi determinado a partir do método proposto por 

Camargo et al. (2009).  

 

Neste método, o pH do solo é determinado em água e em solução de cloreto de potássio 

(KCl 1N). O ensaio é realizado obedecendo a diluição do solo em água ou em KCl para 

uma proporção de 1:2,5, sendo 50g de amostra de solo em 125 ml de água ou de KCl. 

Agita-se mecanicamente a solução por 15 minutos e espera-se por 30 minutos em repouso 

para a realização das leituras.  

 

A variação do pH (∆pH) é obtida da diferença dos valores de pH em KCl pelo pH em água, 

possibilitando se dizer se o material analisado possui característica de maior capacidade de 

troca catiônica ou de troca aniônica.  
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3.3. Geração de DAR 

 

Para a produção da drenagem ácida de rocha (DAR), foi utilizado o ensaio cinético em 

coluna de lixiviação, que busca o melhor possível simular em laboratório a drenagem de 

campo.  

 

Os equipamentos utilizados se assemelham aos aplicados em Moraes (2010) e Salviano 

(2010), constituindo-se de três partes: reservatório de PVC na parte inferior, coluna de 

acrílico que abriga o material gerador ácido, e uma tampa superior também de PVC 

(Figura 3.7A). Todos estes materiais podem ser considerados inertes em contato com o 

ácido gerado. Para se evitar o carreamento de partículas juntamente com o lixiviado e a 

colmatação da coluna, foi introduzido um filtro com geotêxtil no reservatório inferior. 

Externamente, a coluna é sustentada por três hastes de latão, e a tampa superior é fixada 

com três porcas tipos borboleta, também de latão.  

 

Com a intenção de eliminar qualquer possibilidade de contaminação do lixiviado por íons 

ou metais pesados através da água utilizada, a coluna foi lixiviada com água destilada-

deionizada com o auxílio de um barrilete de 10 litros, onde a água era introduzida através 

de um orifício na tampa superior da coluna.  

 

A coleta do lixiviado foi feita através de uma torneira instalada no reservatório inferior, 

sendo posteriormente armazenado em recipientes plásticos de 5 litros. A figura 3.7B 

mostra o sistema completo, composto pelo barrilete e a coluna de lixiviação.  

 

Durante os ensaios alíquotas do lixiviado foram analisadas para pH, Eh, condutividade 

elétrica e temperatura. O equipamento utilizado nas análises de pH e Eh foi o pHmetro 

Digimed DM-22 (Foto 3.8a), e para a condutividade elétrica o Condutivímetro Digimed 

DM-32 (Figuras 3.8b). 
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A B 

Figura 3-7 -  A) Diagrama esquemático da coluna de lixiviação, com suas respectivas 

dimensões (Salviano, 2010);  B) Conjunto barrilete + coluna.  

 

  

A B 

Figura 3-8 - a) pHmetro Digimed DM-22, b) Condutivímetro Digimed DM-32. 
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3.4. Caracterização tecnológica dos materiais rochosos 

 

A caraterização tecnológica das amostras rochosas envolveu os seguintes ensaios: 

 Determinação dos índices físicos (NBR 7418/1987);  

 Resistência ao choque (NBR 8938/1985); 

 Resistência à carga pontual (ISRM/1981);  

 Abrasão “Los Angeles” (NM 51/2001).  

 

3.4.1. Determinação dos índices físicos 
 

Conforme à norma NBR 7418/1987, as determinações da massa específica aparente, 

absorção de água e porosidade aparente, em amostras rochosas com dimensões na faixa 

granulométrica característica da brita 1 (4,8 mm a 12,5 mm).  

 

Pesou-se para cada litotipo aproximadamente 3 quilos, para posterior secagem em estufa 

durante 24 horas, com temperaturas entre 100°C a 110°C. Em seguida as amostras foram 

resfriadas a temperatura ambiente, com posterior determinação da massa seca (M1).  

 

O segundo procedimento constou em imergir cada amostra em água durante 48 horas, e em 

seguida secá-las com pano absorvente, determinando-se sua massa saturada (M2). Para 

finalizar, as amostras ficaram imersas em água e realizadas as medidas de suas massas 

submersas (M3). 

 

Conforme a norma NBR 7418/1987, para cada material foram obtidos os valores dos 

ensaios conforme os seguintes cálculos: 
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Sendo: 

 

Ma = Massa específica aparente seca em g/cm
3
; 

Ab = Absorção de água em %; 

Pa = Porosidade aparente em %. 

 

3.4.2. Resistência ao Choque 
 

Seguindo a norma NBR (8938/85), para cada litotipo testado foram utilizados 20 

fragmentos de rocha passantes na peneira #19 mm e retidos na peneira #16 mm.  

 

Inicialmente eles foram lavados e posteriormente secos em estufa por 24 horas, com 

temperaturas de 100ºC a 110ºC. Após o resfriamento em temperatura ambiente, registrou-

se a massa seca (M1). 

 

Em seguida, com o auxílio do aparelho “Treton” (Figura 3.9), os fragmentos rochosos 

foram submetidos ao choque correspondente a 10 impactos provocados por uma massa de 

16 kg em queda livre de 380 mm.  

 

O material obtido após os 10 choques foi recolhido e lavado na peneira #12 mm para 

retirada de pó, e novamente seco em estufa com temperatura entre 100ºC e 110ºC por 24 

horas. 
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Figura 3-9 - Equipamento Treton.  

 

Finaliza-se o ensaio com o resfriamento do material e a verificação de sua massa (M2). 

Para a obtenção do valor referente à resistência ao choque (T), o resultado é fornecido 

através da seguinte equação: 

 

  
       

  
       

 

Sendo: 

 

T = Resistência ao choque 

 

3.4.3. Resistência à Compressão Puntiforme 
 

Em acordo com o método proposto pela International Society of Rock Mechanics (ISRM, 

1981), foram escolhidos aleatoriamente 25 fragmentos rochosos para cada litotipo, com 

dimensões na faixa granulométrica característica da brita 1 (4,8 mm a 12,5 mm) 

 

Neste ensaio os fragmentos de rocha são submetidos a uma carga pontual através de dois 

cones metálicos empurrados por macaco hidráulico (Figura 3.10), forçando-os a ruptura 
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através do desenvolvimento de fraturas de tração paralelas ao eixo de carregamento.  

 

  

A B 

Figura 3-10 - Prensa utilizada no ensaio de Resistência à Compressão Puntiforme. a) vista 

frontal, b) vista lateral. 

  

Para obter o valor referente ao ensaio, é necessário realizar o cálculo do índice de 

resistência à compressão puntiforme (IS) e multiplicar por um fator de correção (FC). A 

multiplicação por este fator de correção é devido o índice de resistência à compressão 

puntiforme ser padronizado para um diâmetro do fragmento de 50 mm (IS50). Assim, este 

fator de correção é dado em função da relação entre o diâmetro da amostra e o diâmetro 

padronizado (50 mm).  

 

Os cálculos são realizados através das seguintes equações: 

 

   (
  

  
)
    

 

 

        (
 

   
)      
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Sendo: 

 

FC : Fator de correção; 

de: Diâmetro equivalente (equivalência em caso da utilização de amostras que não tenham 

seção circular); 

P: Carga de ruptura; 

IS, IS50 – Índice de Resistência.  

 

O IS é determinado pela pressão máxima sustentada pelo fragmento de. Já o IS50 tem o 

mesmo conceito do IS, porém é padronizado para um diâmetro do fragmento de 50 mm. 

 

3.4.4. Abrasão “Los Angeles” 
 

Com base na norma NM 51/2001, o ensaio de resistência a abrasão “Los Angeles” buscou 

simular o desgaste superficial e ao impacto que o fragmento de rocha pode vir a sofrer em 

uma obra civil.  

 

A referida norma sugere que para a realização do ensaio as amostras devem ser obtidas 

através do peneiramento e separação por frações do agregado, como indicado na Tabela 

3.1. Utilizou-se a graduação A para os ensaios.  
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Tabela 3-1 - Graduação e massas da amostra usadas no ensaio de abrasão Los Angeles. 

Peneiras (abertura mm) Amostra – massa parcial (g) 

Material Graduação 

Passa Retido A B C D E F G 

75 63     2500±50   

63 50     2500±50   

50 37,5     5000±50 5000±50  

37,5 25 1250±25     5000±25 5000±25 

25 19 1250±25      5000±25 

19 12,5 1250±10 2500±10      

12,5 9,5 1250±10 2500±10      

9,5 6,3   2500±10     

6,3 4,75   2500±10     

4,75 2,36    5000±10    

Massa totais (g) 5000±10 5000±10 5000±10 5000±10 10000±100 10000±75 10000±50 

Número de rotações do 

tambor 
500 500 500 500 1000 1000 1000 

 

Assim, ficou estabelecido que fossem necessários 1250 ± 25g de material passante na 

peneira #37,5 mm e retido na peneira #25 mm, mais 1250 ± 25g de material passante na 

peneira #25 mm e retido na peneira #19 mm, mais 1250 ± 10g de material passante na 

peneira #19 mm e retido na peneira #12,5 mm e 1250 ± 10g de material passante na 

peneira #12,5 mm e retido na peneira #9,5 mm, totalizando-se 5000 g (M) de amostra. 

 

Para a realização da abrasão sobre o material rochoso, as amostras separadas conforme a 

faixa granulométrica especificada são misturadas juntamente com esferas de aço no tambor 

de aço. O número de esferas de aço (Figura 3.11) é determinado conforme a Tabela 3.2. O 

tambor gira em 30 rpm, até completar 500 rotações, conforme estabelecido na Tabela 3.2. 

Ao final das  rotações, a amostra é retirada do tambor e peneirada na peneira com abertura 

de malha #1,7 mm. Após lavada e secada em estufa a temperatura de 107,5 ± 2,5ºC, a 

amostra é finalmente pesada (M1). 
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Figura 3-11 - Tambor utilizado no ensaio de resistência ao abrasão “Los Angeles”. 

 

 

O cálculo de perda por abrasão (P) é dado em porcentagem, conforme a seguinte equação: 

 

   (
    

 
)        

 

3.5. Ensaios de Alteração Acelerada 

 

Conforme Frazão (2002), os ensaios de alteração acelerada são os mais recomendados por 

fornecer as condições adequadas em que as rochas estarão submetidas em campo, apesar 

de muitas vezes serem mais demorados que outros ensaios de alterabilidade. O referido 

autor também chama a atenção para a avaliação dos resultados desses ensaios, visto que 

neles as rochas são inseridas em condições ambientais “exageradas”, e menciona algumas 

sugestões sobre alguns de seus procedimentos:  

Tabela 3-2 - Carga abrasiva para abrasão Los Angeles. 

Graduação Número de esferas Massa de carga 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

12 

11 

8 

6 

12 

12 

12 

5000 ± 25 

4584 ± 25 

3330 ± 20 

2500 ± 15 

5000 ± 25 

5000 ± 25 

5000 ± 25 
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 Os ensaios em saturação em água e secagem em estufa a 100°C devem ser 

executados em ciclos de 24/24 horas, com no mínimo de 30 ciclos 

realizados; 

 

 Em ensaios utilizando extratores Soxhlet, o número de ciclos não pode ser 

inferior a 100; 

 

 Para ensaios de saturação utilizando solução de sulfato de sódio ou de 

magnésio e secagem em estufa a 100°C, pode-se variar o número de ciclos, 

sendo que a partir do quinto ciclo os resultados apresentados já são 

confiáveis; 

 

 Em saturação com etileno-glicol deve-se respeitar o período de 15 dias da 

amostra submersa, avaliando-se a amostra de 3 em 3 dias; 

 

 Recomenda-se o mínimo de 25 ciclos para ensaios de saturação em água e 

congelamento a -15ºC. 

 

No presente trabalho a alteração acelerada foi simulada com o ensaio de lixiviação 

contínua em extrator “Soxhlet” e resistência a intempérie (Norma NBR 5564), descritos 

nos itens seguintes.  

 

Foram aplicados fragmentos britados de rocha na faixa granulométrica correspondente a 

brita 1. Conforme a norma ABNT-NBR 7225/1993, esta granulometria refere-se ao 

material retido entre as peneiras com aberturas mínima de 4,8 mm e máxima de 12,5 mm 

(Tabela 3.3). 
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Tabela 3-3 - Classificação de acordo com as dimensões nominais – NBR 7225/1993 

Pedra britada numerada Tamanho nominal 

Número 
Aberturas de peneiras de malhas quadradas (mm) 

Mínima Máxima 

1 

2 

3 

4 

5 

4,8 

12,5 

25 

50 

76 

12,5 

25 

50 

76 

100 

  

3.5.1. Lixiviação Contínua em Extrator Soxhlet. 
 

Estes ensaios foram realizados no Laboratório de Geotecnia/UFOP. Segundo Gomes 

(2001), o extrator proporciona uma percolação do lixiviado a uma temperatura variando de 

60 a 70ºC, o que propicia o carreamento dos produtos de alteração. Este ambiente 

climático criado no interior do extrator possui características semelhantes à de um 

ambiente com clima tropical úmido, com altas temperaturas e elevados índices 

pluviométricos. 

