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RESUMO 

 

 

 

A extração de minerais como ouro, carvão, níquel, urânio, cobre, assim como 

execução de obras civis de grande porte, pode provocar sérios danos ambientais, caso 

ocorra a exposição de minerais sulfetados à atmosfera. Esses materiais na presença de 

oxigênio reagem e se inicia a Drenagem Ácida de Rocha (DAR). Se devidamente 

prevista e planejada, a DAR pode ser prevenida e controlada por métodos de tratamento 

passivos. O método passivo proposto nesse trabalho é uma Cobertura Seca com caráter 

reativo e com função de bloquear o fluxo de oxigênio. O caráter reativo do sistema foi 

obtido utilizando Escória de Aciaria que é um resíduo da indústria Siderúrgica. Esse 

material libera, por um longo período de tempo, um lixiviado que contém altas taxas de 

alcalinidade e alta concentração de cálcio. Os ensaios de caracterização geoquímica 

realizados nesse trabalho foram: Difração de Raio-X, Composição química pela 

Digestão Total, Ensaio de Adsorção do Azul de Metileno e determinação do pH, ΔpH e 

Condutividade Elétrica. Diferentes proporções de escória de aciaria e material sulfetado 

foram testadas em um ensaio de lixiviação no qual estudou-se a melhor concentração de 

Escória de Aciaria na neutralização da DAR. Além disso, os ensaios de caracterização 

geotécnica foram: Granulometria, Limites de Atterberg e Peso Específico dos Grãos. 

Outros ensaios mais complexos foram realizados para o estudo do fluxo em meio não-

saturado que são: Adensamento, Permeabilidade Saturada e Ensaio de Sucção pelo 

método do Papel-Filtro. Finalmente, o fluxo em meio não-saturado foi analisado 

numericamente com auxílio computacional do software Vadose/w. Essa análise 

permitiu definir a disposição das camadas, avaliar a eficiência relacionada ao bloqueio 

dos fluxos e dimensionar suas espessuras. A solução encontrada é uma barreira ao 

ingresso de oxigênio que, ao mesmo tempo, permite o fluxo de água da chuva para 

tratamento do rejeito sulfetado. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The extraction of gold, coal, nickel, uranium, copper and large constructions 

may cause serious environmental damage, in case of exposure of sulfide minerals to the 

atmosphere. These materials react in the presence of oxygen and produce Acid Rock 

Drainage (ARD). If properly planned and scheduled, the ARD can be prevented and 

controlled by methods such as passive treatments. The passive method proposed in this 

paper is a Reactive Dry Cover that has still the function of blocking the oxygen flow. 

The reactive nature of the system was achieved using steel slag that is a waste of the 

Steel Industry. This material releases for a long period a leachate that contains high 

levels of alkalinity and high calcium concentration. The geochemical characterization 

tests were X-ray diffraction, Chemical Composition by Total Digestion, Absorption 

Test of Methylene Blue and determination of pH, ΔpH and Electrical Conductivity. 

Different proportions of steel slag and sulfide material were studied in a leaching test to 

search the optimal concentration of steel slag that neutralizes the ARD. In addition, the 

geotechnical characterization tests were Particle Size, Atterberg Limits and Specific 

Gravity of Grains. Other more complex tests were conducted to study the flow in the 

vadose-zone as follow: Soil Consolidation, Saturated Permeability and Suction Test by 

the method of Filter Paper. Finally, the non-saturated flow was numerically analyzed 

with the computer aid of the software Vadose / w. This analysis allowed how to define 

the arrangement of layers, to evaluate their flow blocking efficiency and calculate their 

thicknesses. The solution founded is an oxygen barrier that, at the same time, allows the 

flow of rain water to treat the sulfide waste. 
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Capítulo 1 

 

1. Introdução 

 

 

 A disposição de rejeitos sulfetados à atmosfera pode causar impactos ambientais 

graves devido à geração de ácido, fenômeno este conhecido como Drenagem Ácida de 

Rocha (DAR). Atualmente, a mineração de jazidas de carvão, ouro, cobre, níquel e 

urânio enfrenta dificuldades em tratar o ácido gerado pela DAR. Obras civis também 

experimentam geração ácida, tendo com exemplo a barragem de Irapé (C EMIG) no 

norte de Minas Gerais.    

Dentre os problemas ambientais decorrentes da acidez  das águas tem-se a 

lixiviação das rochas locais,  desencadeando o carreamento de metais pesados, os quais 

são drenados para rios e córregos.  

A DAR é, basicamente, uma reação de oxidação dos sulfetos presentes em 

rochas diversas, sendo acelerada pela presença de oxigênio e bactérias oxidantes.  

 Segundo Stumm e Morgan (1981), a DAR ocorre quando minerais sulfetados, 

como a pirita (Fe2SO4), ficam em contato com água e oxigênio. Isso provoca uma 

reação de oxidação que libera ácido sulfúrico e este, ao lixiviar pelas rochas, solubiliza 

metais pesados.  

 A DAR é gerada em vários processos dentro de um empreendimento de 

mineração onde existem  minerais sulfetados expostos, como nas cavas de extração, nos 

pátios de estocagem de minério, nas pilhas de estéril, nos depósitos de rejeitos e nas vias 

de acesso.   

Caso não haja no local rochas com suficiente potencial de neutralização da 

acidez, os cursos de água podem ficar contaminados. Assim, um desequilíbrio ecológico 

se instala e a água se torna inviável para o uso em atividades humanas (DMP, 2009).  

Conforme Cipriani (2002), as leis de proteção ambiental começam a exigir das 

empresas planos adequados para o fechamento de mina de modo a mitigar os impactos 

ambientais das atividades desenvolvidas. Assim, o planejamento na mineração requer 

análise das etapas de desativação e recuperação de áreas degradadas. 
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 Segundo a Deliberação Normativa nº127 (COPAM, 2008), o fechamento de 

mina é um processo que abrange toda a vida da mina, desde a fase dos estudos de 

viabilidade econômica até o encerramento da atividade mineira, incluindo o 

descomissionamento, a reabilitação e o uso futuro da área impactada. Esse processo é 

fiscalizado pelo órgão ambiental estadual, de forma a garantir que os impactos 

ambientais sejam mitigados e a área seja mantida em condições seguras e controladas. 

 Por outro lado, a atividade mineradora é realizada há centenas de anos, e 

portanto os impactos da DAR já estão ocorrendo em vários locais devido a minas 

abandonadas. A mineração altera os fluxos hidrogeológicos da área onde atua e sem 

estudos técnicos específicos para prever como será o impacto futuro do 

empreendimento a DAR, pode se desenvolver e atingir uma situação incontrolável.  

 Quando a mina é abandonada, significa que suas atividades foram paralisadas, 

sem previsão de reinício de produção, sem medidas de controle ou monitoramento 

ambiental, caracterizando o abandono do empreendimento no qual o processo de 

fechamento está incompleto ou ausente (COPAM, 2008).  

 Enquanto a mina ainda está em fase de operação, a DAR pode ser bombeada e 

tratada com calcário. Esse é o método mais tradicional de se resolver temporariamente a 

poluição, já que, durante as atividades da mina, ela permanece drenada e seca. As 

maiores deficiências desse processo estão na fase de fechamento da mina, porque o 

bombeamento cessa e a água volta ao seu nível original, onde as reações da DAR 

continuam  indeterminadamente (Mcginnis, 1999). Trata-se, então, de um método ativo, 

que demanda gastos durante sua existência, o que o tornou impraticável em longos 

períodos de tempo (décadas e séculos).  

 Uma alternativa atualmente bem empregada é a implantação de sistemas de 

cobertura seca,  que é uma técnica de prevenção e controle de DAR. Ela funciona como 

barreira, minimizando os fluxos de água e oxigênio em direção ao resíduo.  Além dessas 

funções, a cobertura seca é avaliada segundo sua resistência à erosão e sua capacidade 

de sustentar a vegetação.  

 Outras finalidades das coberturas secas podem ser o consumo de oxigênio por 

meio de matéria orgânica e/ou a liberação de álcalis por meio da adição de materiais 

alcalinos, como, por exemplo, o calcário, a cal hidratada ou a escória de aciaria (DMP, 

2009). 
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Sousa (2007), estudando a aplicação de escória de aciaria como lastro em 

pavimentos ferroviários em amostras provenientes da USIMINAS (Ipatinga, MG) e da 

CST (Vitória, ES), reporta o caráter carbonático de tais amostras, apresentando valores 

de pH maiores que 11,6 para a água de inundação. Nos ensaios de solubilização e 

lixiviação, as referidas escórias foram classificadas em resíduos Classe II-A (não 

perigosos – não inertes),  sendo que o alumínio foi o único elemento que ultrapassou os 

limites estabelecidos para um resíduo não perigoso e totalmente inerte (Classe II-B).  

A possível incorporação da escória em coberturas reativas para o combate à 

DAR reduz seu impacto ambiental na medida em que possibilita uma destinação a este 

resíduo industrial. Atualmente, a escória de aciaria é um dos problemas ambientais 

graves da indústria siderúrgica, porque são gerados volumes imensos desse material. 

Salviano et al (2009) estimam de 100 a 170 kg de escória para cada tonelada de aço 

produzido, ou seja, milhões de toneladas anuais de resíduos sólidos são gerados no 

Brasil e no mundo.   

 

1.1. Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo geotécnico para elaborar o projeto 

de coberturas secas reativas que permita o fluxo de água das chuvas e que, ao mesmo 

tempo, bloqueie o fluxo de oxigênio para combate e prevenção da DAR.  

O caráter reativo da cobertura é obtido empregando escória de aciaria que libera 

altas taxas de alcalinidade. Além disso, o bloqueio ao ingresso de oxigênio é avaliado 

de forma numérica por cálculo de fluxo em meio não saturado. 

Para se alcançar tal objetivo, foram  realizados campanha de campo para coleta 

de amostras, ensaios de laboratório e simulações  numéricas do fluxo de água e oxigênio 

nas coberturas. 

 

 1.2. Estrutura da Dissertação 
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Em resumo, as etapas de desenvolvimento dessa pesquisa podem ser agrupadas 

da seguinte forma: 

  Revisão Bibliográfica; 

 Amostragem de material potencial gerador de acidez; 

 Definição de jazida de material argiloso e coleta de amostras para 

emprego na cobertura seca; 

 Coleta de amostras de escória de aciaria para emprego como 

material aditivo alcalino; 

 Ensaios de laboratório para caracterização geotécnica dos 

materiais; 

 Determinação do potencial de neutralização do material da 

cobertura por meio de ensaios de lixiviação. 

 Simulações numéricas do fluxo nas coberturas; 

 Análise e interpretação dos resultados;  

 Elaboração da Dissertação.  

 

A dissertação apresenta no Capítulo 1 uma descrição do trabalho contendo uma 

introdução, os objetivos e a estrutura da mesma. 

O Capítulo 2 é uma revisão bibliográfica englobando a DAR, sua origem, 

impactos ambientais e métodos de abatimento. Em seguida, são apresentadas 

informações sobre a geração da escória de aciaria, características da escória e os 

processos industriais nos quais se obtêm essa escória e casos de combate a DAR 

utilizando esse material. Segue-se com informações sobre a construção de coberturas 

secas, e finaliza-se com as teorias sobre a quantificação do fluxo em meio não-saturado. 

O Capítulo 3 se refere aos materiais e métodos aplicados. São apresentados a 

origem das amostras e os métodos de amostragem. Em seguida, os métodos de 

caracterização geoquímica e geotécnica das amostras são descritos. Por fim, são 
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apresentadas as características das simulações numéricas e os parâmetros de laboratório 

utilizados nas mesmas.  

No Capítulo 4, os resultados obtidos nos ensaios de laboratório e na modelagem 

numérica serão apresentados, assim como discussões e conclusões pertinentes a cada 

resultado.  Finalmente, para o Capítulo 5, foram selecionadas as principais conclusões 

do trabalho e algumas recomendações para trabalhos futuros.  
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Capítulo 2 

 

2.  Revisão Bibliográfica 

 

 A revisão bibliográfica deste trabalho congrega conhecimentos técnicos 

científicos referentes a quatro temas: Drenagem Ácida de Rocha, Coberturas Secas, 

Escória de Aciaria e Fluxos em meio-não saturado. Esses temas são base para o 

desenvolvimento do projeto que será apresentado no capítulo 3. 

 

2.1. Drenagem Ácida de Rocha (DAR)  

 

A drenagem ácida de rocha (DAR) é gerada pelo processo natural de oxidação 

de rochas sulfetadas expostas à ação da água e do oxigênio (O2), com mediação 

bacteriana.  

Atividades de escavação e transporte de rochas em mineração e construção civil, 

por exemplo, aumentam seus níveis de exposição aos agentes atmosféricos, acelerando 

o processo de geração ácida. Variações no nível do lençol freático e mudanças no fluxo 

de água subterrânea causadas por processos da mineração ou obras civis podem também 

contribuir com a oxidação de material sulfetado (MEND PROGRAM, 2009). 

Diversos sulfetos podem ser oxidados gerando DAR. A Tabela 2.1 apresenta 

exemplos de minerais sulfetados que têm potencial gerador de acidez e os produtos 

resultantes de sua oxidação (U.S.EPA, 1994; Borma e Soares, 2002), com destaque para 

a pirita e pirrotita que são mais comuns.  

 

Tabela 2.1- Sulfetos e espécies após oxidação (U.S.EPA, 1994; 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
+
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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 Cu2S Zn
2+

, SO4
2-

, H
+
 

Galena PbS Pb
2+

, SO4
2-

, H
+
 

Marcasita FeS2 Fe
3+

, SO4
2-

, H
+
 

Millerita NiS Ni
2-

, SO4
2-

, H
+
 

Molibdenita MoS2 MoO4
2-

, SO4
2-

, H
+
 

Pirita FeS2 Fe
3+

, SO4
2-

, H
+
 

Pirrotita Fe1-xS  Fe
3+

, SO4
2-

, H
+
 

 

 A tendência de uma rocha gerar drenagem ácida é função do balanço entre os 

minerais sulfetados potencialmente produtores de ácido e os minerais alcalinos 

consumidores de ácido. A reação química global de geração de DAR (reação 2.1) pode 

ser exemplificada pela oxidação da pirita, talvez o sulfeto mais comum na crosta.  

 

 

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

+ 4H
+
              (2.1) 

 

2.1.1. Mecanismos de oxidação da Pirita 

 

A nome pirita (FeS2) tem origem grega e significa pedra que gera fogo, “ pyrites 

lityos”  (Roeser, 2006). Pastore e Mioto (2000) citam que o fenômeno de DAR pode ser 

descrito por quatro reações básicas e agrupadas em três estágios (reações 2.2 a 2.5). 

Essas reações, basicamente, oxidam a pirita e liberam ácido sulfúrico.  

  

Estágios I e II: 
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FeS2  +  7/2 O2 + H2O  Fe
2+

  + 2 SO4 
2- 

+ 2 H
+
 (2.2) 

 

Fe
2+

  +  1/4 O2 + H
+
  Fe

3+
 + ½ H2O (2.3) 

 

Fe
3+ 

+ 3 H2O  Fe(OH)3 (s) + 3 H
+
 (2.4) 

 

Estágio III: 

 

FeS2 + 14 Fe
3+

 + H2O  15 Fe
2+

 + 2 SO4
2- 

+ 16 H
+
 (2.5) 

 

As reações nos estágios I e II ocorrem normalmente em ambiente neutro. A 

reação (2.2) gera a oxidação do enxofre presente na pirita e resulta no íon (SO4
-2

) 

sulfato. A oxidação pode ser direta ou com solubilização da pirita. O ácido produzido 

pode ser neutralizado por reações envolvendo minerais alcalinos existentes no local da 

escavação. Caso esses minerais não existam ou a quantidade seja proporcionalmente 

muito pequena para realizar a neutralização, o processo de DAR será iniciado.  

O Fe
2+

 resultante é oxidado (reação 2.3) e se transforma em Fe
3+

 , que na reação 

(2.4) causa a hidrólise, formando o hidróxido férrico e libera íons H
+
 para o meio, 

fazendo o pH diminuir. 

O estágio III ocorre quando o pH está com valores abaixo de 3,5 ou com valores 

altos de potencial de eletro-redução (Eh), ou seja, condições oxidantes. Os íons Fe
3+

 são 

reduzidos pela pirita que é o agente oxidante (reação 2.5), e o resultado é a produção de 

Fe
2+

 que fecha o ciclo e retorna à reação (2.3).  

 A reação (2.3) pode ser catalisada por bactérias acidófilas quando o pH está 

abaixo de 3,5 e o Fe
2+

 se transforma em Fe
3+

. O Fe
3+

 é o oxidante primário do sulfeto na 

reação (2.5). A oxidação da pirita pelo Fe
3+

 é muitas vezes mais rápida que pelo 

oxigênio. Quando o Fe
3+

 é acrescentado ao sistema, a oxidação de sulfetos possui maior 

cinética, além de oxidar minerais sulfetados no caso da ausência de oxigênio.  

 A lixiviação de DAR é rica em Fe
3+

 e pode atingir a superfície, fazendo com que 

se precipitem as seguintes substâncias: ferrihydrita (5Fe2O3.9H2O), schwertmannita 

[composição intermediária entre Fe8O8(OH)6SO4 e Fe16O16(OH)10(SO4)3], goethita 
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(FeOOH) ou jarosita (K2Fe6(OH)12(SO4)4) e também hematita (Fe2O3), dependendo das 

condições de pH-Eh do ambiente (Dold, 1999).  

 As reações de hidrólise do Fe
3+

 ocorrem com rapidez, fazendo com que os 

hidróxidos formados tenham uma natureza amorfa e coloidal. Consequentemente, há 

produção de lamas com baixo teor de sólidos (1 a 2%) em grandes volumes, sendo 

potenciais fontes de liberação de metais tóxicos para o meio ambiente. Assim, torna-se 

necessário realizar o descarte adequado dessas lamas.  

 Se as concentrações de oxigênio são reduzidas, o ferro encontra-se 

predominantemente sob a forma iônica Fe
2+

 e para que ocorra a precipitação do 

hidróxido de ferroso (Fe(OH)2), é necessário adicionar reagentes até alcançar um pH 

acima de 8,5.  

 A pirita é geralmente o mineral predominante e causa a maior parte da acidez. 

No entanto, outros metais bivalentes como Zn, Cd, Pb, Cu e Ni também podem reagir 

pelo mesmo mecanismo que a pirita. A reação química de oxidação da pirita mais aceita 

para generalisar o processo pode ser escrita também da seguinte forma: 

 

4 FeS2 + 15 O2 + 14 H2O 4 Fe(OH)3(s) + 8 H2SO4  (2.6) 

 

O composto sólido que se precipita no fundo de córregos e rios próximos as 

zonas geradoras de DAR é o hidróxido férrico [Fe(OH)3(s)]. A reação (2.4) mostra que 

isso é um indicativo da geração de acidez para vistorias de campo. O hidróxido férrico é 

de coloração amarela, alaranjada ou vermelha podendo ser chamado de “yellow  boy” 

(U.S.EPA,1994). 

 

2.1.2. Parâmetros físico-químicos  

 

 Durante as reações de oxidação, os parâmetros físico-químicos podem interferir 

no processo conforme a descrição a seguir: 

 Quantidade e granulometria da amostra de material sulfetado; dimensões e 

geometria do aparato experimental; saturação e caminhos preferenciais dos 
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fluidos percolados, flutuação da franja capilar ou variação do teor de umidade 

nos poros (Hornberger e Brady, 1998). 

 Composição mineralógica das amostras de material sulfetado; compostos 

químicos da solução inserida e coletada nos experimentos; solubilidade nos 

processos de geração ácida/alcalina; composição e pressão da fase gasosa 

dissolvida nos fluidos  (ar e água) (Hornberger e Brady, 1998).  

 pH: mede a quantidade de íons de hidrogênio em atividade na solução, sendo o 

principal fator que influencia a composição química da DAR, porque está 

relacionado à velocidade das reações de oxidação e também à solubilidade dos 

minerais. Valores de pH acima de 5,0 indicam que o meio não é gerador de 

acidez; valores abaixo de 5,0 indicam estar ocorrendo a DAR. Valores abaixo de 

3,5 significam que as bactérias ferro-oxidantes estão atuando, aumentando assim 

a velocidade de geração de acidez (MEND PROGRAM, 2009). 

 Eh: as reações de oxido redução ocorrem em função do Eh (potencial redox); se 

os valores de Eh são menores que 400 mV, a geração de DAR encontra-se no 

seu estágio inicial e a cinética da reação está lenta; para valores de Eh maiores 

que 450 mV, o ambiente sofre uma forte oxidação e tem influência de bactérias 

ferro-oxidantes. O potencial redox indica, basicamente, o potencial de oxidação 

que ocorre na DAR. A reação (2.3) demonstra essa oxidação na qual o Fe
2+ 

se 

transforma em Fe
3+

, isto é, o ferro perde elétrons e aumenta sua valência 

(MEND PROGRAM, 2009). Próximo ao pH neutro, uma redução no potencial 

redox (Eh) pode converter Fe
3+

, que é insolúvel, em Fe
2+

 que é solúvel, 

aumentando a solubilidade de elementos co-precipitados como o arsênio. 

 Condutividade elétrica: está relacionada à presença de íons em solução (metais 

dissolvidos e outras espécies presentes), de modo que maiores concentrações 

iônicas reduzem a resistência da solução à passagem da corrente elétrica 

(aumentam a condutividade elétrica).  

 Íon Sulfato (SO4
-2

): é resultante da oxidação completa do sulfeto ou da 

dissolução de minerais sulfatados. Elevadas concentrações de sulfato podem 
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ocorrer em todas as faixas de pH e Eh, sendo que elas dependem, basicamente, 

da solubilidade do sulfato na solução. A solubilidade pode cair bruscamente com 

a presença de íons de Ca
+2

, enquanto que a solubilidade limite para sulfatos de 

cálcio é muito pequena, menor que 1,4 g/L. Por outro lado, a solubilidade de 

sulfatos de magnésio e sódio são bem superiores, sendo, respectivamente, de 

180 g/L e 240 g/L (MEND PROGRAM, 2009). 

 Acidez: É uma medida acumulativa de diversas espécies aquosas como o Fe
3+

, 

Fe
2+

 , Al
3+

, Cu
2+

, H3O
+
, NH

4+
, Pb

2+
 e Zn

2+
. Ela permite medir a quantidade de 

álcalis que uma unidade de tratamento pode necessitar para aumentar o pH e 

precipitar metais. A acidez da solução geralmente aumenta quando o pH 

diminui. No entanto, soluções com o mesmo pH podem apresentar valores de 

acidez diferentes (MEND PROGRAM, 2009).  

 Temperatura: o aumento da temperatura mostra que está ocorrendo oxidação de 

sufetos, porque trata-se de um processo exotérmico. Altas concentrações de 

minerais sulfetados podem liberar calor, aumentando a temperatura da água de 

lixiviação bem acima da temperatura ambiente, chegando a 40°C e até mesmo a 

60°C. Em alguns casos, a temperatura pode se tornar tão alta que gera fogo, 

principalmente se o material estiver em minas de carvão (MEND PROGRAM, 

2009). 

  

2.1.3. Parâmetros Biológicos  

 

  Inicialmente, a oxidação dos sulfetos é uma reação de cinética lenta, a qual pode 

ser catalisada por bactérias acidófilas, aumentando consideravelmente sua velocidade. 

Dentre os microorganismos atuantes, destaca-se o gênero Thiobacillus ferrooxidans, 

cuja fonte de carbono é o dióxido de carbono. Ela atua com melhor desempenho em 

valores de pH < 3,5 (Zumarán et al, 2003).  
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As bactérias do gênero Thiobacillus estão naturalmente presentes em áreas de 

mineração, de tratamento de esgoto, em águas doces e ambientes marinhos, onde o 

enxofre oxidável é abundante (Zumarán ealt, 2003). 

Existem outras bactérias de diferentes espécies e gêneros que também atuam 

como ferro-oxidantes. Na Tabela 2.2, podem ser observadas espécies de bactérias 

acidófilas e mesófilas nas respectivas faixas de pH em que melhor se desenvolvem.  

 

Tabela 2.2 - Bactérias acidófilas e suas condições de crescimento (USEPA, 1994). 

Espécie Faixa ótima  

de pH 

Nutrição 

Acidithiobacillus thiooxidans  1,0 – 4,5 autotrófica 

Desulfovibrio desulfuricans 5,0 – 9,0 heterotrófica 

Thiobacillus denitrificans 4,0 – 9,5 autotrófica 

Thiobacillus ferrooxidans 0,5 – 6,0 autotrófica 

Thiobacillus intermedius 6,0 – 8,5 autotrófica 

Thiobacillus neapolitanus 3,0 – 8,5 autotrófica 

Thiobacillus novellus 5,0 – 9,2 autotrófica 

Thiobacillus perometabolis 2,8 – 6,8 autotrófica 

Thiobacillus thioparus 3,0 – 8,5 autotrófica 

 

2.1.4. Impactos Ambientais   

 

A elevação da acidez do meio tem como conseqüência a dissolução de metais 

associados às rochas. Por sua vez, tanto a acidez, quanto o aumento da concentração de 

íons dissolvidos podem degradar os recursos hídricos. A geração de ácido sulfúrico 

(H2SO4) e a solubilização do ferro tem sido um dos grandes problemas enfrentados pela 

mineração (Ottoboni e Sato, 2000).  



13 

 

A figura 2.1 mostra um lago ácido de uma mina de metais antiga na África do 

Sul que atualmente encontra-se abandonada. Nela, as atividades cessaram na década de 

80 e uma quantidade significante de drenagem ácida de rocha (DAR) tem sido liberada 

pela lixiviação das rochas locais. No local, a água ficou com uma coloração escura 

avermelhada e os valores de pH baixos, em torno de 2,5 (Akcil e Koldas, 2006).  

 

 

Figura 2.1: Lago ácido de uma antiga mina na África do Sul (Akcil e Koldas, 2006). 

 

A figura 2.2 mostra um precipitado amorfo amarelo-alaranjado, também 

conhecido por yellow-boy, em uma bacia da INB (Indústrias Nucleares do Brasil) em 

Poços de Caldas-MG, (Salviano et al, 2009). Este precipitado é característico de cursos 

d’água em pontos onde a drenagem ácida entra em contato com águas mais alcalinas, 

acima de pH 3,5 ou condições mais redutoras (Zumarán et al, 2003). 

Shinobe e Sracek (1997) afirmam que o processo de oxidação dos minerais 

sulfetados forma uma pluma ácida contendo elevadas concentrações de íons dissolvidos. 

No aqüífero, esta pluma ácida move-se a jusante e geralmente atinge os corpos d'água 

superficiais presentes na região.  
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Os metais pesados não são decompostos na natureza e assim eles podem ser 

carreados pelos cursos d’água, contaminando outros ambientes. Eles apresentam 

propriedades de bioacumulação e biomagnificação na cadeia alimentar, sendo que sua 

concentração tóxica varia para as diferentes espécies de seres vivos (Murta, 2006). 

 

 

Figura 2.2: Yellow-boy na bacia D5 da INB (Salviano et al, 2009). 

 

2.1.5. Prevenção e Tratamento da DAR 

 

 As melhores práticas de gestão da DAR necessitam de uma adaptação específica 

aos recursos e condições ambientais locais (DMP, 2009).  

Para se ter uma idéia, no Canadá, um programa de longo prazo chamado MEND, 

envolvendo o governo, universidades e indústrias, está sendo desenvolvido para 

pesquisar alternativas de tratamento da DAR, principalmente aquela gerada pela 

mineração (drenagem ácida de mina - DAM).  
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Esse programa produziu um manual com objetivo de orientar profissionais e 

pesquisadores da área de mineração a prever a ocorrência da DAR. Este manual possui 

uma grande quantidade de métodos, propriedades e processos para previsão da DAR. 

O tratamento de DAR pode ser feito de duas formas: passivo e ativo. O 

tratamento passivo envolve grande gasto de recursos e energia somente na fase de 

instalação. Ele é planejado para permitir uma baixa ou nenhuma manutenção e não 

precisa de cuidados com alimentação do sistema e retirada de rejeitos. 

Para o tratamento ativo, é necessária uma constante manutenção e alimentação 

do sistema, como, por exemplo, fornecimento de calcário para neutralização e transporte 

de rejeitos para fora da área (Mcginnis, 1999). 

Outro ponto a ser avaliado sobre os sistemas ativos refere-se à sua aplicabilidade 

em longo prazo, pois, em certos sítios, a geração ácida pode se estender por longos 

períodos, décadas, séculos ou até milênios (MEND PROGRAM, 2009). Desta forma, os 

custos com esse processo se tornam inviáveis. 

 Nos parágrafos seguintes, são descritos alguns métodos de prevenção e 

tratamento da DAR.  Dentre os métodos de tratamento ativo, cita-se o da Neutralização 

por aditivos alcalinos. 

Em relação ao tratamento passivo, os seguintes métodos podem ser citados: 

 Disposição subaquática ou coberturas úmidas (Natural Wetlands); 

 Coberturas secas (Dry Covers). 

Por se tratar do tema central desta dissertação, o método passivo de tratamento 

“Coberturas Secas” será abordado detalhadamente em um item específico (item 2.2).  

Os métodos de tratamento “Neutralização por aditivos alcalinos” e as “Coberturas 

úmidas” serão descritos ainda dentro deste item. 

 

2.1.6. Neutralização por aditivos alcalinos 

 

Apesar do grande uso, o tratamento com aditivos pode apresentar problemas 

ambientais. Por exemplo, o resíduo sólido obtido do tratamento de DAR com calcário 

normalmente é rico em metais e contém uma quantidade significativa de água. Isso 
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dificulta e onera o sistema para sua disposição, que precisa ser complexo para conter os 

metais, e o volume se torna enorme devido à quantidade de água envolvida. Existem 

métodos para se retirar a água do resíduo, mas são trabalhosos, demandam bastante 

energia e geralmente não atendem às necessidades de fluxo do sistema. 

 Além disso, a demanda por calcário, que é um recurso não renovável, afeta 

diretamente o ambiente nas regiões onde é extraído e por onde é transportado.  Dessa 

forma, mostra-se um método não sustentável a longo prazo (Mcginnis, 1999). Outros 

agentes neutralizantes podem ser utilizados como cal virgem, cal hidratada e a soda 

cáustica (hidróxido de sódio). No entanto, eles podem apresentar os mesmos impactos 

ambientais gerados pelo uso do calcário puro. O efluente destes tratamentos  poderá ser 

utilizado para reuso ou descartado nos rios com características em conformidade com o 

estabelecido nas normas ambientais.  