 

O extrator Soxhlet (Figura 3.12) é composto basicamente por um balão de destilação 

acoplado a uma coluna extratora, uma unidade de condensação e um sifão. Cada ciclo no 

extrator é realizado a partir do aquecimento do lixiviado presente no balão através de uma 

unidade aquecedora. A partir do aquecimento do lixiviado, gera-se o vapor, que em contato 

com a unidade de condensação, se precipita sobre a amostra. Com o preenchimento da 

coluna extratora até o nível do sifão, o lixiviado é redirecionado para o balão de destilação, 

completando assim um ciclo. Impõem-se assim condições saturadas e não saturadas nas 

amostras rochosas.  

 

Inicia-se o ensaio realizando-se uma verificação macroscópica do estado de alteração da 

amostra (Foto 3.13). Em seguida amostra é lavada com água destilada e colocada em estufa 

em temperatura de 100 a 110ºC por 24 horas. A amostra é então resfriada em temperatura 

ambiente e pesada em balança com precisão de 2 casas decimais.  

 

O extrator é montado colocando-se o efluente ácido ou água destilada no balão de 
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destilação e a amostra na coluna de extração. Com o objetivo de se proteger e reter finos 

que possam se desprender da amostra e proteger o reservatório do extrator Soxhlet, as 

amostras foram inseridas em uma malha de nylon de aproximadamente 400 mesh (0,037 

mm). Este tipo de malha foi obtido comercialmente de loja de produtos para uso em 

silkscreen.  

 

 

Figura 3-12 - Desenho esquemático de um extrator Soxhlet – Fonte: Gomes (2001) 

 

 



67 
 

   

A B C 

Figura 3-13 - Amostras utilizadas nos ensaios: a) gnaisse, b) metadolomito, c) basalto. 

 

Conforme indicado por Gomes (2001) e Frazão (2002), foram realizados 100 ciclos de 

lixiviação contínua em duplicata para cada material rochoso utilizando a DAR proveniente 

da lixiviação em colunas (ver item 3.3). Para efeito de comparação, o estudo foi realizado 

também com água destilada, onde cada amostra foi ensaiada uma única vez. A Figura 3.14 

apresenta os extratores em funcionamento.  

 

 

Figura 3-14 - Sistema montado com os quatro extratores Soxhlet em funcionamento.  

 

A frequência da ciclagem foi de dois ciclos por dia, com duração média de 1 hora e 30 

minutos para cada ciclo. A identificação das amostras se encontra na Tabela 3.4.  
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Tabela 3-4 - Identificação dos ensaios em Extrator “Soxhlet”. 

Amostra Sigla 

Gnaisse-1-Soxhlet G.1.S 

Gnaisse-2-Soxhlet G.2.S 

Gnaisse-Água-Soxhlet G.A.S 

Metadolomito-1-Soxhlet M.1.S 

Metadolomito-2-Soxhlet M.2.S 

Metadolomito-Água-Soxhlet M.A.S 

Basalto-1-Soxhlet B.1.S 

Basalto-2-Soxhlet B.2.S 

Basalto-Água-Soxhlet B.A.S 

 

Em intervalos de seis ciclos realizados, o lixiviado foi analisado para os parâmetro de pH, 

Eh (mV), condutividade elétrica (mS/cm) e temperatura (ºC). Assim os ciclos monitorados 

foram os de número 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 89, 95 e 100. 

 

O volume percolado foi de 500 ml de solução de DAR e AD em cada ensaio. As 

características das soluções serão apresentadas no Capítulo 4.  

 

Com o objetivo de manter o lixiviado em condições ácidas durante todo o período de 

ensaio, objetivo maior desta pesquisa, o mesmo era recolhido sempre que seus valores de 

pH ultrapassassem 7, sendo substituído por solução lixiviante nova. O lixiviado recolhido 

foi levado ao Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA) da UFOP para análises 

químicas.   

 

Este fato (valor de pH > 7) somente ocorreu para as amostras carbonáticas (metadolomito), 

no entanto os lixiviados de todas amostras foram trocados para efeito de comparações, 

incluindo o lixiviado da amostra com água destilada. Assim, as trocas foram realizadas nos 

ciclos 26, 49, 67 e 85, de forma que os 100 ciclos puderam ser divididos conforme o 

seguinte: 

 Fase 1 – Ciclo 1 ao ciclo 24; 

 Fase 2 – Ciclo 25 ao ciclo 48; 

 Fase 3 – Ciclo 49 ao ciclo 66; 

 Fase 4 – Ciclo 67 ao ciclo 84; 

 Fase 5 – Ciclo 85 ao ciclo 100. 
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3.5.2. Determinação da Resistência à Intempérie.  
 

Para este ensaio fez-se uso dos procedimentos indicados na NBR 5564, com algumas 

adaptações. Esta norma apresenta o método para a determinação da resistência à 

intempérie de lastros para a via férrea.  

 

O ensaio consta de ciclos de saturação em solução e posterior secagem em estufa do 

material rochoso. A referida norma determina 40 ciclos, com o mínimo de 9 horas para a 

fase de saturação e mais 9 horas na estufa, onde a permanência por um tempo maior que às 

9 horas não interfere no resultado obtido. As soluções de saturação aplicadas foram água 

destilada, DAR e sulfato de sódio- 40%.  

 

Preteritamente aos ciclos, as amostras de brita foram secas em estufa por 24 horas, em 

temperaturas de 100 ± 5°C, sendo em seguida resfriadas em temperatura ambiente. Para 

cada solução de saturação foi utilizada uma amostra de material britado, sendo que cada 

amostra foi constituída de fragmentos de brita com um total de 1500 ± 100g.  

 

Nos recipientes com as soluções, as amostras ficaram imersas, com uma camada líquida de 

0,5 cm a 1,0 cm sobre elas (figuras 3.15 a 3.17). Conforme fosse ocorrendo evaporação das 

soluções, as mesmas eram repostas. Após os ciclos de número 10, 20 e 30, todas as 

soluções foram completamente trocadas. 

 

Ao final dos 40 ciclos as amostras foram devidamente lavadas, peneiradas em malha #12 

mesh e secas em estufa (100 ± 5 
o
C). Em seguida elas foram resfriadas a temperatura 

ambiente para posterior pesagem. 

 

A alteração das amostras neste ensaio foi realizada por meio dos resultados de perda de 

massa, análise visual macroscópica e análise química.  
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Figura 3-15 - Amostras imersas em solução de DAR. 

 

 

Figura 3-16 - Amostras imersas em solução de água destilada. 

 

 

Figura 3-17 - Amostras imersas em solução de sulfato de sódio. 
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A identificação das amostras se encontra na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3-5 - Identificação dos ensaios de resistência à intempérie. 

Amostra Sigla 

Gnaisse-Água-Intempérie G.A.I 

Gnaisse-DAR- Intempérie G.D.I 

Gnaisse-Sulfato de Sódio- Intempérie G.S.I 

Metadolomito -Água-Intempérie  M.A.I 

Metadolomito -DAR- Intempérie  M.D.I 

Metadolomito -Sulfato de Sódio- Intempérie  M.S.I 

Basalto -Água-Intempérie Basalto B.A.I 

Basalto -DAR- Intempérie  B.D.I 

Basalto-Sulfato de Sódio- Intempérie  B.S.I 
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CAPÍTULO 4  - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Os resultados serão apresentados em duas etapas: caracterização tecnológica e ensaios de 

alteração acelerada (lixiviação contínua no extrator Soxhlet e ensaios de resistência à 

intempérie), conforme exposto nos parágrafos seguintes.  

 

4.1. Caracterização Tecnológica 

 

4.1.1. Difração de Raios-X 
 

Os difratogramas de todos os litotipos bem como suas composições mineralógicas são 

apresentados nas figuras 4.1 a 4.4. As interpretações mineralógicas apresentadas foram 

criadas diretamente pelo programa computacional do difratômetro utilizado, (item 3.2.2) 

cuja base de dados é o arquivo JCPDS-ICDD (Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards - International Centre for Diffraction Data).  

 

A Tabela 4.1 resume os tipos mineralógicos encontrados, bem como suas porcentagens 

relativas nas amostras. As paragêneses interpretadas pelo referido programa computacional 

parecem corresponder à composição esperada para os referidos litotipos. Destaca-se a 

ausência de sulfetos nos xistos alterados coletados na Mina de Pirita.  
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Tabela 4-1 - Resumo da mineralogia das amostras rochosas. 

Solo/Rocha Mineral Quantidade (%) 

 istos “sulfetados” 

(Solo/rocha alterada) 

Albita 

Anortita 

Muscovita 

Montmorilonita 

41 

38 

20 

1 

Gnaisse Muscovita 

Albita 

Quartzo 

Microclinio  

42,6 

25,7 

17,8 

13,9 

Metadolomito Dolomita 

Clinocloro  

Albita 

Muscovita 

88,9 

7,1 

3 

1 

Basalto Anortita 

Diopsídio 

69 

31 
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Figura 4-1 - Difratograma da amostra de solo/rocha alterada da Mina de Pirita. 

 

 

Figura 4-2 - Difratograma da amostra de gnaisse. 
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Figura 4-3 - Difratograma da amostra de metadolomito. 

 

 

Figura 4-4 - Difratograma da amostra de basalto. 
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4.1.2. Análises químicas 
 

Ao todo foram analisados e quantificados vinte e seis elementos químicos de todas as 

amostras coletadas e ensaiadas e também dos lixiviados produzidos, conforme relatado no 

ítem 3.3. No entanto, para a descrição dos resultados deu-se destaque somente aos 8 

elementos que apresentaram variações mais significativas: Al, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, S e Zn. 

Os resultados dos demais elementos são apresentados no anexo I. 

 

Os teores químicos das amostras rochosas são apresentados na Tabela 4.2 e no Anexo I. 

Eles demonstram uma grande quantidade de alumínio para as amostras de gnaisse e 

basalto, com 99481 µg/kg e 61172 µg/kg respectivamente, e 590 µg/kg para o 

metadolomito.  

 

Tabela 4-2 - Teores químicos das amostras rochosas. 

 
Al 

(µg/kg) 
Cu 

(µg/kg) 
Fe 

(µg/kg) 
Mg 

(µg/kg) 
Mn 

(µg/kg) 
Ni 

(µg/kg) 
S 

(µg/kg) 
Zn 

(µg/kg) 
Solo Mina 

Pirita 
121069 41,90 33957 3382 37,49 66,8 4818 48,80 

Gnaisse 99481 153 23367 4587 338,80 20,76 288,80 480,50 

Basalto 61172 149,90 105779 24127 1697 19,32 708 154,10 

Metadolomito 590 91,70 37154 114791 2327 4,80 1205 225 

 

A concentração de ferro foi mais significativa para o basalto, com valor de 105779 µg/kg, 

apresentando valores menores para o metadolomito, 37154 µg/kg, e 23367 µg/kg para o 

gnaisse. Já o magnésio teve a maior concentração encontrada na amostra de metadolomito, 

com 114791 µg/kg, chegando a 24127 µg/kg para o basalto e com apenas 4587 µg/kg para 

o gnaisse.   

 

Em relação ao solo da Mina de Pirita, seu potencial de geração de DAR é confirmado pela 

presença de enxofre com concentração de 4818 µg/kg. Chama-se atenção para o fato de 

que não se reconheceram sulfetos no difratograma desta amostra (Figura 4.1).  

 

Entre todos os metais, o maior valor encontrado para este solo foi para o alumínio, com 

121069 µg/kg. Para este elemento, Almeida (2011) também relatou a concentração de 

80025 µg/kg em suas amostras da mesma localidade. Abaixo do Al, o ferro foi o elemento 

em maior quantidade, com 33957 µg/kg. Sua presença justifica a precipitação ocorrida nas 
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reações de formação da DAR. Assim como relatado por Almeida (2011) e Moraes (2010), 

esta amostra também apresentou o mineral rutilo, com o elemento Ti no teor de 4924 

µg/kg. 

 

4.1.3. Determinação do pH em água e ∆pH 
 

O baixo valor encontrado para o pH (Tabela 4.3) demonstra a alta acidez da amostra da 

Mina de Pirita. O valor negativo encontrado para o ∆pH indica cargas negativas na 

superfície das amostras devido ao argilomineral montmorilonita (Figura 4.1).  

 

Tabela 4-3 - Resultados do pH em água e ∆pH. 

pH KCl pH água ∆pH 

2,15 2,26 -0,11 

 

4.1.4. Índices físicos 
 

A Tabela 4.4 apresenta os índices físicos das três amostras de rocha, sendo estes 

comparados com os valores estabelecidos por Frazão e Farjallat (1995). Adicionalmente, a 

Figura 4.5 mostra o diagrama com os valores da Tabela 4.4.   