 Segundo Ziemkiewicz e Skousen (1998), os aditivos alcalinos podem ser 

aplicados de diferentes formas de maneira a controlar a DAR: 

a) Mistura com material produtor de ácido para neutralizar, retardar e, em alguns 

casos, prevenir a geração da DAR; 

b) Incorporados com o estéril como camadas estratificadas com espaçamentos 

definidos;  

c) Aplicados como valas ou funis, de maneira que se tornem um canal condutor de 

águas subterrâneas através da área a ser recuperada; 

d) Proporcionam o crescimento de plantas quando aplicados próximo a superfície,  

e pela umidade serão conduzidos às camadas mais profundas; 

e) Podem também ser aplicados como uma capa sobre a superfície, impedindo a 

proliferação de plantas. 

 

Conforme Doye e Duchesne (2003), a adição de materiais alcalinos poderá 

aumentar o pH, causando a redução da proliferação das bactérias, precipitando metais e 

reduzindo a atividade do Fe³
+
 na reação 2.4.  

 Dependendo das condições de tratamento necessárias para o efluente, um ou 

outro reagente pode se mostrar com melhor eficiência, porque cada um possui 

características específicas. A melhor escolha será realizada com parâmetros técnicos e 

econômicos.  
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Os fatores técnicos mais relevantes são: acidez, vazão do efluente, espécies e 

concentrações dos metais presentes e qualidade da água ao final do tratamento. Os 

fatores econômicos mais importantes são: preço dos reagentes, custo operacional, 

investimento inicial de máquinas e equipamentos, tempo em que o tratamento ocorrerá, 

taxa de retorno e fatores de risco. Métodos complementares podem ser empregados para 

garantir uma melhor qualidade do tratamento (Rubio et al., 2002). 

 Os aditivos alcalinos mais utilizados para a neutralização da DAR são: carbonato 

de cálcio (CaCO3), hidróxido de cálcio (Ca(OH2)), óxido de cálcio (CaO), carbonato de 

sódio (Na2CO3), hidróxido de sódio (NaOH) e amônia (NH3) ou uma combinação destes 

reagentes (U.S. EPA,1994). Eles são descritos abaixo: 

 

a) Calcário ou carbonato de cálcio (CaCO3) 

 

 O calcário tem sido o reagente mais empregado por diversas décadas para 

neutralizar a DAR. Ele é o mais barato, seguro e de fácil operação. Por outro lado, 

possui baixa solubilidade no meio aquoso, limitando seu emprego, e gradativamente 

perde sua reatividade porque fica recoberto por uma camada de hidróxido férrico 

(fenômeno denominado de blindagem). 

 Quando os valores de pH não estão muito baixos, com pouca acidez e baixas 

concentrações de metais dissolvidos, o emprego do calcário se torna viável. Para 

melhorar sua reatividade química, é necessário reduzi-lo a uma granulometria bastante 

fina e utilizar um dispositivo de mistura no reator (Possa e Santos, 2003).  

 O calcário pode fazer parte de sistemas de tratamento passivo como canais 

abertos, por exemplo, sendo que se empregados em conjunto com outros sistemas, 

tornam-se indicados para situações mais críticas de contaminação. A reação de 

neutralização do carbonato de cálcio pode ser descrita pela reação 2.7. 

 

H2SO4 + CaCO3 CaSO4 + CO2 + H2O (2.7) 

 

  

b) Cal hidratada ou Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) 
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 No mercado, a cal hidratada é comercializada em pó. Ela possui a desvantagem 

de ser hidrofóbica, aumentando muito a demanda de energia para misturá-la ao meio 

aquoso. Normalmente, ela é indicada para condições com grandes vazões e efluentes 

com elevada acidez. A reação de neutralização do ácido sulfúrico pela cal hidratada está 

descrita na reação 2.8.  

 

H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2 H2O  (2.8) 

 

c) Cal virgem ou óxido de cálcio (CaO) 

 

 A cal virgem ou cal viva é empregada para tratar drenagens com elevada acidez 

em pequenas e altas vazões, porque é extremamente reativa. Comparada aos outros 

reagentes, ela possui um custo total em torno de 75% menor que os sistemas que 

empregam soda cáustica e de 20% a 40% menores dos sistemas com amônia (Possa e 

Santos, 2003).  

 A cal reage com a água com grande rapidez, formando o hidróxido de cálcio 

(reação 2.9), conhecido como “cal extinta”. Em seguida, ocorre a neutralização do ácido 

sulfúrico, como descrito na reação 2.10. 

 

CaO + H2O  Ca
2+

 + 2 OH
-
   (2.9) 

 

H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2 H2O  (2.10) 

  

Poderá ocorrer a formação de gesso (CaSO4.2 H2O) se a concentração de sulfato 

exceder o limite de solubilidade do mesmo na água (acima de 2.000mg/L). Isso ocorre 

também com o calcário e com a cal hidratada.  

 

 d) Carbonato de sódio ou barrilha (Na2CO3) 

 

 O carbonato de sódio é indicado para áreas remotas e drenagens com pequenas 

vazões, baixa acidez e pouca concentração de metais. A vantagem está na facilidade de 

manuseio, mas possui pouca eficiência. Por isso, atualmente, seu uso está em declínio. 
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Esse reagente é comercializado na forma de briquetes, o que simplifica a alimentação do 

sistema, que é feito por gravidade. É necessária atenção na dosagem, porque ele absorve 

umidade facilmente, prejudicando o controle da quantidade a ser empregada. A reação 

(2.11) que neutraliza a DAR pelo carbonato de sódio está descrita abaixo: 

 

H2SO4 + Na2CO3  2 NaSO4 + CO2 + H2O   (2.11) 

 

e) Hidróxido de Sódio ou Soda Cáustica (NaOH) 

 

O hidróxido de sódio é o reagente mais empregado quando o efluente possui 

uma alta concentração de manganês, pois pode elevar com facilidade o pH acima de 10, 

precipitando esse elemento. A reação 2.12 representa a neutralização da DAR pelo 

NaOH. 

 

 H2SO4 + 2 Na(OH) 2 NaSO4 + 2 H2O  (2.12) 

 

 A soda cáustica é muito solúvel e se mistura rapidamente. Outra vantagem é ser 

mais densa que a água, pois então ela se aplica sobre a superfície do efluente, 

permitindo que a dispersão ocorra por gravidade e difusão Browniana. Isso implica em 

um sistema que não precisa de energia elétrica. Por outro lado, o hidróxido de sódio 

pode causar danos à saúde do operador que faz seu manuseio. 

 

f) Amônia (NH3) 

 

Em temperatura ambiente, esse reagente se liquefaz, voltando à fase gasosa, e 

portanto requer muito cuidado no seu manuseio. Ela também é menos densa que a água, 

dificultando sua dispersão no efluente. As vantagens são: capacidade de neutralizar a 

DAR rapidamente porque é muito solúvel em água e de elevar o pH facilmente a 9,0.  

A reação 2.13 demonstra a neutralização ácida com a amônia. 

 

NH3(aq) + H3O
+
 (aq)  NH4

 +
 (aq) + H2O(l)  (2.13) 
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 Em termos econômicos, a amônia custa cerca de 30% a 50% do custo da soda 

cáustica se o pH desejado for inferior a 9,8.  

 

2.1.7. Disposição subaquática ou Coberturas Úmidas (“Wet Covers”) 

 

 O sistema de coberturas úmidas é indicado para locais onde o nível do lençol 

freático pode ser restabelecido ou elevado de forma a submergir os rejeitos geradores de 

acidez. Consiste na simples inundação controlada de áreas de disposição de resíduos ou 

na elevação do nível d’água dentro delas.  

A inundação funciona como uma barreira à difusão de oxigênio, evitando a 

oxidação do material com potencial gerador de acidez. A concentração de oxigênio na 

água é 8,6 mg/L a 25ºC, da ordem de 25000 vezes menor do que no ar (DMP, 2009). 

Dentre os locais mais comuns de disposição subaquática podem ser citados: 

 Disposição de represas;  

 Disposição em cavas de mina alagada; 

 Disposição em lagos; 

 Disposição marinha. 

Em minas a céu aberto pode-se reduzir custos aproveitando as estruturas de 

contenção (cava da mina e bacias de rejeito) construídas anteriormente para retenção de 

sólidos e águas (Borma e Soares, 2002). O uso de lagos naturais ou artificiais para 

disposição de material com potencial de geração de acidez pode comprometer o uso da 

água para outras finalidades, como recreação ou abastecimento de irrigação para 

agricultura (DMP, 2009).  

A ecologia do lago ou da região marinha será alterada, por essa disposição 

portanto torna-se importante avaliar o impacto ambiental e procurar mitigar seus efeitos 

anteriormente. Para fazer esse tipo de disposição, é necessário realizar os estudos sobre 

geoquímica dos resíduos, atividade biológica e o transporte de contaminantes 

(MEND/CANMET, 1994). 
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 A baixa difusividade relativa do oxigênio em água praticamente anula a 

oxidação de minerais reativos quando utiliza esse sistema de disposição de rejeitos. 

Dentre os métodos de controle da DAR, esse é considerado o mais seguro porque 

bloqueia a entrada de oxigênio. Além disso, os custos de manutenção são praticamente 

inexistentes. 

 

2.2. Construção de Coberturas Secas  

 

 Este método envolve a construção de uma barreira com materiais na condição 

não saturada, empregando técnicas usuais em geotecnia, o que minimizará os fluxos de 

água e oxigênio da atmosfera em direção ao material gerador de acidez, reduzindo a 

geração de DAR.  

 Na América do Norte e na Austrália, as cobeturas secas são bastante empregadas 

para prevenção e controle da DAR. Elas são construídas sobre depósitos de material 

reativo com o objetivo de controlar a entrada de oxigênio e água, evitando assim a 

oxidação dos sulfetos. A vida útil desse sistema está relacionada a sua capacidade de 

resistir à erosão e, em alguns casos, de fornecer suporte para a vegetação (Borma e 

Soares, 2002).  

 O uso de coberturas secas como remediação de águas subterrâneas contaminadas 

pode demandar o ser uso conjunto com outro método de tratamento, porque existe um 

intervalo de tempo da ordem de anos que se leva para liberar a acidez acumulada dentro 

do depósito de rejeito (Souza et al., 2003). Por outro lado, essa alternativa se mostra 

bastante viável para a etapa de fechamento de mina, já que os custos de manutenção são 

muito pequenos, restando apenas garantir que sua eficácia ocorrerá em longo prazo.  

Quando os aspectos climáticos, topográficos, hidrológicos, ambientais ou 

econômicos não indicam a inundação da área de disposição dos resíduos como a melhor 

solução para mitigação da geração da DAR, as coberturas secas são uma boa alternativa. 

A denominação “coberturas secas” é utilizada em contraposição às “coberturas 

úmidas” e demonstra o princípio de ser uma barreira hidráulica. Além dessa função, a 

cobertura seca deve ser avaliada para outros aspectos, como o modo de construção, 

resistência à erosão, capacidade de sustentar a vegetação e outros. A Tabela 2.3 
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apresenta os vários tipos de coberturas secas e a sua classificação, de acordo com o 

papel que exercem para efeito de inibição da DAR.  

 

Tabela 2.3: Classificação das coberturas secas (Souza et al. , 2003). 

Classificação das coberturas Papel principal na inibição da DAR 

Barreiras de transporte de oxigênio Atuam de forma a reter a umidade e 

fornecer uma barreira de baixo 

coeficiente de difusão do oxigênio 

gasoso. 

Barreiras de consumo de oxigênio Atuam como uma fonte de consumo de 

oxigênio, de modo a fornecer baixa 

concentração de oxigênio na interface 

cobertura/resíduo. 

Barreiras de inibição da reação Atuam na forma de inibir reações, 

neutralizando o pH. 

Barreiras para armazenamento e 

liberação da umidade 

Atuam de forma a minimizar o fluxo de 

umidade da camada argilosa por meio da 

maximização do armazenamento, 

próximo à superfície, e posterior 

liberação por evapotranspiração. 

 

De acordo com o número de camadas utilizadas, as coberturas secas também 

podem ser classificadas como simples ou compostas. As coberturas simples, 

constituídas por camada de solo local não compactado, são principalmente empregadas 

como suporte da vegetação em depósitos de resíduos não reativos.  

As coberturas compostas se constituem por diversas camadas de solo ou 

materiais alternativos (geossintéticos, outros tipos de resíduos, etc.) e são empregadas 

quando o objetivo é o controle da DAR. Esse método minimiza a entrada de oxigênio e 
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água (principais agentes responsáveis pela oxidação), sendo considerado um método de 

controle da drenagem ácida “na fonte” (Souza et al. , 2003). 

 Os geossintéticos em coberturas secas estão sendo aplicados para prevenir e 

controlar a formação de DAR. Essa alternativa atua como uma barreira de combate a 

infiltração de água e oxigênio. Os mais utilizados são as geomembranas e os GCLs, que 

são compostos de material sintético e bentonita. 

No entanto, atualmente existe uma defasagem entre a garantia dos fabricantes de 

geossintéticos, que é de 20 a 30 anos, e o tempo de vida da estrutura de contenção a ser 

projetada, que é de 100 anos em alguns países, como o Canadá por exemplo.  Isso gera 

a necessidade de um monitoramento e intervenções ao longo do tempo. Mesmo após o 

fechamento da mina, as ações de monitoramento são mantidas e ações futuras precisam 

ser previstas para manter a geração de DAR controlada. Isso porque o tempo de geração 

da DAR pode, em alguns casos, se estender por centenas de anos (MEND, 2009).  

 Um desempenho adequado das coberturas secas com geossintéticos é obtido a 

longo prazo se o planejamento e a construção levar em consideração o desempenho do 

material nas condições química, física e térmica do ambiente onde será instalado. A 

cobertura de solo, que terá função de proteção do geossintético, precisa ser avaliada 

quanto à sua estabilidade, permeabilidade a agentes oxidantes e inibição a radiação 

ultravioleta (UV) (Renken et al, 2007). 

 Geocompostos argilosos ou GCLs (do inglês: Geossintétic Clay Liners) podem 

ser aplicados em coberturas secas, dependendo do pH e da concentração de cátions 

dissolvidos na DAR. GCLs são compostos de duas camadas de geotêxtil com bentonita 

entre elas. A bentonita possui uma capacidade impermeabilizante, isto é, ela aumenta de 

volume e fecha os poros, trabalhando como barreira hidráulica. No entanto, em valores 

de pH abaixo de 2, ela pode perder essa capacidade e não apresentar um bom 

desempenho (Renken et al, 2007).  

A troca catiônica deve ser outro ponto a ser observado, já que a DAR pode 

carregar consigo altas concentrações de cátions divalentes como Cu
2+

, Zn
2+

 e Pb2
2+

, os 

quais possuem preferência pelos sítios de sorção da bentonita, tomados em sua maioria 

pelo Na
+
 (monovalente). Assim, o desempenho do GCL como uma barreira hidráulica 
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pode ficar comprometido, uma vez que a troca poderá incorrer em contração da dupla 

camada, floculação e aumento da condutividade hidráulica (Renken et al, 2007).  

Os geossintéticos usados como alternativa para combate a DAR ainda possuem 

pontos que precisam estar melhor desenvolvidos como a vida útil e a resistência a pH 

baixo.  

 

2.2.1. Desempenho da Cobertura seca 

 

Segundo Souza et al. (2003), o desempenho do sistema de cobertura seca 

depende das propriedades dos seus materiais constituintes, do resíduo que está sendo 

contido e da resposta às condições atmosféricas atuantes. A cobertura seca deve ser 

avaliada em relação à sua vida útil e às necessidades de manutenção. A eficiência da 

cobertura é seriamente prejudicada quando ela passa a apresentar fissuras e trincas em 

decorrência dos seguintes fatores: 

a) intempéries: erosão, degradação das propriedades do solo, perda de 

vegetação; 

b) biológicos: raízes muito profundas, buracos de animais, etc. 

 

2.2.2. Tipos de cobertura seca 

 

 Barreira de acúmulo e liberação 

 

A cobertura de acúmulo e liberação é dimensionada no limite de infiltração da 

água na cobertura e sua capacidade de armazenamento. Essa cobertura utiliza a 

capacidade do material bem graduado de absorver umidade durante o período de chuvas 

e liberá-la para a atmosfera durante o período seco (O’Kane et al, 2002).  
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Assim, o sistema de cobertura de acúmulo e liberação é apenas uma camada 

espessa de material fino, usualmente entre 1 e 4 metros, cobrindo o resíduo. Sua maior 

vantagem é o baixo custo de construção, pois ela apenas requer a disposição do material 

e o seu nivelamento com um equipamento como, por exemplo, um trator de esteira 

(O’Kane et al, 2002). 

 Ela funciona melhor em climas semi-áridos com curtos períodos chuvosos, 

seguidos de períodos prolongados de secas, agindo como uma esponja, absorvendo a 

água durante a chuva (O’Kane et al, 2002). Em seguida, no período seco, a umidade 

evapora para a atmosfera. O desempenho desse sistema é otimizado com a presença da 

vegetação, que remove a água retida na cobertura pela sua capacidade de transpiração.  

Considera-se que ela não é adequada para o bloqueio da passagem de oxigênio, 

pois os níveis de saturação são geralmente baixos durante o ano, permitindo, assim, a 

difusão deste gás pela camada de cobertura (O’Kane et al, 2002). 

  

 Cobertura compactada de baixa permeabilidade 

 

 Trata-se de um sistema de barreira dimensionado no limite de infiltração, tanto 

de água, como de oxigênio (O’Kane et al, 2002). A cobertura é construída com camadas 

de solo com baixas permeabilidades, normalmente empregando-se uma camada de 

argila compactada que reduz o fluxo de água na superfície do resíduo contido.  

 Como a camada compactada absorve água, mantendo um alto grau de saturação, 

isso a torna também uma barreira eficiente contra o ingresso de oxigênio. Sua espessura 

geralmente  é de 30 a 50 cm recobrindo o resíduo (O’Kane et al, 2002). Um solo bem 

graduado é colocado no topo da camada compactada para atuar como proteção contra 

dessecação, ação do congelamento em regiões frias,  também fornecendo um substrato 

adequado para a vegetação. 

 A baixa permeabilidade da camada reduz drasticamente a taxa de percolação 

para o resíduo durante os períodos chuvosos (O’Kane et al, 2002). Por meio da 

capilaridade, a água ascende à camada de proteção depois de cessar a precipitação. A 

água retorna para a atmosfera por meio dos mecanismos de evaporação e de 

transpiração da vegetação, quando existente. 
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 Por outro lado, materiais de permeabilidade baixa muitas vezes não existem nas 

áreas de mineração, o que restringe sua utilização. Outra desvantagem se refere ao custo 

relativamente alto da disposição do material e a sua compactação (O’Kane et al, 2002). 

 

 Barreira Capilar 

 

 Trata-se de um sistema multicamadas, onde a  barreira capilar é resultado da 

união entre um solo granulometricamente fino entre camadas de solo granular, como 

ilustrado na figura 2.3. Seu dimensionamento depende das propriedades hidráulicas dos 

materiais finos e granulares que a constituem (O’Kane et al, 2002).  

 Ao contrário das barreiras compactadas, barreiras capilares não se baseiam em 

baixas permeabilidades dos materiais para restringir o fluxo de água. Processos que 

aumentam a condutividade hidráulica, como dessecação, não interferem 

necessariamente na eficiência da barreira (O’Kane et al, 2002). 

 O princípio da barreira capilar é construir uma camada de material fino sobre 

outra de material granular, de forma a garantir que essas camadas se mantenham na 

condição não-saturada. A diferença da condutividade hidráulica não saturada de 

camadas de solos superpostos é fundamental para o funcionamento deste sistema de 

cobertura (Souza et al, 2003).  

A camada de solo fino não é drenada, e como resultado uma condição próxima 

da saturação total se mantém por meio da tensão de capilaridade, que impede o fluxo. 

Isso significa que a camada de solo fino funciona como um reservatório de água, que 

fica armazenada pelas forças capilares. O alto grau de saturação dessa camada forma 

uma eficiente barreira contra o ingresso de oxigênio (Aubertin et al, 2009). 

 Segundo Souza et al (2003), para que a barreira capilar tenha eficiência na 

interrupção do ingresso de oxigênio, a camada de granulometria fina precisa manter 

uma saturação mínima de 85% durante todas as estações.  
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Figura 2.3: Cobertura capilar típica (Borma e Souza, 2002). 

 

 A barreira capilar é um conceito utilizado para dimensionar coberturas secas que 

mantêm uma camada central de solo fino próximo da saturação durante todas as 

condições climáticas. Isso permite um baixo ingresso de oxigênio pela condição de 

baixa difusão de oxigênio.  

 Uma camada granular de solo pode ser acrescentada ao topo da camada de solo 

fino para evitar a evaporação, reduzir o escoamento superficial e permitir a infiltração. 

Posteriormente, a água atinge a camada fina e restabelece a umidade perdida dessa 

camada. Quanto maior a inclinação do talude, melhor será o efeito dessa camada para 

realizar o escoamento lateral. 

Consequentemente, o material granular pode exercer duas funções nesse sistema 

multicamadas: na época de seca ele impede que a água armazenada na camada de 

material fino tenha um fluxo para as camadas do topo pela capilaridade, minimizando a 

perda de umidade por secagem e evaporação. Em períodos de chuva, a camada granular 

funciona como dreno, conduzindo a água que infiltra lateralmente e assim prevenindo a 

saturação total da camada de material fino.  

Esses dois comportamentos se mostram de extrema importância na maioria das 

regiões brasileiras, porque os períodos de seca e chuvas são bem definidos 

respectivamente no inverno e verão (Borma e Souza, 2002). 
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2.2.3. Aspectos Construtivos  

 

O dimensionamento de um sistema de cobertura eficiente e viável necessita de 

um projeto com as seguintes etapas: 

 Campanha de investigação de campo e laboratório; 

 Simulação computacional do balanço hídrico e definição do sistema de 

cobertura; 

 Construção de uma unidade piloto, instrumentada com lisímetros e sensores para 

monitoramento do desempenho do sistema (Souza et al, 2003). 

 

2.3. Escória de Aciaria 

 

A escória de aciaria é um resíduo sólido industrial proveniente da conversão do 

ferro gusa líquido e da sucata em aço, realizada em conversores a oxigênio ou fornos 

elétricos. Esse subproduto é uma combinação dos minerais da ganga, do minério de 

ferro, das cinzas do coque e do calcário dolomítico utilizados como fundentes (Sousa, 

2007). Seu caráter alcalino é proeminente e bastante reconhecido.  

Como visto no item anterior, os sistemas ativos de tratamento e controle de DAR 

requerem a adição sistemática de produtos alcalinos como calcário, amônia, cal e soda 

cáustica. No entanto, é comum a precipitação de metais ao redor dos materiais 

sulfetados, gerando um processo denominado “blindagem”, que diminui a efetividade 

do tratamento.   

Testes de laboratório e estudos de campo mostram que a escória de aciaria pode 

ser uma solução para esse problema (Ziemkiewicz e Skousen, 1998), pois além de poder 

fornecer alcalinidade ao meio, o fenômeno da blindagem é menor com o uso deste 

material. Além disso, como ressaltado no Capítulo 1, há também o aspecto ambiental a 

ser considerado, na medida em que dá-se um destino nobre à escória de aciaria, um 

resíduo siderúrgico produzido em grandes volumes.    
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 A fabricação do aço depende do tipo de forno (Bessemer, Siemens-Martin, 

Elétrico, etc.) e da escória gerada, que pode ser de natureza ácida ou básica (Araujo, 

1997). Os seguintes processos são utilizados no Brasil para produção e refino do aço: 

OH (Open Heart), que utiliza o forno Siemens-Martin; elétrico ou EAF (Eletric Arc 

Funace), que utiliza o forno de arco elétrico e o LD (Linz-Donawitz) ou BOF (Blast 

Oxygen Furnace), que utiliza o conversor a oxigênio.  

 A tabela 2.4 descreve a produção de aço, separadamente, por processos de refino 

no Brasil, sendo que a escória LD corresponde a 77,9%.  

 O processo que utiliza o forno Siemens-Martin (OH) é obtido adicionando-se 

sucata metálica, calcário (CaCO3) e minério de ferro. Após isso, injeta-se oxigênio para 

fundir e agitar, promovendo assim o banho metálico. Na fase de refino, adiciona-se cal 

(CaO) para remover o fósforo. Com esse processo, produz-se cerca de 300 toneladas de 

aço em um período de 5 a 14 horas. Isso significa que é um processo lento comparado 

ao BOF, que produz essa quantidade de aço em um prazo de 30 a 45 minutos (Souza, 

2007). 

 O processo EAF tem como princípio a transformação de energia elétrica em 

térmica. Assim, uma corrente elétrica alternada é conduzida por terminais e cabos de 

cobre a eletrodos de carbono amorfo ou grafita. A sucata, a cal e o carbono são 

adicionados no forno onde recebem o arco elétrico. A temperatura no forno aumenta e a 

carga começa a ser fundida.  O oxigênio é adicionado para queimar e reagir com as 

impurezas, formando a escória (Jones, 2001). 

 

Tabela 2.4: Quantidade de aço produzida no Brasil por processo de refino (IBS, 2008). 
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 No processo LD, não se emprega energia externa. A sucata e o ferro gusa líquido 

vêm por uma calha ou em um vagão basculador. As etapas para se produzir o aço são 

divididas em carregamento do conversor, sopragem, observação da temperatura e 

composição química do banho, ressopragem, formação do aço líquido e da escória, 

lingotamento contínuo do aço (produção de aço em barras) (Fernandes, 2010). 

 O processo LD, que é o mais empregado atualmente no Brasil, por meio de 

conversores de oxigênio (figura 2.4), produz a escória de aciaria. Os conversores de 

oxigênio funcionam com temperaturas bastante elevadas, em torno de 2.500 a 3.000°C. 

Esse processo tem a finalidade de reduzir os teores de carbono, silício, enxofre, fósforo 

e outros elementos do ferro gusa, os quais prejudicam as propriedades mecânicas do aço 

(IEMA, 2008; Souza, 2007).  

 A injeção de oxigênio puro (em alta velocidade e pressões entre 960 e 1.250 

kPa) desencadeia reações de oxidação de silício, carbono, manganês e fósforo. A parte 

física do processo, que é a formação de uma emulsão gás-escória-metal, dura 

aproximadamente 15 minutos. Dessa forma, os produtos indesejáveis são retirados em 

forma de escória, que ficam na superfície do banho metálico ou na forma de gases, que 

são queimados na saída do equipamento (IEMA, 2008). 

A parte química do processo começa quando o minério de ferro, coque e calcário 

são adicionados no topo do forno, enquanto o oxigênio é pré-aquecido e injetado. O ar 

quente queima o coque e ele reage formando o monóxido de carbono (CO) (reação 

2.14). Esse gás carbônico reduz o oxido férrico em um metal (reação 2.15). Ao mesmo 

tempo, o calcário desce do forno e reage formando CaO (reação 2.16). A cal (CaO) 

formada dessa reação é usada para remover silicatos do metal (reação 2.17) (Rochow, 

1977).   

.  

                                                2C + O2  → 2CO                                                     (2.14)  

                                     Fe2O3  +  3CO  →   2Fe  +  3CO2                                       (2.15)  

                                           CaCO3 →   CaO  +  CO2                                              (2.16)  

                                     CaO  +  SiO2  →    CaSiO3 (escória)                                  (2.17)  
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Figura 2.4: Conversor a oxigênio utilizado no processo (Souza, 2007). 

 

 O CaSiO3 se torna escória e pode também reter sílica (SiO2), alumina (Al2O3),  

magnésio (MgO) ou cal (CaO). A escória líquida flui para o topo do forno, onde pode 

ser derramada periodicamente (Ricketts, 2001). Após a injeção de oxigênio, a lança de 

oxigênio é retirada e o conversor é basculado para a horizontal, derramando o aço 

(Figura 2.5). Assim que se retira o aço, a escória é escoada do conversor, por meio de 

um material refratário (Sousa, 2007). 

 

 

Figura 2.5: Etapas de carreamento e de sopro no conversor LD (IEMA, 2008). 
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A produtividade de escória de aciaria varia em média de 100 a 170 kg de escória 

por tonelada de aço produzido. Para escória de aciaria LD, são gerados cerca de 110 kg 

de escória por tonelada de aço (Machado, 2000; Sousa, 2007).  

 Aproximadamente 40% da escória de aciaria produzida no Brasil são utilizadas 

como sub-base de rodovias e 56% é estocada (IBIS, 2007). A produção anual é em 

torno de 5 milhões de toneladas e 2,24 milhões são estocadas sem destinação definitiva 

(Machado, 2000). Isso mostra a disponibilidade desse material, que tem um potencial 

enorme de aplicação em outras atividades, que não a pavimentação. 

 

2.3.1 – Escória LD: características gerais  

  

 A escória de aciaria é uma fusão de compostos vítreos, formados por um fluxo 

de impurezas contidas no minério durante o processo de produção do aço (US Steel, 

1964).  O resultado desse processo metalúrgico é um aço muito mais resistente e uma 

pilha de escórias que são formadas por óxidos alumino-silicatos.  

Sua composição química consiste em sua maior parte de cal, magnésio e outros 

compostos alcalinos. A lixiviação desse material resulta na liberação de altas 

concentrações de alcalinidade para o solvente.  

Por outro lado, a escória, diferentemente da cal utilizada em agricultura, é uma 

combinação de sílica, ferro e manganês, o que não permite ser “queimada”, nem 

revertida em carbonatos (US Steel, 1964). Essa propriedade é extremamente importante, 

porque significa que a escória pode ficar estocada em ambiente externo, exposta à 

atmosfera, e ainda assim atingir altos níveis de alcalinidade quando lixiviada.  

Como a escória é formada em altas temperaturas, os compostos com baixos 

pontos de ebulição se evaporam. Alguns resíduos desses compostos derivam deste 

processo, como enxofre, selênio, carbono, cádmio, chumbo, cobre e mercúrio, que 

podem ficar presos na matriz vítrea da escória. A concentração elevada de CaO e MgO 

pode ser explicada pela precipitação desses materiais, após se ultrapassar os limites de 

solubilidade da escória fundida durante o processo de refino do aço.  
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Sua composição mineralógica média é dada por β-silicatos dicálcicos (larnita), 

ferrita cálcica, wustita (FeO), cal viva (CaO), periclásio (MgO), portlandita [Ca(OH)2], 

calcita (CaCO3) e outros compostos químicos, como mostra a Tabela 2.5 (Cascudo e 

Helene, 2000; Machado, 2000). 

 

Tabela 2.5: Composição mineralógica típica das escórias LD (Machado, 2000). 