 

Tabela 4-4 - Resultados dos índices físicos das amostras de rocha. 

Amostra 
Mass. Espec. 

Apar. (g/cm
3
) 

Absorção de água 

(%) 

Porosidade aparente 

(%) 

Frazão e Farjallat  

(1995) 
>2,55 <0,4 <1,0 

Gnaisse 2,62 0,56 0,91 

Metadolomito 2,85 0,20 0,37 

Basalto 2,86 0,96 1,82 
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Figura 4-5 - Representação gráfica dos índices físicos das amostras rochosas.  

 

Verifica-se na Figura 4.5 que os valores de absorção d’água acompanham as tendências 

dos valores da porosidade aparente, como esperado. Em termos de massa específica 

aparente, os valores dos três tipos rochosos são razoavelmente semelhantes, sendo que o 

maior valor (2,86 g/cm
3
) pertence ao basalto, rico em minerais ferromagnesianos.     

 

4.1.5. Resistência Física  
 

Os resultados destes ensaios são apresentados na Tabela 4.5, e na Figura 4.6. Dentre os 

litotipos avaliados, o basalto foi o que apresentou os melhores resultados considerando 

somente estes parâmetros. Adicionalmente, o gnaisse e o metadolomito apresentaram 

valores semelhantes.  

 

Tabela 4-5 - Valores de resistência física das amostras de rochas. 

Amostra 
Resistência ao 

Choque (T) -(%) 

Compressão Puntiforme  

IS 

Abrasão Los 

Angeles (P) (%) 

Gnaisse 14,6 1,13 35,1 

Metadolomito 13,9 1,07 32,1 

Basalto 5,8 1,17 12,7 
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Figura 4-6 - Representação gráfica dos índices de resistência. 

 

4.2. Lixiviação Contínua em Extrator “Soxhlet”. 

 

4.2.1. Caracterização das Soluções Lixiviantes  
 

Como “soluções lixiviantes” foram aplicadas água destilada-deionizada, denominada aqui 

solução AD, e também as águas ácidas provenientes da lixiviação do solo/rocha alterada da 

Mina de Pirita, denominadas aqui soluções DAR e DAR1.  

 

Os resultados da Tabela 4.6 mostram os parâmetros físico-químicos das soluções DAR e 

DAR1. De maneira geral, elas são bastante ácidas (pH < 3), oxidantes (Eh > 555 mV) e 

condutivas (CE > 1300 mS/cm), condições típicas de drenagem ácida de rocha. A título de 

comparação foram introduzidos na Tabela 4.6 os valores de  pH e Eh apresentados por 

Almeida (2011), Moraes (2010), Possa e Santos (2003) e Silva (2011).  De maneira geral 

há semelhança entre as soluções utilizadas.  
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Tabela 4-6 - Caracterização físico-química das soluções lixiviantes (DAR e DAR1) e de 

ensaios de outros autores. 

 CE(mS/cm) Temp(°C) pH Eh(mV) Origem 

DAR 1332,7 22,4 2,94 555,4 
Mina da 

Pirita - OP 

DAR 1 2063 23 2,59 665,9 
Mina da 

Pirita - OP 

Almeida (2011) 2000  --- 2,3 > 500 
Mina da 

Pirita - OP 

Moraes (2010) 1101,9  --- 1,8 – 2,43 453 a 611,1 
Mina da 

Pirita - OP 

Possa e Santos (2003) 1500 --- 2,4 --- 
Mina de 

carvão  

Silva (2011) --- --- 1,92 --- 
Mina de 

carvão  

 

Por sua vez foram analisadas três amostras de solução AD (Tabela 4.7), que apresentaram 

valores baixos para a condutividade elétrica, com valor máximo de 1,652 mS/cm para a 

AD 3. As temperaturas das amostras no momento das análises variaram de 21,8ºC a 

26,2ºC, consideradas normais para o ambiente laboratorial, sem ar condicionado. Os 

valores de pH demonstram alguma acidez para todas as amostras, principalmente para a 

amostra AD2 (pH = 5,85). As três amostras também apresentaram um caráter um pouco 

mais redutor, com valor máximo de Eh de 331,9 mV para a AD 1. 

 

Tabela 4-7 - Caracterização físico-química das soluções lixiviantes AD. 

 CE(mS/cm) Temp(°C) pH Eh(mV) 

AD 1 1,37 21,80 6,70 331,90 

AD 2 1,61 25,50 5,85 252,50 

AD 3 1,65 26,20 6,02 288,70 

 

Os teores químicos das soluções AD antes da lixiviação apresentaram concentrações 

abaixo do limite de quantificação para os referidos oito elementos químicos, como 

esperado.  

 

Já as soluções DAR (Tabela 4.8 e Anexo II) apresentaram diferenças significativas entre si, 

sendo que na amostra DAR-1 a concentração é superior para quase todos os elementos. 

Esta diferença esteja talvez relacionada às variações composicionais das amostras da Mina 

de Pirita, já que as condições de lixiviação foram exatamente iguais.  
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Tabela 4-8 - Caracterização química das soluções DAR antes da lixiviação. 

 
Al 

(µg/L) 

Cu 

(µg/L) 

Fe 

(µg/L) 

Mg 

(µg/L) 

Mn 

(µg/L) 

Ni 

(µg/L) 

S 

(µg/L) 

Zn 

(µg/L) 

DAR  2885 28,62 8197 0,203 59,90 46,21 88,90 96,80 

DAR-1 12524 76,40 37179 0,62 156 138,40 242 36,20 

LQ = Limite de quantificação. 

 

4.2.2. Difração de Raios-X 
 

As tabelas 4.9 a 4.11 comparam a porcentagem de cada mineral encontrado em amostras 

de todos os litotipos avaliados, antes e após os ensaios de lixiviação em Extrator Soxhlet. 

Os difratogramas de raios-x destes litotipos pós lixiviação são apresentados no Anexo III. 

 

Os resultados demonstram que ocorreram às maiores alterações com a amostra de gnaisse 

em contato com a DAR. Destaca-se a redução significativa da muscovita e do microclínio. 

No caso da muscovita, a redução foi maior com as soluções ácidas (G.1.S e G.2.S) em 

relação à solução lixiviante com água destilada (AD). Já a biotita, a dolomita, o ortoclásio, 

o diopsídio e a esmectita somente apareceram em amostras lixiviadas.  

 

Tabela 4-9 - Teores mineralógicos obtidos da difratometria de raios-X do gnaisse antes e 

após a lixiviação em Extrator Soxhlet. 

 
Quantidade de Mineral (%) 

 
Muscovita Albita Quartzo Microclinio  Dolomita Biotita Ortoclásio Diopsídio Esmectita 

Rocha 

Sã 
42,6 25,7 17,8 13,9 xxx xxx xxx xxx xxx 

G.1.S  2 37,6 12,9 xxx 2 27,7 12,9 5 xxx 

G.2.S 8,9 28,7 24 xxx 1 11,9 xxx 4 30,7 

G.A.S 21 30 24 xxx xxx 16 9 xxx xxx 

  

Nas amostras de metadolomito destaca-se a redução significativa de dolomita no ensaio 

M.1.S, com geração de quartzo e sillimanita. No caso do ensaio M.2.S. houve geração de 

alguma argila vermiculita.  
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Tabela 4-10 - Teores mineralógicos obtidas da difratometria de raios-x do metadolomito 

antes e após a lixiviação em Extrator Soxhlet.  

 
Quantidade de Mineral (%) 

 
Dolomita Clinocloro  Albita Muscovita Quartzo Sillimanita Vermiculita Hematita 

Rocha Sã 88,9 7,1 3 1 xxx xxx xxx xxx 

M.1.S 43,2 xxx xxx xxx 4,9 51,9 xxx xxx 

M.2.S 92,1 xxx xxx xxx 1 xxx 5,9 1 

M.A.S 89,7 xxx xxx xxx 10,3 xxx xxx xxx 

 

Os resultados da Tabela 4.11 mostram alguma redução da anortita, principal mineral do 

basalto, somente para o ensaio B.1.S , com a consequente geração de clinopiroxênio e 

montmorilonita. Alguma geração de vermiculita (4%) também foi notada nos ensaios B.2.S 

e B.A.S. As argilas geradas na lixiviação, montmorilonita e vermiculita, são bastante 

expansivas e normalmente comprometem o uso da rocha em obras civis. Novamente é de 

se destacar que a maior alteração na amostra de basalto foi proporcionada pela DAR. 

 

Tabela 4-11 - Resultados da difratometria de raios-x do basalto antes e após a lixiviação 

em Extrator Soxhlet.  

 
Quantidade de Mineral (%) 

 
Anortita Diopsídio Vermiculita Clinopiroxênio Montmorilonita 

Rocha Sã  69 31  xxx  xxx  xxx  

B.1.S  51 25  xxx  18 6 

B.2.S 67 29 4 xxx  xxx  

B.A.S 63,6 32,3 4 xxx  xxx  

 

De um modo geral conclui-se pelos difratogramas que a solução DAR possuiu maior poder 

de alteração das amostras em relação à solução AD. Entre às três amostras, o metadolomito 

se mostrou mais susceptível às alterações, em decorrência da maior redução apresentada na 

dolomita, seu principal mineral componente.  

 

4.2.3. Comportamento Físico-Químico do Lixiviado em Extrator Soxhlet 
 

Conforme relatado no item 3.5.1, a lixiviação no Extrator Soxhlet foi dividida em 5 fases, 

mais uma vez descritas abaixo, contemplando os 100 ciclos executados. No início de cada 

fase houve a troca da solução lixiviante da fase anterior, e as tabelas 4.12 e 4.13 

apresentam as características físico-químicas iniciais das soluções empregadas em cada 

uma destas fases. 
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 Fase 1 – Ciclo 1 ao ciclo 25; 

 Fase 2 – Ciclo 26 ao ciclo 48; 

 Fase 3 – Ciclo 49 ao ciclo 66; 

 Fase 4 – Ciclo 67 ao ciclo 84; 

 Fase 5 – Ciclo 85 ao ciclo 100. 

Tabela 4-12 - Caracterização físico-química da solução lixiviante ácida (DAR) em cada 

fase de ensaio para as amostras de gnaisse e metadolomito. 

 CE(mS/cm) Temp(°C) pH Eh(mv) 

Fase 1 1332,7 22,4 2,94 555,4 

Fase 2 1133,6 21,0 2,87 554,5 

Fase 3 1110,8 19,7 2,86 550,7 

Fase 4 1088,1 20,5 2,81 562,0 

Fase 5 1150,6 21,8 2,81 562,3 

  

Tabela 4-13 - Caracterização físico-química da solução lixiviante ácida (DAR) em cada 

fase de ensaio para as amostras basalto. 

 CE(mS/cm) Temp(°C) pH Eh(mv) 

Fase 1 1168,0 19,8 2,86 597,4 

Fase 2 1112,8 21,0 2,59 636,0 

Fase 3 1017,7 17,7 2,62 625,8 

Fase 4 1532,6 20,2 2,81 632,6 

Fase 5 2063,0 23,0 2,59 665,9 

 

Nos parágrafos que se seguem são apresentados os resultados do monitoramento físico-

químico do lixiviado de cada fase. A análise destes resultados foi feita comparando-se a 

variação percentual de cada parâmetro em relação ao seu valor no início de cada fase, ou 

seja, o valor apresentado dos parâmetros no momento da troca do lixiviado (ver tabelas 

4.12 e 4.13). Os resultados da lixiviação com DAR e AD de todas as amostras são 

apresentados no anexo IV e nas figuras 4.7 a 4.18 abaixo.  

 

No geral a temperatura ficou na faixa entre 15,4ºC a 23ºC para todos os ensaios. Esses 

valores são considerados normais para ambientes laboratoriais, não se caracterizando 

reações exotérmicas.  

 

Em termos de C.E, os valores demonstraram que para a amostra de gnaisse houve uma 

redução na concentração de íons dissolvidos no lixiviado na primeira fase dos ensaios. As 
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demais fases mostram que ocorreu um aumento na quantidade de íons no lixiviado. 

Provavelmente este ganho se relaciona com a dissolução mineral decorrente da acidez. 

 

Com as amostras de metadolomito, a CE apresentou variações negativas em relação aos 

valores iniciais em todas as fases. A primeira fase foi onde ocorreu a maior variação 

negativa na quantidade de íons em ambos os ensaios. 

 

Para as amostras de basalto os resultados foram semelhantes para o parâmetro CE em 

ambos os ensaios. Ao final das fases 1 e 2, os dois ensaios apresentaram reduções de íons 

nos lixiviados. Nas demais fases a tendência foi de variações positivas.  

 

 

Figura 4-7 - Monitoramento físico-químico (CE e temperatura) do lixiviado ácido (DAR) 

da amostra de gnaisse (ensaios G.1.S e G.2.S).  
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Figura 4-8 - Monitoramento físico-químico (CE e temperatura) do lixiviado ácido (DAR) 

da amostra de metadolomito (ensaios M.1.S e M.2.S). 