 

 

 A Tabela 2.6 mostra a composição química de duas amostras de escória. A 

amostra ME1 foi produzida na USIMINAS em Ipatinga/MG e a amostra ME2 na CST 

(Companhia Siderúrgica de Tubarão), no Espírito Santo (Souza, 2007).  

 

Tabela 2.6: Análise química quantitativa da escória de aciaria LD (Souza, 2007). 

 

 

 As características da escória de aciaria variam de acordo com o seu processo de 

geração e com os agregados naturais que são inseridos no sistema. A fusão do aço a 
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1500ºC cria um matriz vítrea amorfa, onde os óxidos são encapsulados em um silicato 

aluminato de cálcio. Normalmente, baixas quantidades de carbono significam alta 

qualidade do aço. A quantidade de carbono varia de acordo com a quantidade de 

oxigênio e com o fluxo de cal e dolomita que estão no processo de fusão.  

 Alguns aditivos são responsáveis por baixar o ponto de fusão e removem o 

enxofre; conseqüentemente, aços com melhor qualidade precisam de maior quantidade 

de aditivos. Quanto mais aditivos inseridos, maior a propensão em se precipitar cal 

livre. Dessa forma, quanto melhor a qualidade do aço, maior a necessidade de inserir 

aditivos e assim mais cal livre está contida na escória de aciaria. 

Quanto às características físicas das escórias, por mais de 30 anos o FEhS, que é 

um instituto alemão de pesquisa para escórias de aciaria, investigou suas propriedades 

para uso como agregado. A Tabela 2.7 mostra os valores principais das propriedades 

das escórias de aciaria processadas como BOF e EAF, comparadas com granito e 

pedregulho para agregado de rodovia.  

 De acordo com a Tabela 2.7, em termos físicos, as escórias de aciaria podem ser 

comparadas a agregados naturais de alta qualidade. A alta densidade da escória de 

aciaria, maior que 3,2 g/cm
3 

, a qualifica como material com finalidade de engenharia 

hidráulica. Na Alemanha, aproximadamente 400 000 toneladas por ano são usadas 

como agregados de estabilização de encostas de rios e combate à erosão (Motz e 

Geiseler, 2001).   

 

Tabela 2.7: Propriedades da escória de aciaria BOF e EAF em comparação com alguns 

agregados naturais (Motz e Geiseler, 2001). 

Propriedades 
Escória 

BOF 

Escória 

EAF 
Granito Pedregulho 

Massa específica aparente mínima 

(g/cm³) 3,3 3,5 2,5 2,6 

Partículas lamelares (%) <10 <10 <10 <10 

Treton máximo (%) 22 18 12 21 

Los Angeles máxima (%) 15 13 17 21 

Absorção de água (%) 1 0,7 <0,5 <0,5 
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 Essas boas propriedades encorajaram a indústria siderúrgica e os responsáveis 

pelas estradas a começar um trabalho maior de pesquisa. Souza (2007) realizou ensaios 

de escórias de siderúrgicas no Brasil para o seu emprego como lastro de ferrovias. A 

tabela 2.8 mostra as propriedades dessas escórias comparadas com outros agregados 

utilizados normalmente com essa finalidade. 

 

Tabela 2.8: Propriedades da Escória LD como lastro de ferrovias (Souza, 2007) 

 

  

 Na tabela 2.8, MB é a amostra estudada por Souza (2007) e os valores em 

vermelho são aqueles que as propriedades estão fora das especificações para uso como 

lastro de ferrovias.  
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Em termos ambientais, ensaios para avaliar o potencial para liberar metais 

pesados foram realizados em escórias de aciaria por Motz e Geiseler (2001). Os 

resultados não indicaram concentrações maiores que o referido padrão. Em termos de 

potabilidade, o pH foi alcalino e apenas o cromo ficou acima do indicado para consumo 

humano. A tabela 2.9 foi obtida por Souza (2007) no qual se avaliou as concentrações 

de metais pesados no lixiviado da amostra de escória de aciaria ME2. 

 

Tabela 2.9: Concentrações do lixiviado de escórias de aciaria (Souza, 2007). 
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Os ensaios de lixiviação de escórias realizados por Souza (2007) estão conforme 

as normas NBR 10004, 10005 e 10006. A escória estudada por Souza (2007) é 

classificada como Classe IIA (Não Perigoso – Não Inerte), pelo fato de apresentar teor 

de alumínio na amostra solubilizada acima do limite permitido. Esse resíduo também 

não é corrosivo e nem reativo segundo a NBR 10004.  

Por outro lado, a lixiviação da escória de aciaria possui uma qualidade que pode 

ser útil para se abater a DAR, os elevados valores de pH. Os altos níveis de alcalinidade 

ficam presentes por muitos anos, porque a escória não absorve CO2 que pode causar a 

insolubilização da calcita ou a blindagem (Ziemkiewicz e Skousen, 1998).  

 

2.3.1. Aplicações de escória de aciaria no controle da DAR 

 

 Caso McCarty 

 

Em um estudo realizado na região da Pensilvânia, EUA, na mina de Mccarty, leitos 

de lixiviação foram construídos com calcário e escória a jusante de uma bacia de 

rejeitos, de modo que a água da bacia percolasse pela escória. Esses leitos podem ser 

observados nas figuras 2.6 e 2.7 (Ziemkiewicz e Skousen,1998). 

A mineração McCarty, que é uma mina abandonada de carvão em Preston 

County, Pensilvânia, possui várias pilhas de rejeito que liberam uma lixiviação ácida 

com pH entre 3,7 e 3,9 e concentrações de metais de 0,6 mg/L de ferro, 3,6 mg/L  de 

alumínio e  3,3 mg/L de manganês.  

Para se combater a acidez, optou-se por um sistema inovador que tinha como 

princípio o uso da alcalinidade da escória de aciaria. O aspecto econômico foi avaliado 

para chegar a essa solução, no qual verificou-se uma grande vantagem da escória de 

aciaria que não requer manutenção por pelo menos 10 anos (Simmons et al, 2002). 
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Figura 2.6: Leitos de lixiviação com uma camada de escória visível ao fundo 

(Ziemkiewicz e Skousen, 1998). 

 

 

Figura 2.7: Leitos de lixiviação preenchidos com escória e que recebem água das chuvas 

(Ziemkiewicz e Skousen, 1998). 
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As análises da água da bacia antes e após a percolação pelos leitos de escória 

mostraram que o pH da água da bacia foi alterado de 2,71 para 9 e dos metais 

solubilizados, apenas o vanádio e o cromo ficaram acima dos limites estabelecidos pela 

USEPA, agência de proteção ambiental dos E.U.A (Simmons et al, 2002). 

 

 Caso Huff Run 

  

Leitos de lixiviação de escória também foram utilizados em Huff Run, no 

noroeste de Ohio, EUA. Trata-se de uma tentativa de controle da DAR causada por 

minas de carvão e argila entre 1850 e 1950.  

A região foi dividida em 8 córregos para serem avaliados em relação a acidez 

(figura 2.8). Os córregos com pH ácido foram restabelecidos com os projetos de 

tratamento passivo utilizando escórias de aciaria (leitos de escória).  

 

Figura 2.8: Região de Huff Run (Hamilton et al, 2007). 

 

 Desde que o projeto foi implementado em dezembro de 2005, a qualidade da 

água em relação ao pH tem aumentado de 3,1, que foi antes da construção, para 6,3, 

pós-construção do tratamento passivo com escória (Hamilton et al, 2007). O pH foi 
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alterado pela ação neutralizante da escória de aciaria que foi empregada em canais de 

drenagem de pequenos lagos. Essa tecnologia se mostrou bastante efetiva nesse local. 

 O resultado da melhoria da qualidade dos efluentes desse local pode ser 

observado na tabela 2.10, mostrando os valores antes e após a construção do projeto. A 

Agência de Proteção do Meio Ambiente de Ohio classificou a condição atual das águas 

da região como um habitat acolhedor para a vida aquática. 

 

Tabela 2.10: Efluentes em Huff Run com os leitos de escória (Hamilton et al, 2007). 

 Pré-construção Pós-construção 

pH 3,1 6,33 

Acidez 209,4 mg/L 17,7 mg/L 

Alcalinidade 0,0 mg/L 20,1 mg/L 

Ferro 33,8 mg/L 14,1 mg/L 

Manganês 23,2 mg/L 3,0 mg/L 

Alumínio 8,7 mg/L 0,0 mg/L 

 

 Caso Mingo County 

 

 A mina de carvão Mingo County localiza-se ao Oeste do Estado da Virgínia nos 

EUA.  Mesmo após 10 anos do fechamento e reabilitação da mina, seus efluentes 

continuaram ácidos.  

 Estudos hidrológicos revelaram valores de pH = 3,9 , acidez de 350 mg/L e 

concentrações de manganês de 55 mg/L. A empresa responsável instalou uma série de 

estações de tratamento químico para combate a DAR, o que representou um custo de 

construção e operação bem significativo (Ziemkiewicz e Skousen,1998). 

 Para se diminuir os custos com este tratamento, leitos de escória foram 

aplicados. 

 Após nove meses de monitoramento do efluente, verificou-se que a acidez teve 

redução de 85% (de 350 para 50 mg/L), o pH aumentou de 3,9 para mais de 5, e a 

concentração de manganês caiu de 55 para 12 mg/L (Ziemkiewicz e Skousen,1998).  
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 Misturas de escória de aciaria e rejeito de carvão: 

 

Machado e Schneider (2008) avaliaram a disposição conjunta de escória de 

aciaria com rejeito de carvão. O carvão foi proveniente da mina do Recreio, no 

município de Butiá-RS, e a escória proveniente do forno-panela da Gerdau Siderúrgica 

Rio-grandense. Testes estáticos de contabilização de ácidos e bases conhecido como 

ABA e ensaios cinéticos pelo método de células úmidas foram realizados.  

Os parâmetros medidos foram: pH, potencial redox, alcalinidade total, ferro, 

alumínio, manganês, zinco, sulfato e condutividade elétrica (CE). A mistura do rejeito 

de carvão e escória no traço em massa de 3:1 mostrou eficácia na neutralização de DAR 

com um lixiviado com pH entre 6,0 e 4,0, baixa acidez e concentrações reduzidas de 

metais (Fe, Al, Mn e Zn) e SO4
2-

 (Machado e Schneider, 2008). As concentrações de 

Alumínio e Ferro foram muito baixas durante as 20 semanas, demonstrando que as 

misturas do rejeito com escória liberam concentrações desse metal próximas de zero.  

Assim, o traço 3:1 de rejeito e escória mostrou-se ser o mais eficaz dentre os 

traços estudados, já que os valores de pH obtidos foram próximos a neutralidade. Essa 

mistura se torna uma opção viável para minimizar as taxas de oxidação da pirita e assim 

reduzir o impacto gerado pela DAR (Machado e Schneider, 2008). 

 

2.4. Fluxo em solos sob condição não saturada  

 

Os solos não saturados possuem partículas sólidas, água e ar em porcentagens 

volumétricas variáveis. Por isso, ao se empregar as teorias clássicas da Mecânica dos 

Solos, que admitem o solo apenas em condição saturada, problemas de fluxo em meio 

não saturado podem ter resultados insatisfatórios (Lee e Wray, 1995).  

 

2.4.1. As fases do solo  
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O solo é constituído por um sistema de três fases: sólida, líquida e gasosa. Uma 

quarta fase pode ser incluída, constituída pela interação ar-água, também chamada de 

membrana contráctil (Fredlund e Rahardjo, 1993).  

 

 

 

Figura 2.9: Diagrama de fases de um solo não saturado: (a) diagrama simplificado de 

três fases; (b) inclusão (Barroso, 2008; Fredlund e Rahardjo, 1993). 

 

O diagrama de fases na figura 2.9 representa esquematicamente a massa e o 

volume de cada fase. No primeiro diagrama (a) da figura 2.9, podemos ver as fases 
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simplificadas. No diagrama (b), inclui-se a membrana contráctil, que separa a fase 

líquida da gasosa. 

 

 Fase Sólida: 

A fase sólida do solo são partículas minerais que podem apresentar características 

muito variáveis como tamanho, forma, textura, composição mineralógica, configuração 

cristalográfica, etc (Barroso, 2008).  

 

 Fase líquida: 

A fase líquida é constituída por água, sais e ar dissolvidos. Essa fase pode ser 

classificada da seguinte forma: água gravitacional, água capilar e água adsorvida.  

A água gravitacional se movimenta entre os poros sob a ação da força da gravidade, 

e portanto, ela está livre. A água capilar também está livre, mas se movimenta sob a 

ação da capilaridade que ocorre no contato água – partícula de solo. Esse fenômeno 

ocorre apenas na condição não saturada. A água adsorvida está presa à superfície das 

partículas sólidas através do mecanismo de adsorção, mecanismo que atua devido às 

cargas elétricas negativas nas superfícies das partículas (Barroso, 2008). 

 

 Fase gasosa: 

A fase gasosa é composta por ar livre e vapor de água que estão presentes nos poros 

não ocupados por água. Essa fase está presente nas condições seca e não saturada do 

solo (Barroso, 2008).  

Quando o solo está abaixo do nível da água, os poros estão preenchidos pela água 

que expulsa o ar existente no solo e, assim a fase gasosa é excluída. Essa condição é 

chamada de condição saturada. 

 

 Interface Ar-água: 

A interface ar-água ou membrana contráctil é constituída por uma película composta 

por água e ar, mas com propriedades que a diferenciam dos materiais que a compõem 

(Ubaldo et al, 2006). Nas relações de massa-volume, considera-se o solo como um 

sistema trifásico, fazendo com que o volume da membrana contráctil não seja 
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considerado e com que seu peso seja acrescentado ao peso da água (Fredlund e 

Rahardjo, 1993). 

 

2.4.2. Efeito da Capilaridade 

 

 Conforme Vasconcelos (2008), a capilaridade pode ser demonstrada com a 

ascensão de água em um tubo capilar. O menisco é a curvatura côncava para a pressão 

maior que ocorre na superfície do tubo capilar. Assim, o menisco possui uma curvatura 

que reflete a diferença entre a pressão existente entre o ar e a água. A equação (2.18) 

mostra a relação entre a altura capilar hc e o raio Rs do tubo, sendo inversamente 

proporcionais. Os outros parâmetros são: γw, que é o peso específico da água, e Ts, a 

tensão interfacial água-ar. 

 

 

(2.18) 

 

 

 Os solos finos apresentam poros com pequenos raios e isso faz com que atuem 

como tubos capilares. Nesses solos, a ascensão da água atinge alturas bem acima do 

nível freático, sendo essa região chamada franja capilar. Na franja capilar, a pressão da 

água é negativa em relação à pressão atmosférica. Em situações práticas, a capilaridade 

é considerada como nula ou igual à pressão atmosférica. 

 

2.4.3. Potencial Total da Água no Solo (P
t
)  

 

 O Potencial Total da água no solo é o trabalho para levar uma quantidade 

infinitesimal de água pura desde um ponto situado a uma altura conhecida até um ponto 

definido no solo (Jucá, 1990). Esse movimento ocorre de forma reversível, 

isotermicamente e sob condição atmosférica. 
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 O potencial total (P
t
) da água no solo pode ser representado pela equação (2.19). 

Os componentes dessa equação são: o potencial gravitacional (P
g
), o potencial osmótico 

(P
os

), o potencial de pressão (P
p
) e o potencial matricial (P

m
). 