 

 

Figura 4-9 - Monitoramento físico-químico (CE e temperatura) do lixiviado ácido (DAR) 

da amostra de basalto (amostras B.1.S e B.2.S). 

 

Os valores de Eh para todos os ensaios evidenciam a tendência gradativa de formação de 

um ambiente redutor nos lixiviados, porém os ensaios com a amostra de basalto 

apresentaram menor tendência à formação de um ambiente redutor nos lixiviados em 

comparação com as outras amostras rochosas.  

 

O caráter ácido dos lixiviados dos ensaios com as amostras de gnaisse e basalto se manteve 

praticamente constante durante todos os ciclos. O lixiviado das amostras de metadolomito 
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sofreu aumento substancial de pH, como era esperado em se tratando de minerais 

carbonáticos.  

 

Diferentemente do ensaio M.1.S, ao final das fases 4 e 5 os valores de pH para o ensaio 

M.2.S não foram maiores que 7, sendo 5,8 e 4,02 respectivamente, não caracterizando um 

lixiviado básico como apresentado pelo ensaio M.1.S nas mesmas fases. Os valores 

distintos de pH pode ser justificado pela diferença na concentração de dolomita 

apresentado pelos resultados de difratometria para os dois ensaios (ver tabela 4.10) 

 

 

Figura 4-10 - Monitoramento físico-químico (pH e Eh) do lixiviado ácido (DAR) da 

amostra de gnaisse (ensaios G.1.S e G.2.S). 
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Figura 4-11 - Monitoramento físico-químico (pH e Eh) do lixiviado ácido (DAR) da 

amostra de metadolomito (ensaios M.1.S e M.2.S). 

 

 

Figura 4-12 - Monitoramento físico-químico (pH e Eh) do lixiviado ácido (DAR) da 

amostra de basalto (amostras B.1.S e B.2.S). 

 

Utilizando a AD (água destilada) como solução lixiviante, em geral, todos os ensaios 

demonstraram grande liberação de íons pelas amostras para o lixiviado, denotado pelo 

grande aumento relativo da CE.  
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Figura 4-13- Monitoramento físico-químico (C.E. e temperatura) do lixiviado AD do 

ensaio G.A.S.                                                                                                                                                        

 

 

Figura 4-14 - Monitoramento físico-químico (C.E. e temperatura) do lixiviado AD do 

ensaio M.A.S. 
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Figura 4-15 - Monitoramento físico-químico (C.E. e temperatura) do lixiviado AD do 

ensaio B.A.S. 

 

Apesar da grande liberação de íons descritas, os valores de CE abaixo de 100 mS/cm 

mostrados pela lixiviação do gnaisse com solução AD, são considerados normais para 

águas superficiais/subterrâneas não contaminadas (Freeze e Cherry, 1979). 

 

Ao final de todos os ensaios com AD, os lixiviados mostraram valores de pH elevados, 

caracterizando ambientes alcalinos. Como nos ensaios com DAR, os ensaios com AD 

demonstraram a tendência em se formar um ambiente redutor em todos os litotipos 

rochosos. 
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Figura 4-16 - Monitoramento físico-químico (pH e Eh) do lixiviado AD do ensaio G.A.S. 

 

 

Figura 4-17 - Monitoramento físico-químico (pH e Eh) do lixiviado AD do ensaio M.A.S. 
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Figura 4-9 - Monitoramento físico-químico (pH e Eh) do lixiviado AD do ensaio B.A.S. 

 

De maneira geral, os resultados da lixiviação em todas as amostras demonstraram que as 

variações paramétricas nas soluções demonstra que todos os litotipos apresentaram clara 

tendência em estarem se alterando. Contudo, analisando os resultados globais dos 

parâmetros apresentados, fica evidente que as maiores alterações paramétrica ocorreram 

com a amostra de metadolomito. 

 

4.2.4. Análise Química das Rochas Lixiviadas 
 

As Tabelas 4.23 a 4.25 juntamente com o Anexo VI apresentam os resultados dos teores 

químicos das três amostras rochosas antes (rocha sã) e após a lixiviação com DAR e AD 

em extrator Soxhlet.  

 

O maior potencial de alteração para a amostra de gnaisse é confirmada pela maior redução 

nas concentrações dos elementos químicos para a amostra de gnaisee quando lixiviada com 

DAR. Estes resultados também podem ser confirmados pelos difratogramas apresentados 

para os ensaios com gnaisse (ver Tabela 4.9). 

 

Para a amostra de metadolomito, as concentrações químicas foram mais parecidas com 

ambas as soluções, DAR e AD. Porém, no geral, ocorreram maiores alterações nos ensaios 

com a amostra lixiviada com DAR, o que também pode ser justificado pelos resultados dos 
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difratogramas apresentados para os respectivos ensaios (ver Tabela 4.10). 

 

Como nos demais litotipos, a DAR ofereceu uma maior alteração na amostra de basalto 

(Tabela 4.22), o que comprova os resultados apresentados pelo difratogramas dos ensaios 

realizados (Ver Tabela 4.11). O alumínio (Al) e o manganês (Mn) demonstraram um 

comportamento atípico dos demais elementos, com o aumento em suas concentrações em 

relação ao valor apresentado antes dos ensaios. 

 

Tabela 4-14 - Resultados das análises químicas das amostras de gnaisse, antes e após a 

lixiviação em extrator Soxhlet.  

 

Quantidade (mg/kg) 

  Al ∆ (%) Cu ∆ (%) Fe ∆ (%) Mg ∆ (%) Mn ∆ (%) Ni ∆ (%) S ∆ (%) Zn ∆ (%) 

Rocha Sã 99481 xxx 153 xxx 23367 xxx 4587 xxx 338,8 xxx 20,8 xxx 288,8 xxx 480,5 xxx 

G.A.S  84751 -14,8 5,24 -96,6 16610 -28,9 3922 -14,5 244 -27,9 3,7 -82,1 205 -29,2 78,0 -83,8 

G.1.S  89328 -10,2 6,87 -95,5 18268 -21,8 4657 1,5 267 -21,2 8,5 -59 186 -35,5 82,4 -82,9 

G.2.S  80699 -18,9 <LQ <LQ 14557 -37,7 3576 -22 206 -39,3 5,5 -73,7 147 -49,2 64,2 -86,6 

LQ = Limite de quantificação. 

 

Tabela 4-15 - Resultados das análises químicas das amostras de metadolomito. 

 

Quantidade (mg/kg) 

  Al  ∆ (%) Cu       ∆ (%) Fe        ∆ (%) Mg        ∆ (%) Mn         ∆ (%) Ni      ∆ (%) S        ∆ (%) Zn        ∆ (%) 

Rocha Sã 590 xxx 91,7 xxx 37154 xxx 114791 xxx 2327 xxx 4,803 xxx 1205 xxx 225 xxx 

M.A.S 374 -36,68 <LQ <LQ 28872 -22,29 112281 -2,19 2572 10,53 <LQ <LQ 1252 3,90 10,3 -95,42 

M.1.S 357 -39,46 <LQ <LQ 31199 -16,03 106311 -7,39 2709 16,42 <LQ <LQ 1245 3,32 8,83 -96,08 

M.2.S 310 -47,44 1,83 -98,01 29822 -19,73 109608 -4,52 2636 13,28 1,81 -62,34 1262 4,73 8,74 -96,12 

LQ = Limite de quantificação. 

   

Tabela 4-16 - Resultados das análises químicas das amostras de basalto. 

 

Quantidade (mg/kg) 

  Al ∆ (%) Cu ∆ (%) Fe ∆ (%) Mg ∆ (%) Mn ∆ (%) Ni ∆ (%) S ∆ (%) Zn ∆ (%) 

Rocha Sã 61172 xxx 149,9 xxx 105779 xxx 24127 xxx 1697 xxx 19,3 xxx 708 xxx 154,1 xxx 

B.A.S 63071 3,1 139 -7,2 103073 -2,6 22788 -5,6 1744 2,8 22,0 14,1 683 -3,5 154 -0,4 

B.1.S 64409 5,3 136 -9,1 102918 -2,7 22451 -7 1727 1,8 19,6 1,6 659 -6,9 154 -0,4 

B.2.S 64020 4,7 138 -8,2 103746 -1,9 22084 -8,5 1744 2,8 18,9 -2,2 633 -10,6 154 -0,1 

LQ = Limite de quantificação. 

 

Comparando-se os resultados para as três amostras, percebe-se que a solução lixiviante que 

proporcionou maiores alterações na composição química das amostras ensaiadas foi a 

DAR. 

 

De um modo geral a redução nas concentrações dos elementos analisados evidencia que as 
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maiores alterações nos litotipos, tanto para DAR quanto para AD, ocorreram para o 

metadolomito, seguido do gnaisse e depois o basalto. 

 

4.2.5. Perda de massa 
 

De um modo geral todas as amostras rochosas perderam massa após a lixiviação em 

extrator Soxhlet, como demonstram as variações negativas nas tabelas que serão 

apresentadas. 

 

Nas amostras de gnaisse (Tabela 4.26), a maior alteração ocorreu na lixiviação com DAR 

(G.1.S), com 0,9% de variação negativa. Com o uso do Extrator Soxhlet, Costa (2007) 

realizou ensaios de alteração com amostra de gnaisse enderbítico, chegando ao valor médio 

de perda de massa de 0,82%. A maior alteração pela DAR é condizente com os resultados 

já apresentados nos difratogramas e análises químicas da amostra de gnaisse (itens 4.2.2 e 

4.2.5).  

 

Tabela 4-17 - Perda de massa para às amostras de gnaisse. 

Ensaio Massa Inicial(g) Massa final(g) ∆ (%) 

G.1.S 350,41 347,26 -0,90 

G.2.S 351,52 351,37 -0,04 

G.A.S 350,09 349,96 -0,04 

 

Não ocorreu uma variação de perda de massa tão expressiva entre os ensaios com a 

amostra de metadolomito (Tabela 4.27), porem o ensaio com AD apresentou uma alteração 

maior, com variação negativa de 0,21%. Esse resultado pode explicar os maiores valores 

de C.E apresentados no monitoramento físico-químico para a amostra M.A.S em relação 

aos valores de CE para o ensaio M.1.S e M.2.S. 

  

Tabela 4-18 - Perda de massa das amostras de metadolomito. 

Amostra Massa Inicial(g) Massa final(g) ∆ (%) 

M.1.S 350,59 349,99 -0,17 

M.2.S 350,13 349,57 -0,16 

M.A.S 350,57 349,84 -0,21 
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Para a amostra de basalto (Tabela 4.28), os resultados demonstram que a maior alteração 

ocorreu no ensaio B.A.S, o que justifica a maior concentração iônica de seu lixiviado (item 

4.2.3). Gomes (2001) realizou ensaios de alteração acelerada com o uso do Extrator 

Soxhlet em 12 amostras de basalto originados de pedreiras do estado de São Paulo. Com 

100 ciclos de lixiviação com água destilada, o referido autor obteve resultados de variação 

entre 1,32% a 2,92%, com valor médio de 1,99%.  

  

Tabela 4-19 - Quantificação da perda de massa para às amostras de basalto. 

Amostra Massa Inicial(g) Massa final(g) ∆ (%) 

B.1.S 350,63 349,63 -0,29 

B.2.S 350,44 349,59 -0,24 

B.A.S 350,39 346,52 -1,10 

 

No geral as maiores perdas de massa ocorreram com os ensaios utilizando AD, com 

exceção para o ensaio G.1.S que apresentou maior variação para a amostra de gnaisse. 

Diferentemente dos monitoramentos já descritos, a amostra de basalto em contato com AD 

foi a que apresentou maiores variações percentuais de perda de massa entre os três litotipos 

estudados. Adiciona-se a essa diferença na avaliação da alteração sofrida pelas amostras, a 

menor alteração sofrida pelo metadolomito, determinada pela menor perda de massa 

apresentada. 

 

4.3. Ensaio de Resistência à Intempérie 

 

4.3.1. Difração de Raios-X 
 

Os difratogramas dos três litotipos ensaiados são apresentados nas figuras do Anexo VII, e 

as suas respectivas concentrações percentuais dos minerais nas tabelas 4.29 a 4.31, 

comparadas com a porcentagem de cada mineral da rocha sã.   

 

Os três ensaios com a amostra de gnaisse apresentaram reduções da muscovita 

aproximadamente em igual teor. Com exceção do ensaio G.S.I, o microclinio obteve 

redução total para os demais ensaios em relação à rocha sã. O quartzo também apresentou 

redução, com maior quantidade para o ensaio G.A.I. Já a albita apresentou aumento da 
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concentração após os ensaios, com maior percentagem no ensaio G.D.I. Outros minerais 

somente foram identificados nas amostras já imersas, como a dolomita, biotita, 

anortoclásio e o diopsídio.  