 

P
t 
= P

g 
+ P

os 
+ P

p 
+ P

m  
(2.19) 

 

 Potencial Gravitacional (P
g
)  

 

O campo gravitacional atua na água gerando uma energia potencial gravitacional 

que depende da posição na qual ela se encontra em relação a um plano de referencia 

(Reichardt, 1987). O potencial gravitacional é zero no plano de referência, é positivo se 

estiver acima dele e negativo abaixo. Normalmente o plano de referência escolhido é a 

superfície do solo. 

 

 Potencial de Pressão (P
p
)  

 

O potencial de pressão é relativo à água submetida à pressão atmosférica local, 

sendo essa considerada igual a zero. Esse valor é considerado apenas positivo, ou seja, 

acima da pressão atmosférica. O potencial de pressão ocorre apenas se existir água livre 

exercendo carga hidráulica sobre o solo saturado (Reichardt, 1987). Em solos não 

saturados, o potencial mátrico substitui o potencial de pressão (Barroso, 2008).  

 

 Potencial Osmótico (P
os

)  

 

O potencial osmótico ocorre quando existe diferença de composição entre a água do 

solo (presença de sais minerais e substâncias orgânicas) e a água pura. O movimento da 

água pura acontece quando existe uma membrana semipermeável. A membrana 
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semipermeável só permite passagem de solvente (no caso a água pura) e não deixa 

passar o soluto.  

No solo, não existe membranas semipermeáveis, assim sempre ocorre movimento 

de solutos, caso tenha diferença de potencial osmótico. Isto é, os solutos se redistribuem 

e ocorre um movimento desprezível de água (Reichardt, 1987). 

 

 Potencial Matricial ou Mátrico (P
m

)  

 

O potencial mátrico resulta do efeito da capilaridade e do efeito de adsorção que 

ocorrem devido às interações entre as partículas sólidas e a água no solo. Na condição 

saturada, a componente matricial do solo é nula. Na condição não saturada, surgem os 

efeitos da capilaridade e o potencial mátrico torna-se negativo. Com altos valores de 

umidade, a capilaridade tem influência determinante no potencial mátrico.  

Já em condições de umidade baixa, a adsorção tem uma influência maior nos valores 

do potencial mátrico (Reichardt, 1987). A figura 2.10 mostra a água adsorvida e capilar 

entre partículas sólidas, determinando o potencial mátrico do solo. 

 

Figura 2.10: Água adsorvida e capilar entre partículas sólidas, determinando o potencial 

mátrico do solo (Hillel, 1971). 
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2.4.4. Sucção  

  

 A sucção no solo é uma quantidade de energia que corresponde a sua capacidade 

de reter água. A água livre que se movimenta dentro do solo é retida ou adsorvida por 

ele. Uma energia externa é necessária para contrapor-se à força de retenção da água e 

liberar a água adsorvida. Essa energia por volume de água é chamada de sucção (Lee e 

Wray, 1995). 

 Se os potenciais de pressão e gravitacional forem desprezados, pode-se dizer que 

a sucção total é igual ao potencial total (Jucá, 1990). Assim, a sucção do solo (ψ), 

conforme descrito na equação (2.20) pode ser dividida em sucção mátrica (ψ
m
), que é a 

capacidade de retenção de água devida à matriz do solo, ou seja, dependente do tipo de 

partículas e seu arranjo estrutural e em sucção osmótica (ψ
os

), que é a capacidade de 

retenção devido aos sais dissolvidos na água do solo.  

   

ψ = ψ
m 

+ ψ
os  

(2.20) 

 

 A sucção mátrica é definida como a diferença entre a pressão do ar (ua) e a 

pressão da água (uw) presentes nos poros do solo, conforme a equação (2.21).  

 

ψ
m 

= u
a 
– u

w  
(2.21) 

 

 A ascensão da água no fenômeno de capilaridade está relacionada à sucção 

mátrica e se torna maior quanto menor for o raio do menisco formado entre grãos e a 

água intersticial do solo. A sucção depende da quantidade de água no solo, assim, o teor 

de umidade volumétrico (θ), e a condutividade hidráulica de solos não saturados (knsat) 

são inversamente proporcionais a sucção (Vasconcelos, 2008). 

 

2.4.5. Medição da sucção no solo  

 



48 

 

Diversos métodos são empregados para medir a sucção do solo. A tabela 2.11 

apresenta uma lista com as principais técnicas.  

 A técnica do papel-filtro é a mais utilizada atualmente para obtenção da curva 

característica porque é um método fácil de ser executado, de baixo custo e é o que cobre 

a maior faixa de medida (Ubaldo et al, 2006). A desvantagem dessa técnica é o extremo 

cuidado requerido na sua execução (Feuerharmel et al, 2004). Outra vantagem é que o 

processo industrial da produção do papel filtro garante que as características de 

absorção desse material sejam as mesmas, independente do lote que está se utilizando 

(Ubaldo et al, 2006).  

 A execução desse ensaio consiste em se colocar o solo em contato com o papel-

filtro e após se atingir o equilíbrio da umidade entre ambos, mede-se a umidade do 

papel-filtro e se obtém a sucção do solo por uma curva de calibração (Ubaldo et al. 

2006). Esse método será mais bem descrito no Capítulo 3.  

 

Tabela 2.11: Métodos de medição da sucção no solo com suas respectivas faixas de 

pressão (Bonder, 2008) 

Método Tipo de sucção medida Faixa de medida (kPa) 

Tensiômetro Matricial e Total 0-90 

Translação de eixos Matricial 0-1500 

Condutividade térmica Matricial 0-400 

Condutividade elétrica Matricial e Osmótica 20-1500 

Psicrômetro Total e Osmótica 100-8000 

Papel-filtro Matricial e Total 0-29000 

 

2.4.6. Curva Característica Solo-água  

 

 A curva característica solo-água é a relação entre a quantidade de água presente 

nos poros e a sucção do solo (Barroso, 2008). A quantidade de água no solo é medida 

como teor de umidade volumétrico (θ), gravimétrico (w) ou grau de saturação (S). A 

sucção total (ψ) pode ser estabelecida como sucção mátrica (ψ
m
) se os valores estiverem 

acima de 1500 kPa (Fredlund e Xing, 1994).  
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Em laboratório, é possível obter a curva característica por dois procedimentos: 

umedecimento do solo, que pode ser feito adicionando-se água gradativamente a uma 

amostra seca ao ar, provocando assim redução do potencial matricial. O outro 

procedimento consiste em tomar uma amostra na condição saturada, e aplicar pressões 

ou deixá-la secar ao tempo para se retirar a água. 

A figura 2.11 mostra curvas características típicas para areia e argila. O teor de 

umidade volumétrico pode ser obtido pelo produto da porosidade pelo grau de saturação 

(θ = n x S) (Gerscovich, 2001). Além disso, o teor de umidade saturado (θ
s
) é um 

parâmetro que apresenta o mesmo valor da porosidade (n) quando o grau de saturação 

se encontra a 100%.  

 

 

Figura 2.11: Curvas características de solos argilosos e arenosos (Hillel, 1971). 

 

As características das curvas podem ser generalizadas conforme a figura 2.11. 

Elas dependem da história de tensões a qual o solo foi submetido (Marinho e Pereira, 

1998). Na figura 2.11, observa-se também que o solo argiloso apresenta um teor de água 

maior, isto é, uma capacidade maior de reter água, em comparação com o solo arenoso 

para um mesmo valor de sucção. 

Nos procedimentos de umedecimento e secagem da amostra, obtêm-se curvas de 

retenção diferenciadas devido ao fenômeno da histerese. As curvas que mostram os 

processos de drenagem (retirada de água) são denominadas de curvas de drenagem ou 

de secagem. Aquelas obtidas no processo de saturação (colocação de água) são 
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denominadas de curvas de saturação ou de umedecimento. Elas são diferentes conforme 

mostrado na figura 2.12. 

 

Figura 2.12: Curva Característica do Solo – Se (valor de entrada de ar); Sc (valor crítico 

de entrada de ar); θ (teor de umidade volumétrico) - (Ibañez, 2008). 

 

 A histerese é explicada como um fenômeno que provoca a diferenciação das 

curvas de retenção do solo. Hillel (1971) pondera que causas diversas provocam a 

histerese, como as formas geométricas individuais dos poros, os ângulos de contato 

entre a água e a superfície mineral e o raio do menisco durante os processos de secagem 

e umedecimento. Quanto maior for a quantidade de ar ocluso nos poros e os fenômenos 

de expansão ou contração do material, maior será o fenômeno da histerese. 

 

2.4.7. Condutividade Hidráulica Não Saturada  

 

 Nos solos em condição não saturada, os poros são ocupados por ar e água. Dessa 

forma, a condutividade hidráulica não saturada sofre uma redução em comparação à 

condição saturada, que pode ser explicada pelos três fatores citados abaixo (Mateus, 

1994): 

 O ar que está nos poros reduz a área onde o fluxo passa; 
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 A sucção provoca uma redução no raio dos poros, diminuindo a permeabilidade 

e a velocidade do fluxo; 

 A fase líquida fica descontínua devido ao ar e isso faz com que o fluxo da água 

ocorra na fase vapor. 

 

A determinação experimental da condutividade hidráulica se torna muito 

complexa devido aos fatos citados anteriormente. Dessa forma, tentativas têm sido 

feitas utilizando relações entre os parâmetros de condutividade hidráulica saturada e da 

curva de retenção de água do solo, os quais são dependentes da distribuição do tamanho 

dos poros (Fredlund et al, 1994). 

Os métodos a seguir são utilizados pelo módulo Vadose do programa 

computacional Geo-Slope (2007), o qual será aplicado nas análises apresentadas no 

Capítulo 3. 

  

a) Método de Fredlund, Xing e Huang (1994) 

 

Nesse método, a condutividade hidráulica não saturada é função da condutividade 

hidráulica saturada e da integração ao longo de toda a curva de retenção de água do 

solo. A faixa de poro pressões negativas desse método se estende de 0 a 10
6
 kPa, o que 

elimina a necessidade de se determinar o teor de umidade residual que é exigida 

normalmente por outros métodos. Segundo os autores, esse método é mais indicado 

para solos arenosos e pode ser representado pela equação (2.22). 

  

 

 

(2.22) 
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Onde: 

kψ: condutividade hidráulica não saturada; 

ks: condutividade hidráulica saturada obtida em laboratório; 

θ: teor de umidade volumétrico; 

y: variável de integração representada pelo logaritmo da sucção; 

j: menor sucção descrita na função final; 

N: maior sucção descrita na função final; 

ψ: sucção correspondente; 

en: número natural (2,71828); 

s: inclinação da linha tangente à função que passa através do ponto de inflexão; 

θ’: primeira derivada da equação 2.23. 

 

 

 

(2.23) 

 

 

Sendo que: 

a: valor de entrada de ar do solo;  

θ
s
: teor de umidade saturado;  

n, m: parâmetros de ajuste à curva sucção x teor de umidade volumétrico; 

C(ψ): correção da função definida como mostrado na equação 2.24. 

  

(2.24) 

 

 

 

Em que: 

Cr: constante da matriz de sucção, correspondente ao valor de teor de umidade 

volumétrico residual (valor usual de 1500 kPa). 

 



53 

 

 Os valores de a, n e m precisam ser conhecidos para aplicar o método de 

Fredlund et al. (1994). Esses valores são geralmente determinados usando um algoritmo 

de ajuste aplicado aos dados de pontos medidos. Alguns programas de análise numérica 

realizam esse cálculo automaticamente.  

 

b) Método de van Genuchten (1980) 

 

Segundo van Genuchten (1980), a equação analítica (2.25) determina a 

condutividade hidráulica não saturada kψ de um solo em função da sucção mátrica ψ. 

 

 

 

(2.25)  

 

 

Onde: 

ap, n e m: parâmetros de ajuste da curva característica. 

 

 Os parâmetros ap, n e m podem ser obtidos considerando-se, na curva 

característica, um ponto P eqüidistante do teor de umidade volumétrico nas condições 

saturada e residual. O parâmetro ap é um ponto central sobre o qual o parâmetro n altera 

a inclinação da função. O parâmetro m influencia o trecho inclinado da curva quando 

atinge o patamar mais baixo. Esse método só pode ser empregado caso se conhece os 

parâmetros de ajuste; caso contrário, busca-se na literatura valores de referência para 

aplicá-lo (Pedra, 2010). 

 

2.4.8. Fluxo de gás em meio não-saturado 

 

 A equação 2.2 mostra que o oxigênio é um dos componentes necessários para 

que ocorra a oxidação do sulfeto no processo de geração de DAR. Assim, o controle do 
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fluxo de oxigênio na camada de cobertura em uma pilha de material sulfetado se mostra 

fundamental para reduzir a geração de ácido (Yanful, 1993). 

 O fluxo de gás analisado no programa computacional Vadose/w (Geo-slope, 

2007) é considerado como se o gás estivesse submetido à pressão atmosférica. Além 

disso, o fluxo é calculado em relação ao transporte do gás na fase água quando 

solubilizado e em relação ao fluxo na fase ar pelo fenômeno da difusão. 

 A equação que governa o transporte de oxigênio em solos sob condições não-

saturadas incorpora os efeitos de perda de massa devido à dissolução de oxigênio da 

fase ar para a água e a queda da concentração com o tempo, como mostra a equação 

(2.26) para duas dimensões (Geo-slope; 2007).  

                           

               (2.26) 

 

 

  

Onde: 

C: Concentração de oxigênio do ar nos poros (massa/volume); 

eff :  porosidade efetiva definida por Aubertin et al. (2000) como  a + Hw ; 

a:  teor de ar volumétrico; 

w:  teor de umidade volumétrico; 

H:  constante de solubilidade do oxigênio na água (2,8 e
-2

 a 25°C); 

Deff:  coeficiente efetivo de difusão (m
2
/sec); e  

:  coeficiente de queda da concentração (meia vida em anos). 

 

 A solubilidade é a massa de oxigênio dissolvida na água dividida pela massa de 

água. A solubilidade do oxigênio em água dividida pela mudança na concentração de 

oxigênio nos poros de ar é uma relação linear e depende da temperatura. Os dois pontos 

necessários para determinação dessa função são: 

1) A solubilidade do oxigênio na água, sendo que o ar adjacente à água está 

saturado de oxigênio em uma determinada temperatura e pressão. 

2) A solubilidade quando a concentração de oxigênio no ar é igual a zero. 
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A 25°C, a solubilidade do oxigênio na água é aproximadamente 8,32 mg por litro. O 

ar, quando está saturado de oxigênio, apresenta aproximadamente 20,9% de oxigênio 

por massa. A solubilidade em diferentes temperaturas pode ser calculada usando o valor 

de referência a 25°C por meio da relação de equilíbrio de Clausius-Clapeyron como 

segue: 

        

  (2.27) 

 

 

Sendo que: 

H: entalpia de dissolução do gás (=-3500 cal para oxigênio); 

R: constante universal dos gases; 

T1, T 2: respectivamente, temperatura de referência e não conhecida (K); e 

S1, S 2: respectivamente, solubilidade de referência e não conhecida (mg/L). 

 

 O coeficiente de difusão efetivo (Deff) pode ser obtido por um método proposto 

por Collin e Rasmuson (1988) e utilizado pelo Vadose/w (Geo-Slope, 2007). Esse 

modelo considera tanto a difusão de oxigênio na fase ar como na fase água e pode ser 

calculada conforme a equação a seguir: 

 

 

 (2.28) 

 

 

Sendo que: 

Da: o coeficiente de difusão do oxigênio no ar (1,8e
-5

 m
2
/s); 

S: o grau de saturação do solo; 

n: porosidade do solo (volume de vazios/volume total); 

Xa: parâmetro empírico; 

Dw: o coeficiente de difusão do oxigênio na água (2,2e
-9

 m
2
/s); 

Xw: outro parâmetro empírico. 
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 Os dois parâmetros empíricos são calculados pelo programa Vadose/w (Geo-

slope, 2007) por interações sucessivas das equações abaixo: 

 

    (2.29)                                                                                                                      

(2.30) 

 

 

 O coeficiente de difusão efetivo determinado para solos com grau de saturação 

elevados de 85% a 95% é da ordem de 1,0 e
-08

 m²/s a 1,0 e
-10

 m²/s, conforme a figura 

2.13 (Yanful, 1993).  

 

 

Figura 2.13: Gráfico convencional da variação do Coeficiente de Difusão Efetivo pelo 

Grau de saturação do solo (Yanful, 1993). 

 

 Por meio de experimentos de laboratório, análises numéricas e resultados de 

campo, verificou-se que o coeficiente de difusão decresce à medida que o grau de 

saturação aumenta, resultando em uma baixa difusão de oxigênio na água e baixa 



57 

 

solubilidade de oxigênio do ar para água. Coberturas com alto grau de saturação 

garantem um baixo fluxo de oxigênio para o material disposto, o que resulta em uma 

baixa geração de ácido.  

 A difusão de oxigênio no ar é bem superior à difusão quando dissolvido em 

água, conforme item 2.1.7. A cobertura seca, quando mantém alto grau de saturação, é 

comparada a um cobertor de água sobre o material disposto (O’Kane et al., 2002). 

A difusão de oxigênio no ar dos poros dos solos se torna menos significativa 

quando o grau de saturação está superior a 85%. Ao se elevar o grau de saturação do 

solo entre 85% e 90%, o solo geralmente atinge um teor umidade em que a fase ar se 

torna descontínua (O’Kane et al., 2002). Dessa forma, o fluxo de oxigênio cessa de 

ocorrer na fase ar, porque os poros não estão mais interligados e o fluxo passa a ser por 

difusão na fase água. Esse fato provoca uma mudança física no transporte do oxigênio e, 

consequentemente, uma redução expressiva no fluxo.  
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Capítulo 3 

 

3. Materiais e Métodos 

 

 De forma resumida, pode-se dizer que este trabalho constituiu-se em 5 etapas:    

1) amostragem;  2) caracterização dos materiais; 3) simulações numéricas; 4) análise 

dos resultados e 5) elaboração da dissertação. O fluxograma da figura 3.1 e os 

parágrafos que se sucedem fornecem mais detalhes destas etapas.  

 

 

 

 Figura 3.1: Fluxograma de desenvolvimento deste trabalho. 
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3.1. Amostragem 

 

3.1.1. Escória de Aciaria LD (ES1): 

 

 As amostras de escória estudadas nesse trabalho foram retiradas de pilhas de 

escória localizadas no pátio 3 da usina siderúrgica da USIMINAS em Ipatinga/MG, 

conforme os procedimentos indicados na norma NBR 11541 (Fernandes, 2010). Essas 

pilhas foram estocadas durante um período de seis meses, e após a amostragem esse 

material foi transportado para o Laboratório de Ferrovias da Universidade Federal de 

Ouro Preto.  

 Uma quantidade de 200 kg desse material foi separada, quarteada e britada no 

laboratório de Mineração do Departamento de Mineração da UFOP. Os britadores 

utilizados foram: de mandíbulas (Tipo Blake – 130 x 100 mm, 1 eixo excêntrico) e de 

rolos (120 x 80mm). Em seguida, esse material foi estocado em sacos plásticos no 

Laboratório de Geotecnia da UFOP. 

 

3.1.2. Mina de Pirita 

 

 As amostras de material sulfetado foram obtidas em uma antiga mina de 

extração de pirita (FeS2), que era utilizada para a produção de enxofre e ácido sulfúrico 

entre as décadas de 30 e 60 do século passado (Moraes, 2010). Atualmente, essa área se 

encontra abandonada e com sérios problemas ambientais.  

 Sua localização se dá na extremidade sudeste do Quadrilátero Ferrífero, entre os 

municípios de Ouro Preto e Mariana.  

 A geologia da área da mina é composta por rochas pertencentes à formações 

Cercadinho, Fecho do Funil e Sabará, todas pertencentes ao Supergrupo Minas 

(Barbosa, 1969). A pirita é encontrada em rochas da formação Cercadinho, que possui 

quartzitos, filitos comuns e também quartzitos e filitos ferruginosos. As rochas da 

formação Fecho do Funil (xistos, filitos e dolomitos) também podem conter pirita. A 

figura 3.2 mostra um mapa geológico simplificado do local. 
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 O clima da região é tropical, com alta pluviosidade, mais concentrada nos meses 

de outubro a março (período úmido). A precipitação média anual é de 1.723,6 mm em 

Ouro Preto. O período de abril a setembro (período seco) concentra apenas 10,4% das 

precipitações (Moraes, 2010). A figura 3.3 mostra a precipitação média na cidade de 

Ouro Preto segundo os meses do ano. 

 

 

Figura 3.2 : Mapa geológico simplificado da área em estudo (Moraes, 2010). 

 

 A temperatura média anual em Ouro Preto, abrangendo o período de 1976 a 

1990, foi de 18,5°C. O mês com temperaturas mais elevadas é janeiro, que possui média 

de 21,2°C. Julho é o mês com temperaturas mais baixas, tendo média de 15,5°C. A 

amplitude térmica é de 5,7°C e apresenta um período úmido e quente e outro período 

seco e chuvoso (Moraes, 2010). A figura 3.4 apresenta a variação de temperaturas 

médias no decorrer de um ano em Ouro Preto. 
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Figura 3.3: Distribuição da precipitação média no período de 1914 a 1990 em Ouro 

Preto (Carvalho, 1995). 

 

 

Figura 3.4: Distribuição das temperaturas médias mensais em um ano na região de Ouro 

Preto no período de 1976 a 1990 (Carvalho, 1995). 

 

 As amostras foram obtidas nas proximidades da casa de reabilitação de 

dependentes químicos, chamada Lírios do Campo. Nesse local, foi relatado por Souza e 

Costa (1994) um grave passivo ambiental, que através de análises preliminares 
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demonstrou contaminação d’água em dois pontos, cujo pH era abaixo de 3 e alta 

concentração de sulfato, isto é, ocorrência de Drenagem Ácida de Rocha (DAR). 

 A figura 3.5 mostra os taludes de onde foram retiradas as amostras, verificando-

se processos erosivos. A vegetação abaixo dos taludes por onde passa a drenagem do 

local está bastante danificada, demonstrando, visualmente, o impacto ambiental causado 

pelo processo de DAR. 

 

 

Figura 3.5: Talude da Mina de Pirita e local onde escorre a DAR. 

 

 Em campo, é possível observar veios de pirita em elevado grau de alteração. A 

coloração desse material é amarela e com forte odor de enxofre. A figura 3.6 mostra o 

afloramento onde houve a coleta. Foram retirados, aproximadamente, 200 kg de 

amostras, acondicionados em sacos plásticos. Em laboratório, esse material foi 

quarteado e estocado em sacos plásticos.  
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Figura 3.6: Retirada de amostras na Mina de Pirita.  

 

3.2. Ensaios Geoquímicos 

 

3.2.1. Difração de Raios-X 

 

 Para a determinação mineralógica das amostras de piritia e escória, utilizou-se a 

técnica de difração de Raios-X. Para isto, as amostras foram pulverizadas por meio do 

almofariz e enviadas, em uma quantidade de 250 g cada, para o Laboratório de Difração 

de Raios-X do DEGEO/UFOP.  

Os difratogramas foram obtidos por um equipamento da marca Rigaku Geiger 

Flex, modelo D/ MAX-B SERIES, com tubo de cobre. O intervalo de varredura foi de 2 

a 70° e radiação de 4° KV e 15 µA. A velocidade adotada foi de 1,2 graus/minuto, com  

duração total de 70 min. 
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3.2.2. Composição Química 

 

 As amostras de escória de aciaria e de material da Mina de Pirita foram 

preparadas em uma quantidade de 50 g cada uma e pulverizadas. Elas foram enviadas 

para o Laborarório de Geoquímica Ambiental (LGqA) do DEGEO/UFOP para análise 

da composição química por meio da Digestão Total.  

 As análises foram feitas em Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte 

Plasma, marca Spectro/modelo Ciros CCD. 

 As determinações das porcentagens de enxofre (S) e sílica (Si) foram realizadas 

no laboratório da empresa Geosol, em Vespasiano/MG. Os métodos empregados foram 

Combustão e Detecção por infravermelho – IV (Leco) para o enxofre e Fluorescência de 

Raios–X (fusão com tetraborato de lítio) para a sílica. 

 

3.2.3. Determinação do pH, pH e CE 

 

 A determinação do pH, pH e condutividade elétrica (CE) foi realizada 

conforme os procedimentos apresentados por Camargo et al. (2009). A recomendação é 

uma relação solo:água de 1:2,5 para o pH e 1:1 para a CE.  

 Para se medir o pH, as suspensões foram agitadas por 15 minutos e, após um 

repouso de 30 minutos, foram obtidas as leituras com medidor de pH Gigicrom 

Analitycal DM-22, marca Digimed. 

 Para a determinação da CE, foi aplicada uma massa de 100 g da amostra para 

100 ml de água deionizada. A suspensão foi agitada por 30 segundos a cada meia hora 

por até 2 horas. Após a agitação, a suspensão foi filtrada, realizando-se a leitura com 

condutivímetro modelo Digicrom Analitycal DM-22, marca Digimed. 

 

3.2.4. Determinação da CTC e SE por Adsorção do Azul de Metileno: 

 

 A determinação da CTC (Capacidade de Troca de Cátions) e da SE (Superfície 

Específica) foi realizada por meio do ensaio de Adsorção do Azul de Metileno, citado 
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por Pejon (1992). Esse ensaio é extremamente simples e prático, no qual, por meio da 

adição gradativa de uma solução de azul de metileno, ao solo encontra-se o ponto de 

saturação do mesmo. A partir da quantidade de solução gasta para a saturação, 

calculam-se a CTC e SE.  

Para se encontrar o ponto de saturação, utilizam-se pingos em papel filtro. Cada 

vez que o corante é adicionado, avalia-se a formação de uma aréola em volta do pingo. 

Uma auréola permanente denota a saturação. 

  

3.2.5. Ensaio de lixiviação  

 

 O objetivo desse ensaio foi encontrar a proporção de escória de aciaria que 

neutraliza a geração de ácido do material sulfetado proveniente da Mina de Pirita. 

Colunas de lixiviação foram construídas por meio de garrafas de PVC com um 

diâmetro de 9,3 cm e 25 cm de comprimento. 

As amostras foram preparadas considerando o peso seco de cada material. 

Dentro de cada recipiente, foi inserido material da Mina de Pirita (AMP) e proporções 

diferentes de escória de aciaria (ES1) conforme tabela 3.1. Apenas na mistura AMP que 

não se inseriu ES1. 

 

Tabela 3.1: Tabela contendo as proporções de material em cada mistura do ensaio de 

lixiviação. 

Mistura ES1 (g) AMP (g) Total (g) ES1 (%) 

ES1 300 0 300 100,0 

M33 150 300 450 33,3 

M25 100 300 400 25,0 

M20 75 300 375 20,0 

M14 50 300 350 14,3 

AMP 0 300 300 0,0 
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Assim as misturas contêm as seguintes proporções: 100%, 33,33%, 25%, 20%, 

14,3% e 0% de ES1. Para simplificar a nomenclatura, cada mistura foi etiquetada com 

uma sigla conforme sua porcentagem de ES1 respectivamente da seguinte forma: ES1, 

M33, M25, M20, M14 e AMP. 

 

 

Figura 3.7: Bancada com as colunas para ensaio de lixiviação. 

 

 A quantidade de água adicionada foi calculada conforme os dados que seguem: 

1) Calculou-se a área da coluna (Ac) por meio do diâmetro (d) da mesma: 
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2) Calculou-se o volume (v) a ser inserido nas colunas, multiplicando-se a 

precipitação média total (ppt) do mês mais chuvoso na região de Ouro Preto que 

foi de 350mm ou 35cm, conforme a figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

3) O volume total inserido na coluna durante o ensaio corresponde a dois meses de 

chuva intensa. 

 

 

 

Inicialmente, foram inseridos 100 ml diários durante 5 dias por semana até 

completar 15 dias. Após esse período, foram acrescentados 200 ml por dia 2 vezes por 

semana até completar o total de 4700 ml. Houve uma pequena diferença do volume 

calculado para inserir na coluna para o que realmente foi inserido devido a questões de 

arredondamento. O ensaio durou 15 semanas.  

A cada vez que se acrescentava água ao sistema, recolhia-se o lixiviado por meio 

de béqueres e realizavam-se as medidas de pH, Eh, CE e temperatura.  

O pH foi medido em um pHmetro Digimed DM-22 VI.2. As medidas de Eh 

foram realizadas com o mesmo equipamento. A CE e a temperatura foram analisadas 

por um condutivímetro Digimed DM-32 VI.0.  

 

3.3. Ensaios Geotécnicos 
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 A caracterização geotécnica dos materiais estudados neste trabalho foi realizada 

por meio dos ensaios listados na tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Ensaios Geotécnicos e as normas correspondentes. 

Ensaio Geotécnico Normas 

Análise Granulométrica NBR 7181/1984 

Determinação do Limite de Liquidez e 

Determinação do Limite de Plasticidade 

NBR 6459/1984 e NBR 7180/1984 

Massa específica dos sólidos NBR 6508 / 1984 

Adensamento Unidimensional NBR 12007/1990  

 

 Além desses ensaios, foram realizados estudos de permeabilidade e sucção em 

solos para uma melhor análise do fluxo em meio não-saturado, como descrito nos 

próximos itens. 

 

3.3.1. Permeabilidade Saturada: 

 

 Os ensaios de permeabilidade saturada foram realizados conforme os 

procedimentos indicados na norma NBR 13292/1995. O permeâmetro utilizado possui 

as seguintes dimensões internas: diâmetro = 71,1mm e altura= 106,6mm. O 

equipamento utilizado é da marca TESTOP, n°014 série B (Figura 3.8), pertencente ao 

Laboratório de Geotecnia da UFOP.  

 As amostras foram moldadas, lançando-se o material com funil para se ter um 

índice de vazios próximo do índice de vazios máximo, simulando uma possível situação 

de campo de uma cobertura seca do tipo Capilar, sem compactação como citado no item 

2.2.2 deste trabalho. O material ficou 24 horas em percolação para se saturar 

completamente, e, após esse período, iniciou-se o ensaio em condições de carga 

constante.  
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Figura 3.8: Permeâmetro utilizado (Carga Constante). 

 

3.3.2. Ensaio de Sucção pelo método do Papel-Filtro 

 

 Este método é baseado na capacidade do papel-filtro reter a umidade do solo, 

(Gardner, 1937, citado por Rodrigues, 2007). De forma geral, o método consiste em 

colocar o papel filtro em contato com o solo e, após o equilíbrio, mede-se a umidade do 

mesmo. 

 Esse ensaio é bastante prático, no entanto requer uma precisão alta. A balança 

empregada foi a do laboratório de Geoquímica da UFOP, a qual possui precisão de 

0,0001 g. O papel filtro utilizado é o Whatman n°42 e as equações (3.1) e (3.2), citadas 

por Chandler e Gutierrez (1992), foram aplicadas para o cálculo da sucção. A equação 

(3.1) é utilizada para teores de umidade inferiores a 47% e a (3.2) para teores de 

umidade acima deste. 