 

De modo geral percebe-se certa homogeneidade de alteração para o gnaisse, com uma 

prevalência maior para o ensaio G.A.I. 

 

Tabela 4-20 - Difratometria de Raios-X das amostras de gnaisse. 

 
Quantidade de Mineral (%) 

 
Muscovita Albita Quartzo Microclinio  Dolomita Biotita Anorthoclase  Diopsídio 

Rocha Sã 42,6 25,7 17,8 13,9 xxx xxx xxx xxx 

G.A.I 18 30 10 <LQ 2 21 13 6 

G.S.I 16 34 13 17 1 19 <LQ <LQ 

G.D.I 17 41 16 <LQ <LQ 12 <LQ <LQ 

LQ = Limite de quantificação. 

 

Nas amostras de metadolomito prevaleceu a concentração de dolomita, com variação 

positiva na amostra M.A.I e variações negativas para as amostras M.S.I e M.D.I. Os 

demais minerais presentes na amostra antes dos ensaios não apareceram nas amostras 

ensaiadas. Destaca-se a presença de caulinita nas amostras M.S.I e M.D.I em quantidade 

considerável.  

 

Ao final dos ensaios, percebe-se que a amostra de metadolomito se apresentou mais frágil 

ao potencial de alteração proporcionado pelos lixiviados DAR (ensaio M.D.I) e solução de 

sulfato de sódio (ensaio M.S.I) em relação à imersão com água (ensaio M.A.I).  

 

Tabela 4-21 - Difratometria de Raios-X das amostras de metadolomito. 

 
Quantidade de Mineral (%) 

 
Dolomita Clinocloro  Albita Muscovita Quartzo Vermiculita Caulinita 

Rocha Sã 88,9 7,1 3 1 xxx xxx xxx 

M.A.I 95 <LQ <LQ <LQ 1 4 <LQ 

M.S.I 73,9 <LQ <LQ <LQ 8,5 <LQ 17,6 

M.D.I 73,9 <LQ <LQ <LQ 8,5 <LQ 17,6 

LQ = Limite de quantificação. 

 

Analisando-se a percentagem dos minerais da amostra de basalto após a imersão (Tabela 

4.31), verifica-se a ausência total de anortida para o ensaio B.D.I. O diopsídio, por sua vez, 
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obteve variação negativa nas três amostras, principalmente com a DAR (ensaio B.D.I). 

Destaca-se a predominância de albita na amostra B.D.I, com 72%.  

 

Tabela 4-22 - Difratometria de Raios-X das amostras de basalto. 

 
Quantidade de Mineral (%) 

 
Anortita Diopsídio Vermiculita Magnesioferrita Albita 

Rocha Sã  69 31  <LQ <LQ <LQ 

B.A.I 68 24 4 4 <LQ 

B.S.I 70 25 5 <LQ <LQ 

B.D.I <LQ 19 4 5 72 

LQ = Limite de quantificação. 

 

Mais uma vez infere-se pelos resultados que as maiores alterações nas amostras de basalto 

se deram com a imersão na solução DAR (ensaios B.D.I).  

 

4.3.2. Quantificação da alteração  

 

4.3.2.1. Análise química das rochas ensaiadas.  
 

As Tabelas 4.32 a 4.34 complementadas com o anexo VIII, apresentam os resultados dos 

teores químicos das três amostras rochosas antes (rocha sã) e após as imersões com DAR, 

AD e solução de sulfato de sódio. 

 

A maioria dos elementos analisados apresentaram reduções em suas concentrações para a 

amostra de gnaisse (Tabela 4.32). Somente os elementos magnésio (Mg) para os ensaios 

G.A.I e G.D.I, e o enxofre para o ensaio G.S.I, apresentaram acréscimos em suas 

concentrações. No geral, a amostra de gnaisse demonstrou variações semelhantes das 

concentrações nos três ensaios realizados, no entanto para o ensaio G.S.I as reduções das 

concentrações dos elementos foi um pouco maior. 

 

Tabela 4-23 - Resultados das análises químicas das amostras de gnaisse. 

 

Quantidade (µg/L) 

  Al ∆ (%) Cu ∆ (%) Fe ∆ (%) Mg ∆ (%) Mn ∆ (%) Ni ∆ (%) S ∆ (%) Zn ∆ (%) 

Rocha Sã  99481 xxx 153 xxx 23367 xxx 4587 xxx 338,8 xxx 20,8 xxx 288,8 xxx 480,5 xxx 

G.A.I 86265 -13,3 7,1 -95,4 19223 -17,7 4674 1,9 288 -15,1 4,3 -79,5 207 -28,5 90,9 -81,1 

G.D.I 86167 -13,4 1,5 -99 20123 -13,9 4839 5,5 296 -12,6 4,5 -78,6 190 -34,2 92,1 -80,8 

G.S.I 85848 -13,7 1,1 -99,3 17886 -23,5 4264 -7 269 -20,6 3,7 -82,3 324 12 85,8 -82,1 
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Para os ensaios com metadolomito (Tabela 4.33) também é identificada à redução da 

maioria dos elementos analisados, com exceção do manganês (Mn) e do enxofre (S), que 

obtiveram acréscimos em suas concentrações.  

 

Tal qual ao gnaisse, as alterações apresentadas nos três ensaios com o metadolomito 

(Tabela 4.33) também foram bem parecidas. 

 

Tabela 4-24 - Resultados das análises químicas das amostras de metadolomito. 

 

Quantidade (µg/L) 

  Al  ∆ (%) Cu       ∆ (%) Fe        ∆ (%) Mg        ∆ (%) Mn         ∆ (%) Ni      ∆ (%) S        ∆ (%) Zn        ∆ (%) 

Rocha Sã 590 xxx 91,7 xxx 37154 xxx 114791 xxx 2327 xxx 4,803 xxx 1205 xxx 225 xxx 

M.A.I 313 -47 <LQ xxx 29372 -21 107777 -6,1 2591 11,4 <LQ xxx 1274 5,7 12,6 -94,4 

M.D.I 436 -26,1 <LQ xxx 31050 -16,4 107739 -6,1 2671 14,8 <LQ xxx 1274 5,7 13,5 -94 

M.S.I 380 -35,6 <LQ xxx 30406 -18,2 110833 -3,5 2718 16,8 <LQ xxx 1366 13,4 11,5 -94,9 

 

As menores reduções dos elementos analisados foram observadas com os ensaios 

envolvendo a amostra de basalto (Tabela 4.34). Para todos os elementos que obtiveram 

reduções em suas concentrações, as variações negativas não ultrapassaram 10%. Porem os 

elementos alumínio (Al), manganês (Mn) e zinco (Zn) apresentaram aumento em suas 

concentrações.  

 

Esse comportamento da amostra de basalto demonstra que as alterações ocorridas nos três 

ensaios não foram tão significativas como nos outros litotipos. Mesmo com a pouca 

alteração, percebe-se que a AD foi o lixiviado que mais influenciou na alteração do 

basalto. 

 

Tabela 4-25 - Resultados das análises químicas das amostras de basalto. 

 

Quantidade (µg/L) 

  Al ∆ (%) Cu ∆ (%) Fe ∆ (%) Mg ∆ (%) Mn ∆ (%) Ni ∆ (%) S ∆ (%) Zn ∆ (%) 

Rocha Sã 61172 xxx 149,9 xxx 105779 xxx 24127 xxx 1697 xxx 19,3 xxx 708 xxx 154,1 xxx 

B.A.I 64294 5,1 138 -8,1 103778 -1,9 22141 -8,2 1728 1,8 19,2 -0,7 706 -0,3 159 3 

B.D.I 64057 4,7 139 -7,5 104594 -1,1 22431 -7,0 1736 2,3 19,8 2,2 674 -4,8 156 1,2 

B.S.I 65286 6,7 138 -7,9 104267 -1,4 22376 -7,3 1720 1,4 19,4 0,5 674 -4,8 155 0,8 

 

Portanto, entre os três litotipos analisados, percebe-se que nos ensaios de resistência à 

intempérie o basalto apresentou maior resistência à alteração, com menores reduções na 
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quantidade dos elementos analisados. Já o metadolomito apresentou maiores alterações. 

 

Diferentemente dos ensaios envolvendo o Extrator Soxhlet, onde a DAR prevaleceu como 

sendo o lixiviado que proporcionou maiores alterações aos litotipos estudados, com os 

ensaios de resistência a intempérie houve uma alternância com o tipo de lixiviado que 

maior ofereceu alteração aos litotipos.  

 

Para a amostra de gnaisse, a maior alteração ocorreu com a solução de sulfato de sódio. Já 

para o basalto, a AD proporcionou maiores alterações, e complementando, entre os ensaios 

envolvendo o metadolomito, os três lixiviados mostraram comportamentos parecidos. 

 

4.3.2.2. Perda de massa 
 

As tabelas 4.35 a 4.37 apresentam os resultados da perda de massa dos ensaios de 

resistência à intempérie. Com exceção do ensaio G.D.I, todos apresentaram redução de 

massa após o término da ciclagem. Observa-se que os três litotipos apresentaram maiores 

valores de perda de massa em relação ao ensaio de lixiviação com o Extrator Soxhlet.  

 

Com as amostras de gnaisse e metadolomito os resultados apresentam uma maior alteração 

nos ensaios realizados com a solução de sulfato de sódio, com variação negativa de 8,69% 

para o ensaio G.S.I, e de 3,62% para o ensaio M.S.I. Ao mesmo tempo, os valores 

demonstram maiores alterações para AD em relação a DAR. A perda de massa da amostra 

de basalto apresentou resultados parecidos nos ensaios B.A.I e B.S.I. A menor alteração se 

deu para a solução DAR. 

  

Tabela 4-26 - Perda de massa da amostra de gnaisse. 

Ensaio Massa Inicial(g) Massa final(g) ∆ (%) 

G.A.I 1500,94 1483,13 -1,19 

G.D.I 1499,96 1510,79 +0,72 

G.S.I 1500,63 1370,30 -8,69 
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Tabela 4-27 - Perda de massa da amostra de metadolomito. 

Ensaio Massa Inicial(g) Massa final(g) ∆ (%) 

M.A.I 1500,44 1493,40 -0,47 

M.D.I 1499,85 1494,89 -0,33 

M.S.I 1500,66 1446,41 -3,62 

  

Tabela 4-28 - Perda de massa da amostra de basalto. 

Ensaio Massa Inicial(g) Massa final(g) ∆ (%) 

B.A.I 1500,61 1482,21 -1,23 

B.D.I 1500,22 1497,74 -0,17 

B.S.I 1500,67 1482,62 -1,20 

 

 

Em termos globais, os resultados apresentados determinam que a solução de sulfato de 

sódio foi a que ofereceu as maiores alterações entre os três litotipos. Em contato com esta 

solução, a amostra de gnaisse foi a que sofreu maior perda de massa em valores médios, 

seguido pelo metadolomito e por último o basalto. 

 

Analisando-se os resultados apresentados para as soluções DAR e AD, percebe-se que a 

maior perda de massa entre os três litotipos ocorreu com os ensaios utilizando a AD, 

ficando com a amostra de basalto a maior variação negativa (1,23%), seguida do gnaisse 

(1,19%) e por último o metadolomito (0,47%). 

 

4.4 – Resumo dos Resultados  

 

À título de comparação, a Tabela 4.38 resume as principais conclusões acerca da alteração 

com o uso da água destilada (solução AD) e drenagem ácida de rocha (solução DAR) em 

todos os ensaios executados: caracterização química e mineralógica; lixiviação em Extrator 

Soxhlet e ensaios de resistência à intempérie.  
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Tabela 4-29 - Resumo dos resultados dos ensaios de alteração – DAR e AD. 

Ensaio de alteração 

acelerada 

Ensaio de 

caracterização 

Maiores Alterações 

Amostra Solução Lixiviante 

Extrator Soxhlet 

Difração de Raios-X Metadolomito DAR 

Monitoramento Físico-

Químico (Lixiviado) 
Metadolomito AD 

Análise Química 

(Amostra rochosa) 
Metadolomito DAR 

Perda de Massa Basalto DAR 

Resistência à 

intempérie 

Difração de Raios-X 

Gnaisse AD 

Metadolomito DAR 

Basalto DAR 

Análise Química 

(Amostra rochosa) 
Metadolomito DAR E AD* 

Perda de Massa Basalto AD 

*: Os resultados foram semelhantes para as duas soluções. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho utilizou-se de ensaios de alteração acelerada para avaliar o efeito da 

drenagem ácida de rocha (DAR) sobre o comportamento de amostras rochosas de gnaisse, 

basalto e metadolomito. 

 

Os trabalhos laboratoriais envolveram caracterização químico-mineralógica, lixiviação em 

Extrator Soxhlet e ensaios de ciclagem por imersão das amostras rochosas anteriormente 

referidas. A DAR foi obtida da lixiviação de solo/rocha alterada proveniente de uma antiga 

mina de pirita, próxima a Ouro Preto MG. Para efeitos comparativos, água destilada 

(solução AD) foi também aplicada como solução lixiviante.  

 

Os principais resultados são apresentados nos parágrafos que se seguem.  

 

5.1. Caracterização Químico-Mineralógica Inicial 

 

Apesar dos minerais sulfetados não serem identificados na difratometria de raios-x das 

amostras da mina de pirita, o potencial de geração de DAR foi confirmado pela análise 

química deste material sólido, cujo teor de enxofre foi de 4818 µg/kg. 

 

Assim, as soluções de DAR originadas da lixiviação deste material apresentaram bastante 

acidez, com valores de pH abaixo de 3, além do alto potencial de oxidação (Eh > 555 mV) 

e alta condutividade elétrica (CE > 1300 mS/cm). 

 

Da análise química dos três litotipos avaliados destacam-se as maiores concentrações do 

alumínio, ferro e magnésio. Para o Al, a maior concentração foi encontrada na amostra de 

gnaisse, com 99481 µg/kg; a amostra de basalto obteve a maior concentração de Fe, 

105779 µg/kg, e para o Mg a maior concentração foi do metadolomito, com 114791 µg/kg. 

 

A caracterização física dos litotipos demonstrou que o basalto apresentou a maior 

resistência ao choque, maior resistência à compressão puntiforme e à abrasão Los Angeles.  
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5.2. Ensaio de Lixiviação em Extrator “Soxhlet”. 

 

Estes ensaios foram executados em britas dos três tipos rochosos, onde as soluções 

lixiviantes aplicadas foram AD e DAR. A análise da alteração se deu por meio dos 

resultados da Difratometria de Raios-X, do comportamento físico-químico do lixiviado 

(CE, temperatura, pH e Eh) e de seu comportamento químico,  da análise química das 

rochas lixiviadas e das análises de perda de massa antes e após a lixiviação.  

 

Os difratogramas demonstram que a DAR foi a solução lixiviante que proporcionou 

maiores alterações nas amostras, sendo que entre os três litotipos estudados, o 

metadolomito foi o que sofreu maiores alterações em sua composição mineral.   

 

Por outro lado, o monitoramento dos parâmetros físico-químicos do lixiviado 

demonstraram que as maiores variações paramétricas se deram para a lixiviação com AD, 

com exceção da análise de pH para a amostra de metadolomito, que em contato com DAR 

apresentou as maiores variações (Ver item 4.2.3). 

 

Já em relação à composição química das rochas após os ensaios, é demonstrado que as 

maiores alterações ocorreram com as amostras lixiviadas com DAR, sendo com maior 

intensidade na amostra de metadolomito. 

 

Em termos de perda de massa, de um modo geral as amostras se alteraram muito pouco. As 

maiores perdas ocorreram para os ensaios utilizando AD.  A amostra de basalto em contato 

com AD foi a que sofreu maiores alterações, ficando com o metadolomito a menor perda 

de massa apresentada. (Basalto > Gnaisse > Metadolomito). 

 

5.3. Ensaio de resistência à intempérie. 

 

Ensaios de ciclagem por imersão em água destilada (AD), sulfato de sódio e DAR foram 

executados. A avaliação da alteração dos três litotipos após estes ensaios foi realizada 

através da análise dos resultados de difratogramas de raios-x, da análise química das rochas 

e da variação da perda de massa. 

 



103 
 

Os difratogramas demonstraram uma particularidade de alteração para cada amostra. A 

amostra de gnaisse apresentou-se mais alterada quando ensaiada com AD. Para o 

metadolomito a maior alteração ocorreu em contato com a DAR e sulfato de sódio. A DAR 

também foi a solução que proporcionou maiores alterações na amostra de basalto. 

 

Foi determinado com a análise da concentração química das amostras ensaiadas que o 

metadolomito foi o litotipo que sofreu maiores alterações, ficando para a amostra de 

basalto às menores alterações sofridas. Esses resultados são compatíveis com os 

apresentados nos ensaios de lixiviação com o Extrator Soxhlet. 

 

As maiores perdas de massa para os três litotipos são identificadas com os ensaios 

realizados com a solução de sulfato de sódio, sendo a amostra de gnaisse a mais alterada, e 

a amostra de basalto mais uma vez apresentando a menor alteração.  

 

Já com o uso da DAR e AD, as maiores variações negativas ocorreram para os ensaios com 

o uso da AD, sendo a maior alteração apresentada para a amostra de basalto, seguida do 

gnaisse e metadolomito. 

 

5.4. Considerações finais. 

 

O estudo realizado forneceu importantes informações sobre o comportamento e prováveis 

alterações que podem vir a ocorrer com os litotipos estudados quando submetidos a 

soluções diversas.  

 

Conforme os ensaios e análises realizadas, a utilização dos litotipos em obras de 

engenharia, principalmente quando em contato com DAR, ficará condicionada à qual 

finalidade que se dará à sua aplicação. Por exemplo, para a aplicação de rochas em 

estruturas visando a neutralização da DAR, percebe-se que o metadolomito tenderá a 

melhores resultados. Para estruturas que necessitem de uma maior resistência e menores 

alterações ficam recomendadas o uso do gnaisse ou basalto. 

 

Porém, entre os ensaios realizados, percebe-se que nem sempre houve uma correlação 

entre os resultados apresentados para os litotipos estudados. Os resultados apresentados na 
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alteração realizada através do Extrator Soxhlet (Difração de Raio-X, Comportamento 

Físico-Químico do lixiviado e Análise Química das Rochas) apresenta o metadolomito 

como sendo o litotipo que sofreu as maiores alterações quando lixiviado com DAR. Porém, 

os resultados da perda de massa para este mesmo ensaio demonstra que as maiores 

alterações ocorreram com as amostras lixivadas com AD, principalmente com o litotipo 

basalto. Já com o ensaio de resistência à intempérie é mais evidente a diferença nos 

resultados apresentados para cada litotipo. Esta diferença dificultou para se chegar à 

conclusão de qual solução foi mais agressiva na alteração e também qual o litotipo foi mais 

alterado. 

 

Isso demonstra a complexidade na escolha do tipo de rocha a ser utilizada e os ensaios que 

deverão ser realizados para o estudo da sua provável alteração. Portanto é indiscutível que 

para uma melhor utilização de materiais pétreos em obras de engenharia, é necessário que 

se faça primeiramente os estudos que envolvam a caracterização petrográfica e tecnológica 

dos materiais e posteriormente os ensaios de alteração. 

 

5.5. Sugestões para Pesquisas Futuras 

 

Submeter às amostras de rochas à um tempo maior de ensaio, consequentemente a um 

número maior de ciclos. 

 

Realizar os ensaios utilizando outros tipos rochosos. 

 

Proporcionar a realização dos ensaios com uma quantidade maior de amostra para cada 

tipo rochoso. 

 

Realizar a caracterização tecnológica das amostras após os ensaios de alteração acelerada. 

Utilizar outros índices de alteração como forma de avaliação. 
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ANEXOS 
 

Anexo I – Resultados da análise química das amostras de solo e rochas. 

 
Quantidade (mg/kg) 

 
As  Ba Be Bi Ca Cd Co Cr K Li Mo Na P Pb Sb Sc Sr Th Ti V Y Zr 

Solo 
Mina Pirita 

6,82 9,86 <LQ <LQ 2389 <LQ 21,16 173,4 455,7 3,221 <LQ 32752 38,48 <LQ 10,04 11,25 3,675 2,978 4924 199,3 8,03 147,8 

Gnaisse <LQ 956 <LQ <LQ 18550 <LQ 8,71 10,41 23489 62 1,522 31619 604 7,41 <LQ 1,954 454,1 17,3 2146 44,53 14,19 262,2 

Basalto <LQ 530 <LQ <LQ 59732 <LQ 71,4 15,75 10609 13,53 <LQ 17064 2432 <LQ <LQ 9,28 454,4 5,42 22329 588 34,49 279,6 

Metadolomita <LQ 14,32 <LQ <LQ 219840 <LQ <LQ 2,704 222,4 <LQ <LQ 288,6 7,18 9,32 <LQ <LQ 26,1 <LQ 35,77 <LQ 2,455 2,615 

LQ 5,98 0,0388 0,155 7,12 19,0 1,65 1,15 0,632 9,08 5,18 1,28 6,90 5,78 7,46 6,04 0,0536 0,0316 1,72 0,842 6,38 0,336 0,866 

LQ: Limite de Quantificação 

 

Anexo II - Caracterização química das DAR utilizadas. 

 

Ba 

(µg/L) 

Be 

(µg/L) 

Ca 

(µg/L) 

Cd 

(µg/L) 

Co 

(µg/L) 

Cr 

(µg/L) 

K 

(µg/L) 

Li 

(µg/L) 

Mo 

(µg/L) 

Na 

(µg/L) 

P 

(µg/L) 

Pb 

(µg/L) 

Sc 

(µg/L) 

Si 

(µg/L) 

Sr 

(µg/L) 

Ti 

(µg/L) 

V 

(µg/L) 

Y 

(µg/L) 

DAR 12,58 <LQ 56,9 <LQ 22,48 <LQ 0,111 <LQ <LQ 0,2717 <LQ <LQ 0,1592 6,1 6,19 <LQ <LQ <LQ 

DAR-1 17,0 <LQ 187 <LQ 76,6 <LQ 0,148 1,72 <LQ 0,408 <LQ <LQ 0,904 22,6 16,5 <LQ <LQ 4,97 

LQ 0,798 0,365 0,0088 5,43 14,6 7,63 0,045 0,853 11,6 0,0151 0,092 85,7 0,156 0,011 0,163 4,41 7,21 1,37 

LQ: Limite de Quantificação 
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Anexo III - Difratogramas dos litotipos após os ensaios de lixiviação em Extrator Soxhlet.  

Ensaio G.1.S 

 

 

Ensaio G.2.S 
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Ensaio G.A.S 

 

 

Ensaio M.1.S 
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Ensaio M.2.S 

 

 

Ensaio M.A.S 
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Ensaio B.1.S 

 

 

Ensaio B.2.S 
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Ensaio B.A.S 
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Anexo IV - Monitoramento físico-químico das soluções lixiviantes DAR e AD, e a 

variação percentual dos parâmetros em cada fase de ensaio. 

 

Ensaio G.1.S. 

 
 Ciclo CE(mS/cm) ∆ (%) Temp(°C) ∆ (%) pH ∆ (%) Eh(mv) ∆ (%) 

Fase 1 1 1332,7 xxx 22,4 xxx 2,94 xxx 555,4 xxx 

6 1335,7 0,23 21,3 -4,91 2,78 -5,44 429,6 -22,65 

12 1111,6 -16,59 22,4 0,00 2,99 1,70 335 -39,68 

18 1106,7 -16,96 19,6 -12,50 2,42 -17,69 318,4 -42,67 

24 971,4 -27,11 16,9 -24,55 3,01 2,38 306,6 -44,80 

          

Fase 2 25 1133,6 xxx 21 xxx 2,87 xxx 554,5 xxx 

30 1215,4 7,22 17,5 -16,67 2,75 -4,18 459,8 -17,08 

36 1423,5 25,57 18 -14,29 2,68 -6,62 452,5 -18,39 

42 1189,4 4,92 21,1 0,48 2,7 -5,92 435,8 -21,41 

48 1140,9 0,64 19,5 -7,14 2,91 1,39 430,4 -22,38 

          

Fase 3 49 1110,8 xxx 19,7 xxx 2,86 xxx 550,7 xxx 

54 1198,3 7,88 19,2 -2,54 2,87 0,35 457,7 -16,89 

60 1115,1 0,39 16,1 -18,27 2,86 0,00 441,3 -19,87 

66 1149,6 3,49 20,6 4,57 2,78 -2,80 432,4 -21,48 

          

Fase 4 67 1088,1 xxx 20,5 xxx 2,81 xxx 562 xxx 

72 1140,2 4,79 20 -2,44 2,74 -2,49 466,2 -17,05 

78 1200,9 10,37 21,1 2,93 2,63 -6,41 440,2 -21,67 

84 1230,8 13,11 21,4 4,39 2,7 -3,91 432,6 -23,02 

          

Fase 5 85 1150,6 xxx 21,8 xxx 2,81 xxx 562,3 xxx 

89 1208,2 5,01 20,5 -5,96 2,71 -3,56 455,6 -18,98 

95 1241,8 7,93 22,7 4,13 2,56 -8,90 442,7 -21,27 

100 1204,4 4,68 20,5 -5,96 2,76 -1,78 427,2 -24,03 
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Ensaio G.2.S. 

 
 Ciclo CE(mS/cm) ∆ (%) Temp(°C) ∆ (%) pH ∆ (%) Eh(mv) ∆ (%) 

Fase 1 1 1332,7 xxx 22,4 xxx 2,94 Xxx 555,4 xxx 

6 1304 -2,15 21,4 -4,46 2,78 -5,44 424,7 -23,53 

12 1059,6 -20,49 22,7 1,34 2,96 0,68 332,8 -40,08 

18 1030,3 -22,69 19,7 -12,05 2,82 -4,08 312,2 -43,79 

24 930,4 -30,19 17,1 -23,66 3,03 3,06 307,6 -44,62 

          

Fase 2 25 1133,6 xxx 21 xxx 2,87 xxx 554,5 xxx 

30 1212,5 6,96 17,9 -14,76 2,74 -4,53 446,7 -19,44 

36 1442,9 27,28 18,5 -11,90 2,67 -6,97 455 -17,94 

42 1171,6 3,35 21,6 2,86 2,76 -3,83 426,1 -23,16 

48 1089,8 -3,86 19,8 -5,71 2,93 2,09 414,5 -25,25 

          

Fase 3 49 1110,8 xxx 19,7 xxx 2,86 Xxx 550,7 xxx 

54 1205,1 8,49 20,3 3,05 2,85 -0,35 444,8 -19,23 

60 1129,2 1,66 16,9 -14,21 2,88 0,70 424,5 -22,92 

66 1153,8 3,87 21,6 9,64 2,81 -1,75 491,3 -10,79 

          

Fase 4 67 1088,1 xxx 20,5 xxx 2,81 xxx  562 xxx 

72 1140,8 4,84 19,5 -4,88 2,63 -6,41 453,5 -19,31 

78 1170,2 7,55 21,2 3,41 2,69 -4,27 430,4 -23,42 

84 1202,5 10,51 21,3 3,90 2,79 -0,71 417,5 -25,71 

          

Fase 5 85 1150,6 xxx 21,8 xxx 2,81 xxx 562,3 xxx 

89 1288,2 11,96 21,4 -1,83 2,45 -12,81 488,3 -13,16 

95 1270 10,38 22,9 5,05 2,8 -0,36 464,4 -17,41 

100 1174,9 2,11 19,9 -8,72 2,89 2,85 443,9 -21,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Ensaio G.A.S. 

 
 Ciclo CE(mS/cm) ∆ (%) Temp(°C) ∆ (%) pH ∆ (%) Eh(mv) ∆ (%) 

Fase 1 1 2,204 xxx 17,7 xxx 6,96 xxx 349,9 xxx 

6 41,48 1782,03 17,9 1,13 9,12 31,03 147,3 -57,90 

12 61,79 2703,54 19,7 11,30 9,34 34,20 117,4 -66,45 

18 76,19 3356,90 19,8 11,86 9,39 34,91 118,4 -66,16 

24 74,14 3263,88 15,9 -10,17 9,74 39,94 111,6 -68,11 

          

Fase 2 25 1,456 xxx 17,1 xxx 6,58 xxx 370,3 xxx 

30 8,227 465,04 17,6 2,92 8,97 36,32 222,8 -39,83 

36 18,217 1151,17 19 11,11 9,74 48,02 158,8 -57,12 

42 25,67 1663,05 20,9 22,22 9,997 51,93 139,8 -62,25 

48 32,61 2139,70 19,1 11,70 10,1 53,50 135,8 -63,33 

          

Fase 3 49 1,439 xxx 20,3 xxx 6,53 xxx 289,3 xxx 

54 9,034 527,80 18,2 -10,34 9,33 42,88 181 -37,44 

60 15,335 965,67 17,1 -15,76 9,78 49,77 165,1 -42,93 

66 23,62 1541,42 19,7 -2,96 10,2 56,20 153,7 -46,87 

          

Fase 4 67 1,597 xxx 21,7 xxx 6,62 xxx 335,2 xxx 

72 9,171 474,26 17,6 -18,89 8,87 33,99 206,7 -38,34 

78 35,27 2108,52 20,4 -5,99 9,03 36,40 148,9 -55,58 

84 30,19 1790,42 22,1 1,84 8,74 32,02 142,2 -57,58 

          

Fase 5 85 2,593 xxx 21,8 xxx 5,41 xxx 374,8 xxx 

89 6,332 144,20 19,8 -9,17 7,9 46,03 215,2 -42,58 

95 13,812 432,66 18,5 -15,14 9,28 71,53 176,9 -52,80 

100 21,35 723,37 20,8 -4,59 8,66 60,07 170,8 -54,43 
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Ensaio M.1.S. 

 
 Ciclo CE(ms/cm) ∆ (%) Temp(°C) ∆ (%) pH ∆ (%) Eh(mv) ∆ (%) 

Fase 1 

 

 

1 1332,7 xxx 22,4 xxx 2,94 xxx 555,4 xxx 

6 1103,5 -17,20 21,1 -5,80 2,91 -1,02 429,8 -22,61 

12 748,5 -43,84 22,3 -0,45 3,32 12,93 325,9 -41,32 

18 576,7 -56,73 18,5 -17,41 4 36,05 263,8 -52,50 

24 594 -55,43 17,3 -22,77 8,54 190,48 160,3 -71,14 

          

Fase 2 

 

 

25 1133,6 xxx 21 xxx 2,87 xxx 554,5 xxx 

30 961,1 -15,22 18,4 -12,38 2,75 -4,18 447,1 -19,37 

36 955,9 -15,68 19 -9,52 3,2 11,50 397,8 -28,26 

42 595,6 -47,46 22 4,76 4,98 73,52 278,1 -49,85 

48 610,6 -46,14 20,1 -4,29 9,06 215,68 202 -63,57 

          

Fase 3 

 

 

49 1110,8 xxx 19,7 xxx 2,86 xxx 550,7 xxx 

54 781,6 -29,64 18 -8,63 3,27 14,34 419,2 -23,88 

60 621,7 -44,03 17,1 -13,20 3,74 30,77 374,6 -31,98 

66 594,9 -46,44 21,8 10,66 7,98 179,02 254,6 -53,77 

          

Fase 4 

 

 

67 1088,1 xxx 20,5 xxx 2,81 xxx 562 xxx 

72 889,9 -18,22 19,7 -3,90 2,73 -2,85 444,1 -20,98 

78 642,4 -40,96 21,8 6,34 3,6 28,11 370,3 -34,11 

84 610,8 -43,87 21,4 4,39 7,75 175,80 224,5 -60,05 

          

Fase 5 

 

 

85 1150,6 xxx 21,8 xxx 2,81 xxx 562,3 xxx 

89 801,4 -30,35 20,4 -6,42 3,2 13,88 414,8 -26,23 

95 655,5 -43,03 22,7 4,13 3,82 35,94 353 -37,22 

100 599,5 -47,90 21,2 -2,75 7,84 179,00 208,7 -62,88 
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Ensaio M.2.S. 

 
 Ciclo CE(ms/cm) ∆ (%) Temp(°C) ∆ (%) pH ∆ (%) Eh(mv) ∆ (%) 

Fase 1 1 1332,7 xxx 22,4 xxx 2,94 xxx 555,4 xxx 

6 1227,4 -7,90 21,2 -5,36 2,84 -3,40 446,1 -19,68 

12 895 -32,84 22,5 0,45 3,18 8,16 338,3 -39,09 

18 678,1 -49,12 18,1 -19,20 3,42 16,33 296,6 -46,60 

24 547,3 -58,93 15,4 -31,25 6,93 135,71 224,8 -59,52 

          

Fase 2 25 1133,6 xxx 21 xxx 2,87 xxx 554,5 xxx 

30 1028,2 -9,30 17,1 -18,57 2,91 1,39 438 -21,01 

36 940,5 -17,03 17,5 -16,67 3,14 9,41 412,8 -25,55 

42 634,2 -44,05 20,4 -2,86 3,83 33,45 370,8 -33,13 

48 610 -46,19 18,9 -10,00 8,66 201,74 215 -61,23 

          

Fase 3 49 1110,8 xxx 19,7 xxx 2,86 xxx 550,7 xxx 

54 844 -24,02 18,6 -5,58 3,19 11,54 429,7 -21,97 

60 619,3 -44,25 15,8 -19,80 3,6 25,87 390,9 -29,02 

66 556,5 -49,90 20,1 2,03 7,79 172,38 243,2 -55,84 

          

Fase 4 67 1088,1 xxx 20,5 xxx 2,81 xxx 562 xxx 

72 803,5 -26,16 19,7 -3,90 3,06 8,90 429,5 -23,58 

78 686,7 -36,89 21,1 2,93 3,41 21,35 385,5 -31,41 

84 587,4 -46,02 21,3 3,90 5,8 106,41 244,3 -56,53 

          

Fase 5 85 1150,6 xxx 21,8 xxx 2,81 xxx 562,3 xxx 

89 896,5 -22,08 20,4 -6,42 3,06 8,90 437 -22,28 

95 760,6 -33,90 22,7 4,13 3,41 21,35 390,3 -30,59 

100 608,8 -47,09 20,2 -7,34 4,02 43,06 348,6 -38,00 
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Ensaio M.A.S. 

 
 Ciclo CE(ms/cm) ∆ (%) Temp(°C) ∆ (%) pH ∆ (%) Eh(mv) ∆ (%) 

Fase 1 1 2,204 xxx 17,7 xxx 6,96 xxx 349,9 xxx 

6 73,29 3225,32 17,9 1,13 9,47 36,06 119,8 -65,76 

12 155,94 6975,32 20,4 15,25 9,61 38,07 120,8 -65,48 

18 205,2 9210,34 20,4 15,25 9,48 36,21 126,7 -63,79 

24 215,7 9686,75 16,8 -5,08 9,87 41,81 128,4 -63,30 

          

Fase 2 25 1,456 xxx 17,1 xxx 6,58 xxx 370,3 xxx 

30 86,25 5823,76 18,2 6,43 9,69 47,26 198,8 -46,31 

36 144,4 9817,58 19,4 13,45 10,33 56,99 136,8 -63,06 

42 200,6 13677,47 21,9 28,07 10,32 56,84 134,4 -63,71 

48 204,5 13945,33 19,9 16,37 10,05 52,74 134,2 -63,76 

          

Fase 3 49 1,439 xxx 20,3 xxx 6,53 xxx 289,3 xxx 

54 108,86 7464,98 19,2 -5,42 10,28 57,43 139,8 -51,68 

60 148,39 10212,02 17,9 -11,82 10,38 58,96 144,8 -49,95 

66 192,27 13261,36 20,5 0,99 10,3 57,73 142,1 -50,88 

          

Fase 4 67 1,597 xxx 21,7 xxx 6,62 xxx 335,2 xxx 

72 102,36 6309,52 18,4 -15,21 9,59 44,86 172,6 -48,51 

78 120 7414,09 21,3 -1,84 9,05 36,71 126,2 -62,35 

84 202,8 12598,81 22,2 2,30 9,06 36,86 130 -61,22 

          

Fase 5 85 2,593 xxx 21,8 xxx 5,41 xxx 374,8 xxx 

89 106,75 4016,85 20,7 -5,05 8,69 60,63 156,9 -58,14 

95 144,22 5461,90 19,2 -11,93 8,94 65,25 149,9 -60,01 

100 169,95 6454,18 21,1 -3,21 9,44 74,49 135,3 -63,90 
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Ensaio B.1.S. 

 
 Ciclo CE(ms/cm) ∆ (%) Temp(°C) ∆ (%) pH ∆ (%) Eh(mv) ∆ (%) 

Fase 1 1 1168 xxx 19,8 xxx 2,86 xxx 597,4 xxx 

6 1234,8 5,72 20,6 4,04 2,99 4,55 452,2 -24,31 

12 1055,1 -9,67 16,6 -16,16 2,72 -4,90 432,2 -27,65 

18 989,9 -15,25 17,9 -9,60 2,76 -3,50 428,2 -28,32 

24 961,3 -17,70 19,5 -1,52 2,86 0,00 425,3 -28,81 

          

Fase 2 25 1112,8 xxx 21 xxx 2,59 xxx 636 xxx 

30 955,5 -14,14 21,3 1,43 2,9 11,97 419,1 -34,10 

36 1144,9 2,88 19,7 -6,19 2,52 -2,70 500 -21,38 

42 1127,7 1,34 19,1 -9,05 2,62 1,16 481,5 -24,29 

48 1013,4 -8,93 17,5 -16,67 2,65 2,32 468,4 -26,35 

          

Fase 3 49 1017,7 xxx 17,7 xxx 2,62 xxx 625,8 xxx 

54 1180,7 16,02 20,3 14,69 2,62 0,00 500,7 -19,99 

60 1128,4 10,88 18,1 2,26 2,95 12,60 504 -19,46 

66 1198,8 17,80 20,8 17,51 2,86 9,16 462,7 -26,06 

          

Fase 4 67 1532,6 xxx 20,2 xxx 2,81 xxx 632,6 xxx 

72 1698,6 10,83 22,3 10,40 2,62 -6,76 503,3 -20,44 

78 1614 5,31 20,1 -0,50 2,63 -6,41 493,6 -21,97 

84 1645,7 7,38 19,2 -4,95 2,62 -6,76 477,8 -24,47 

          

Fase 5 85 2063 xxx 23 xxx 2,59 xxx 665,9 xxx 

89 2315 12,22 21,3 -7,39 3,3 27,41 548 -17,71 

95 2217 7,46 22,1 -3,91 3,95 52,51 524,1 -21,29 

100 2152 4,31 20 -13,04 2,71 4,63 515,8 -22,54 
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Ensaio B.2.S. 

 
 Ciclo CE(ms/cm) ∆ (%) Temp(°C) ∆ (%) pH ∆ (%) Eh(mv) ∆ (%) 

Fase 1 1 1168 xxx 19,8 xxx 2,86 xxx 597,4 xxx 

6 1258,1 7,71 20,5 3,54 2,96 3,50 452 -24,34 

12 1031,4 -11,70 17,2 -13,13 2,77 -3,15 430,5 -27,94 

18 1008,1 -13,69 18,8 -5,05 2,8 -2,10 422,4 -29,29 

24 981,8 -15,94 19,8 0,00 2,43 -15,03 424,4 -28,96 

          

Fase 2 25 1112,8 xxx 21 xxx 2,59 xxx 636 xxx 

30 947,6 -14,85 22,3 6,19 2,97 14,67 414,4 -34,84 

36 1139,8 2,43 20,5 -2,38 2,54 -1,93 494,5 -22,25 

42 1098,1 -1,32 19,7 -6,19 2,55 -1,54 479,6 -24,59 

48 1021,6 -8,20 18,03 -14,14 3,05 17,76 469,9 -26,12 

          

Fase 3 49 1017,7 xxx 17,7 xxx 2,62 xxx 625,8 xxx 

54 1170,7 15,03 21,3 20,34 2,54 -3,05 494,1 -21,05 

60 1644,3 61,57 21,3 20,34 2,74 4,58 547,3 -12,54 

66 1589,2 56,16 20,6 16,38 2,66 1,53 510,6 -18,41 

          

Fase 4 67 1532,6 xxx 20,2 xxx 2,81 xxx 632,6 xxx 

72 1676,8 9,41 22,7 12,38 2,55 -9,25 520,3 -17,75 

78 1701,6 11,03 21,9 8,42 2,64 -6,05 502,3 -20,60 

84 1668,9 8,89 23 13,86 2,63 -6,41 492,4 -22,16 

          

Fase 5 85 2063 xxx 23 xxx 2,59 xxx 665,9 xxx 

89 2436 18,08 21,5 -6,52 2,5 -3,47 536,3 -19,46 

95 2282 10,62 22,2 -3,48 4 54,44 514,4 -22,75 

100 2127 3,10 20,6 -10,43 2,69 3,86 512,9 -22,98 
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Ensaio B.A.S. 

 

 Ciclo CE(ms/cm) ∆ (%) Temp(°C) ∆ (%) pH ∆ (%) Eh(mv) ∆ (%) 

Fase 1 1 2,119 xxx 23,8 xxx 6,67 xxx 383,4 xxx 

6 44,25 1988,25 21,5 -9,66 9,36 40,33 129,7 -66,17 

12 59,06 2687,16 20,3 -14,71 9,34 40,03 125,6 -67,24 

18 84,63 3893,87 19,8 -16,81 9,67 44,98 107,7 -71,91 

24 105,8 4892,92 21,4 -10,08 9,26 38,83 117,5 -69,35 

          

Fase 2 25 1,368 xxx 21,8 xxx 6,7 xxx 331,9 xxx 

30 19,638 1335,53 22,5 3,21 9,01 34,48 140,4 -57,70 

36 42,89 3035,23 25,7 17,89 8,74 30,45 121,7 -63,33 

42 63,34 4530,12 23,2 6,42 9,36 39,70 135,7 -59,11 

48 69,16 4955,56 23,8 9,17 8,58 28,06 129,2 -61,07 

          

Fase 3 49 1,368 xxx 21,8 xxx 6,7 xxx 331,9 xxx 

54 19,123 1297,88 25,4 16,51 8,08 20,60 144,8 -56,37 

60 36,95 2601,02 25,3 16,06 8,52 27,16 139,6 -57,94 

66 40,81 2883,19 26,6 22,02 9,01 34,48 133,7 -59,72 

          

Fase 4 67 1,368 xxx 21,8 xxx 6,7 xxx 331,9 xxx 

72 13,063 854,90 25,6 17,43 8,66 29,25 148,3 -55,32 

78 24,36 1680,70 25,7 17,89 8,88 32,54 139,7 -57,91 

84 33,52 2350,29 24,9 14,22 9,1 35,82 136,3 -58,93 

          

Fase 5 85 1,368 xxx 21,8 xxx 6,7 xxx 331,9 xxx 

89 10,77 687,28 28,1 28,90 8,26 23,28 154,3 -53,51 

95 20,53 1400,73 25,8 18,35 11,51 71,79 143,8 -56,67 

100 27,49 1909,50 24,2 11,01 11,48 71,34 137,1 -58,69 
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Anexo V - Análise Química das Rochas Lixiviadas 

 

Amostra de gnaisse. 

 

 

 
Quantidade (mg/kg) 

 
Ba Be Bi Ca Cd Co Cr K Li Mo Na P Pb Sb Sc Sr Th Ti V Y Zr 

Rocha Sã 956 <LQ <LQ 18550 <LQ 8,71 10,41 2349 62 1,522 31619 604 7,41 <LQ 1,954 454,1 17,3 2146 44,53 14,19 262,2 

G.A.S 807 <LQ <LQ 17606 <LQ 7,43 6,82 1795 53,7 <LQ 36089 450 <LQ <LQ 1,27 464 11,6 1951 43,6 10,3 144 

G.1.S 1040 <LQ <LQ 18189 <LQ 7,99 18,6 2156 62,3 <LQ 34477 444 <LQ <LQ 1,33 488 8,66 2159 48,5 9,35 145 

G.2.S 999 <LQ <LQ 16185 <LQ 6,67 11,5 2070 50,5 <LQ 32775 406 <LQ <LQ 1,20 462 8,16 1799 39,0 9,14 168 

LQ 0,039 0,155 7,12 19,0 1,65 1,15 0,632 9,08 5,18 1,28 6,90 5,78 7,46 6,04 0,054 0,032 1,72 0,842 6,38 0,336 0,866 

LQ: Limite de Quantificação 

 

Amostra de metadolomito. 

 

 
Quantidade (mg/kg) 

 
Ba Be Bi Ca Cd Co Cr K Li Mo Na P Pb Sb Sc Sr Th Ti V Y Zr 

Rocha Sã 14,32 <LQ <LQ 21984 <LQ <LQ 2,704 222,4 <LQ <LQ 288,6 7,18 9,32 <LQ <LQ 26,1 <LQ 35,77 <LQ 2,455 2,615 

M.A.S 1,26 <LQ <LQ 25924 <LQ <LQ 3,43 37,3 1,69 <LQ 72,3 <LQ 2,93 <LQ <LQ 22,8 <LQ 18,4 <LQ 2,38 0,749 

M.1.S 11,0 <LQ <LQ 25885 <LQ <LQ 2,66 72,7 1,65 <LQ 124 <LQ 5,33 <LQ <LQ 22,7 <LQ 20,4 <LQ 2,02 0,737 

M.2.S 8,89 <LQ <LQ 26301 <LQ <LQ 4,05 46,8 1,57 <LQ 82,4 <LQ 4,50 <LQ <LQ 21,9 <LQ 18,4 <LQ 1,96 0,579 

LQ 0,039 0,155 7,12 19,0 1,65 1,15 0,632 9,08 5,18 1,28 6,90 5,78 7,46 6,04 0,054 0,032 1,72 0,842 6,38 0,336 0,866 

LQ: Limite de Quantificação 
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Amostra de basalto. 

 

 
Quantidade (mg/kg) 

 
Ba Be Bi Ca Cd Co Cr K Li Mo Na P Pb Sb Sc Sr Th Ti V Y Zr 

Rocha Sã 530 <LQ <LQ 59732 <LQ 71,4 15,75 1061 13,53 <LQ 17064 2432 <LQ <LQ 9,28 454,4 5,42 22329 588 34,49 279,6 

B.A.S 545 <LQ <LQ 62898 <LQ 72,7 14,7 1084 8,79 <LQ 18079 2555 <LQ <LQ 9,68 475 6,16 23986 613 35,9 297 

B.1.S 537 <LQ <LQ 62537 <LQ 71,5 8,88 1096 10,2 <LQ 18071 2507 <LQ <LQ 9,62 483 5,42 >2035 603 36,0 292 

B.2.S 550 <LQ <LQ 62315 <LQ 72,3 8,65 1133 10,2 <LQ 17835 2576 <LQ <LQ 9,67 476 4,89 24200 601 36,1 286 

LQ 0,039 0,155 7,12 19,0 1,65 1,15 0,632 9,08 5,18 1,28 6,90 5,78 7,46 6,04 0,054 0,032 1,72 0,842 6,38 0,336 0,866 

LQ: Limite de Quantificação 
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Anexo VI - Difratogramas dos litotipos após os ensaios de resistência do material à 

intempérie. 

Ensaio G.A.I 

 

Ensaio G.D.I 
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Ensaio G.S.I 

 

Ensaio M.A.I 
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Ensaio M.D.I 

 

Ensaio M.S.I 
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Ensaio B.A.I 

 

Ensaio B.D.I 
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Ensaio B.S.I 
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Anexo VII - Análise química das rochas ensaiadas - Ensaio de Resistência à Intempérie 

 

Amostra de gnaisse. 

 

 

 
Quantidade (mg/kg) 

 
Ba Be Bi Ca Cd Co Cr K Li Mo Na P Pb Sb Sc Sr Th Ti V Y Zr 

Rocha Sã 956 <LQ <LQ 18550 <LQ 8,71 10,41 2349 62 1,522 31619 604 7,41 <LQ 1,954 454,1 17,3 2146 44,53 14,19 262,2 

G.A.I 1081 <LQ <LQ 18140 <LQ 9,15 7,24 2260 65,3 <LQ 33299 549 <LQ <LQ 1,55 466 12,3 2414 53,3 11,8 211 

G.D.I 1011 <LQ <LQ 18238 <LQ 9,35 8,17 2149 68,7 <LQ 34250 603 <LQ <LQ 1,58 477 12,2 2572 56,6 12,0 190 

G.S.I 1237 <LQ <LQ 16891 <LQ 8,15 6,70 2378 63,2 <LQ 33848 498 <LQ <LQ 1,43 462 11,8 2238 49,2 10,9 175 

LQ: Limite de Quantificação 

 

Amostra de metadolomito. 

 

 

 
Quantidade (mg/kg) 

 
Ba Be Bi Ca Cd Co Cr K Li Mo Na P Pb Sb Sc Sr Th Ti V Y Zr 

Rocha Sã 14,32 <LQ <LQ 21984 <LQ <LQ 2,704 222,4 <LQ <LQ 288,6 7,18 9,32 <LQ <LQ 26,1 <LQ 35,77 <LQ 2,455 2,615 

M.A.I 4,19 <LQ <LQ 26464 <LQ <LQ <LQ 47,0 1,62 <LQ 87,2 <LQ 4,83 <LQ <LQ 21,7 <LQ 17,4 <LQ 1,95 0,645 

M.D.I 2,10 <LQ <LQ 26422 <LQ <LQ <LQ 45,9 1,56 <LQ 97,3 <LQ 5,23 <LQ <LQ 23,8 <LQ 31,2 <LQ 2,22 0,830 

M.S.I 35,3 <LQ <LQ 26283 <LQ <LQ <LQ 47,6 1,62 <LQ 200 <LQ 4,95 <LQ <LQ 22,0 <LQ 16,2 <LQ 2,02 0,703 

LQ: Limite de Quantificação 
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Amostra de basalto. 

 

 

 
Quantidade (mg/kg) 

 
Ba Be Bi Ca Cd Co Cr K Li Mo Na P Pb Sb Sc Sr Th Ti V Y Zr 

Rocha Sã 530 <LQ <LQ 59732 <LQ 71,4 15,75 1061 13,53 <LQ 17064 2432 <LQ <LQ 9,28 454,4 5,42 22329 588 34,49 279,6 

B.A.I 564 <LQ <LQ 62578 <LQ 73,4 9,30 1094 8,86 <LQ 18128 2571 <LQ <LQ 9,56 485 5,11 23700 605 36,4 290 

B.D.I 551 <LQ <LQ 63274 <LQ 72,4 9,88 1103 8,85 <LQ 18221 2585 <LQ <LQ 9,56 484 5,14 23958 600 36,0 287 

B.S.I 747 <LQ <LQ 61427 <LQ 72,9 9,03 1144 10,7 <LQ 18324 2583 <LQ <LQ 9,61 483 5,35 23508 601 35,8 293 

LQ: Limite de Quantificação 

 