  (3.1)   

(3.2) 
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 Onde: 

S: sucção em kPa; 

wpapel: teor de umidade do papel filtro. 

 

 O procedimento utilizado na execução do ensaio foi basicamente: 

 Foram moldados corpos de prova com as dimensões 7cm de diâmetro e 2cm de 

altura. 

 Colocou-se papel filtro na base dos corpos de prova. 

 Para cada material, foram moldados 6 corpos de prova com umidades diferentes, 

de forma a se obter a curva característica de umedecimento. 

 Utilizou-se papel plástico para envolver os corpos de prova conforme pode ser 

observado na figura 3.9. 

   

 

Figura 3.9: Ensaio de sucção do papel-filtro com corpos de prova envolvidos pelo filme 

plástico. 
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 Foram aguardados 15 dias para se obter o teor de umidade do papel filtro. 

 

Alguns cuidados são necessários para obtenção do teor de umidade do papel-filtro:  

a) Ao se moldar os corpos de prova, procurar envolvê-los de forma a ficarem 

hermeticamente fechados. Utiliza-se o filme plástico com essa finalidade. 

b) Retirar o papel-filtro da amostra de solo próximo a balança e não exceder 30 

segundos, caso contrário perde-se uma quantidade grande de umidade do papel; 

c) Obter o teor de umidade também para o solo; 

d) Após 24 horas, retirar o papel-filtro da estufa e ter um recipiente fechado para 

evitar que o mesmo absorva umidade do ar até o momento de realizar sua 

pesagem na balança. 

 

 Segundo Soto (2004), o método do Papel-Filtro, tanto em processos de secagem 

como de umedecimento, tem se mostrado eficiente no estudo de retenção de água em 

solos. 

 

3.4. Análise Numérica 

 

3.4.1. Programa Vadose/w 

 

 O Vadose/w da Geo-Slope (2007) é um código computacional voltado para o 

estudo do fluxo em meios porosos não saturados e leva em consideração a interação 

destes materiais com a atmosfera. Assim, dados de pluviosidade e temperatura são 

dados de entrada para a avaliação do volume de água que vai infiltrar e evaporar no 

solo.  

Um dos principais desafios desse trabalho foi quantificar o fluxo em meio não-

saturado, já que a condutividade hidráulica nesse meio é obtida por correlações em 

função da sucção do solo e do teor de umidade volumétrico, conforme o item 2.4.9. O 
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Nugeo (Núcleo de Geotecnia da Escola de Minas) na UFOP possui licenças do 

Vadose/w da Geo-slope (2007); assim, decidiu-se utilizar essa ferramenta neste 

trabalho. O princípio de funcionamento desse software é uma modelagem numérica por 

discretização do problema por elementos finitos.  

A figura 3.10 é a representação do talude modelado no programa Vadose/w, 

referente à Mina de Pirita onde foram retiradas as amostras conforme figura 3.5. O 

talude foi modelado com 20 metros de altura e 40 metros de comprimento, ou seja, com 

uma declividade de 1:2.  

As cores da figura 3.10 são: em verde, camada 3, sob a forma de uma fina 

camada na superfície é a escória de aciaria. Essa camada não está bem visível devido às 

proporções das outras camadas, no entanto ela se encontra sobre toda superfície do 

talude. A camada azul, camda 2, é uma mistura de escória de aciaria e material sulfetado 

da Mina de Pirita. Finalmente, a parte em vermelho, camada 1, é o material natural 

encontrado na Mina. 

A Geo-Slope (2007) orienta a realizar a transição de declividades por meio de 

curvas suaves. Isto porque o cálculo é feito por elementos finitos, e assim uma alteração 

da declividade sem essas curvas de transição dificulta o ajuste da malha de elementos 

finitos. Isto é, se os elementos não estando devidamente ajustados, eles não 

correspondem à forma do talude e pode-se, assim, obter resultados incoerentes com o 

modelamento proposto. 

O método utilizado foi “Transient Coupled” , o que permitiu estudar o fluxo em 

meio não-saturado sob a influência do clima em um ano hidrológico, ou seja, 365 dias. 

O número máximo de iterações foi de 20, com uma tolerância de 0,1. O tamanho do 

elemento padrão da malha de elementos finitos foi de 1,2 metros, o que gerou 1057 

elementos e 1121 nós. Isso permitiu se ter uma boa precisão nos resultados, com um 

tempo razoável de processamento, que girou em torno de 4 horas para cada solicitação. 
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Figura 3.10: Talude da Mina de pirita modelado no programa Vadose/w com a camada de 5 metros da mistura M33. 
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O processo de modelamento da área a ser estudada é realizado por inúmeras 

tentativas que podem ser reduzidas conforme a experiência e do usuário do software 

(Geo-Slope, 2007). Esse procedimento, basicamente, tem como objetivo desenhar a 

situação de forma simplificada, ajustar a malha de elementos finitos e as condições de 

contorno que representam a situação estudada em campo. As dimensões dos elementos 

finitos precisam ser as menores possíveis para que se tenha um bom detalhamento dos 

resultados, mas não tão pequenas porque isso pode levar o programa a demandar um 

longo tempo de processamento.  

O longo tempo citado anteriormente como tempo de processamento se não for 

levado em consideração, poderá inviabilizar o estudo já uma única simulação pode levar 

dias para ser processada. O trabalho ao todo teve mais de 80 simulações para a obtenção 

dos resultados apresentados no Capítulo 4. O tempo de processamento da malha 

apresentada na figura 3.10 foi obtido em torno de 4 horas para cada simulação. 

 

3.4.2. Propriedades e disposição dos materiais 

 

As propriedades geotécnicas dos materiais, as quais são dados de entrada do 

Vadose/w, são a condutividade hidráulica saturada, a curva de retenção de água obtida 

pelo ensaio de sucção do papel filtro, o índice de vazios e o coeficiente de variação 

volumétrica mv , obtido em ensaio de adensamento convencional.  

As camadas do talude da figura 3.10 são constituídas de três materiais:  

1) Camada 1 (vermelho): essa camada é de material encontrado na Mina de 

Pirita. Possui 2m de espessura. Ela foi modelada de forma que, 

computacionalmente, não houvesse diferenças na transição do material da 

Mina de Pirita para a cobertura seca. Na análise de resultados, essa camada 

foi importante também para avaliar o fluxo a dois metros abaixo da 

cobertura. 

2) Camada 2 (azul): essa é a camada principal da cobertura, constituída da 

mistura de ES1 com AMP. O dimensionamento dessa camada foi realizado 
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de forma a evitar o fluxo de oxigênio para o material que se encontra abaixo 

dela e os resultados são apresentados no  próximo capítulo deste trabalho. Os 

dados de entrada desse material foram inseridos conforme os ensaios 

geotécnicos que consideraram o material sem compactação, visando, assim, 

reduzir custos durante a execução e também empregar o método de cobertura 

capilar citado no item 2.2.2. 

3) Camada 3 (verde): camada de ES1 com 20 cm de espessura que é a 

dimensão usual em camadas granulares de coberturas capilares (O’Kane et 

al, 2002). Os objetivos no emprego dessa camada são: melhorar a 

estabilidade do talude e servir de proteção contra erosão. Isso porque a 

granulometria desse material é classificada como pedregulho e possui alta 

densidade, conforme item 2.3 e também citado por Motz e Geiseler (2001). 

Essa camada também tem propósito de evitar uma evaporação excessiva da 

camada 2 durante os períodos secos, mantendo o grau de saturação 

necessário para bloquear o ingresso de oxigênio. 

Yanfull (1993) (ítem 2.4.8) menciona que o dimensionamento dos sistemas de 

cobertura para a diminuição da geração ácida deve levar em consideração, 

principalmente, a redução no fluxo de oxigênio em direção ao material sulfetado. Para 

isto, o teor de umidade/grau de saturação deve atingir um valor mínimo de modo que o 

sistema funcione como uma barreira à difusão de oxigênio.  

Deste modo, a saturação completa seria benéfica, uma vez que os poros estariam 

todos preenchidos por água, e a difusão de oxigênio se reduziria a um nível mínimo. 

Sabe-se que os teores de oxigênio dissolvido em água são muito baixos, reduzindo 

substancialmente a geração ácida.  

Por outro lado, o aumento da saturação implica necessariamente no aumento da 

condutividade hidráulica, aumentando a infiltração de água em direção ao material 

sulfetado. Em princípio, isto parece contraditório, pois o efeito de “barreira hidráulica”, 

muito aplicado para a prevenção da geração ácida, é negligenciado no sistema aqui 

proposto. Inclusive, a saturação completa também é benéfica em termos de cobertura 

geoquímica, uma vez que a presença constante de água estimularia a maior dissolução 

dos álcalis presentes na cobertura. 
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3.4.3. Condições de Contorno 

 

As condições de contorno superior empregadas nas simulações foram o clima de 

Ouro Preto com suas precipitações e temperaturas médias. O clima foi simbolizado na 

figura 3.10 pelas setas duplas em laranja. Foram realizadas duas baterias de simulações: 

uma utilizando a precipitação máxima, que corresponde a 2200 mm, e outra com 50% 

de redução, correspondendo a 1021 mm por ano. Esses valores de precipitação são 

extremos e segundo Oliveira (2008) corresponde aos anos de 1985 e 1990, 

respectivamente.  

Nesse trabalho, valores extremos foram utilizados para avaliar o sistema de 

coberturas com um mínimo de precipitação no qual o grau de saturação seria mínimo e 

assim o fluxo de oxigênio mais intenso. Por outro lado, se a precipitação for máxima, o 

volume de água percolado também será alto, permitindo assim levar álcalis para o 

material sulfetado. 

Nesta condição de contorno, a evaporação é calculada (GeoSlope, 2007) conforme 

a equação 3.3.  

                                                                            

                                              

(3.3) 

 

 

Sendo que: 

AE: fluxo vertical de evaporação (mm/dia); 

: inclinação da curva de pressão de vapor saturado versus temperatura na temperatura 

principal do ar (kPa/°C); 

Q: energia de irradiação na superfície (mm/dia); 

 constante psicrométrica; 

Ea: f(u)Pa(B - A); 
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f(u) = função dependente da velocidade do vento, rugosidade da superfície e difusão do 

ar, = 0.35(1 + 0.15Ua); 

Ua = velocidade do vento (km/hr); 

Pa = pressão de vapor no ar acima da superfície de evaporação (kPa); 

B = inverso da umidade relativa do ar  = 1/ha; 

A = inverso da umidade relativa do solo da superfície = 1/hr. 

 

Outra condição de contorno que foi empregada está representada por triângulos em 

um verde mais claro na lateral direita da figura 3.10, ela representa a drenagem natural 

dessa área que escoa por gravidade e é drenada pelo córrego Ribeirão do Carmo. 

Finalmente, a linha tracejada em azul simboliza o nível inicial do lençol freático. 

Após as interações realizadas pelo software, esse nível é ajustado conforme as 

condições de contorno e as propriedades dos materiais (Geo-Slope, 2007). 
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Capítulo 4 

 

4. Análise de Resultados 

 

As análises são divididas em 3 etapas: Caracterização Geoquímica, 

Caracterização Geotécnica e Análise Numérica. Conforme o item 2.2.3, a campanha de 

ensaios laboratoriais e a análise computacional são fundamentais para um projeto viável 

e funcional de uma Cobertura Seca.  

Os materiais caracterizados geotecnicamente foram a AMP, a ES1 e a Mistura 

com 33,3% de ES1 (M33). Optou-se por essa mistura, pois ela se mostrou a mais 

eficiente na neutralização da DAR durante os ensaios de lixiviação (item 4.1.3).  

 

4.1. Caracterização Geoquímica 

 

4.1.1. Escória de Aciaria (ES1) 

 

 Difração de Raios-X 

O difratograma desta amostra é apresentado na figura 4.1. Os principais minerais 

identificados são: calcita – CaCO3, wustita – FeO; srebrodolskita – Ca2Fe2O5 e 

tridymita – SiO2. Também estavam presentes, em menores quantidades, a latrappita, 

fruorapatita, siderotil e minesotaita, basicamente óxidos de ferro e cálcio. A mica biotita 

também foi encontrada. A planilha de ensaio está apresentada no anexo I. 

Os resultados são semelhantes aos encontrados por Fernandes (2010), o qual 

realizou ensaios em amostras coletadas na mesma pilha. Os minerais contendo cálcio 

demonstram o potencial alcalino desse material, fato que justifica o tema de pesquisa 

desta dissertação.   
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Figura 4.1: Difratograma da amostra de escória de aciaria (ES1).
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 Análise Química 

 

Os valores obtidos na análise química (Tabela 4.1) se mostram coerentes com as 

faixas limites obtidas em outros trabalhos que envolveram amostras de escória de 

aciaria LD (Pena, 2004), e também com o ensaio de Difração de Raios-X apresentado 

no item anterior.  

A amostra ME1 corresponde a resultados obtidos por Souza (2007) e que foram 

apresentados na tabela 4.1 para comparação com a amostra estudada neste trabalho. 

Esse material é classificado por Souza (2007) como Classe II A (não inerte e não 

perigoso), como citado no item 2.3 desse trabalho, pelo fato de apresentar valores altos 

de alumínio no lixiviado. A Tabela 4.1 mostra teor de alumínio de 5,41% 

 

Tabela 4.1: Resultados da Análise Química da ES1 por Digestão Total 

Óxidos Al2O3 CaO Fe2O3 MgO MnO P2O5 TiO2 SiO2 S 

ES1 (%) 5,41 32,17 35,83 11,38 2,73 1,06 0,48 9,32 0,09 

ME1 (%) 2,36 43,80 36,86 1,68 4,95 1,43 - 8,03 0,09 

 

A Tabela 2.6, referente aos estudos de Souza (2007), mostra valores próximos 

aos encontrados, com diferença em relação à porcentagem de cal (CaO) que se encontra 

mais de 10% abaixo. Quanto maior a quantidade de óxidos de cálcio, maior seu 

potencial neutralizador para combate a DAR, como demonstrado nas reações químicas 

(2.9) e (2.10).  

A quantidade de cal nesse material também está abaixo do encontrado por 

Fernandes (2010), que foi de 34,37%. Esse fato pode ter sido causado pela exposição 

prévia da pilha ao meio ambiente por um período superior a um ano, levando à 

lixiviação desse material.  
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 Determinação do pH, pH e CE 

 

 As determinações do pH, pH e CE da amostra de ES1 foram respectivamente: 

12,5; 0,21 e 218,3 µS/cm.  O valor do pH, como esperado, é típico de um material 

extremamente alcalino; o valor de pH positivo mostra predomínio de cargas positivas 

na superfície do material. O valor de CE permite classificar o extrato aquoso como 

levemente poluído. Esses resultados são parecidos com os relatados por Salviano et al.  

(2009). 

 

 Determinação da CTC e da SE  

 

Os valores da CTC e da SE da amostra de ES1 foram de 0,29 meq/100g e de 2,1 

m
2
/g, respectivamente. O resultado mostra que o material possui baixa reatividade e 

baixa superfície específica. 

 

4.1.2. Amostra da Mina de Pirita (AMP) 

 

 Difração de Raios-X 

 

Os seguintes minerais foram identificados no difratograma da Figura 4.2: biotita, 

caolinita, silicatos de magnésio, bertienrina (óxidos de ferro e alumínio), quartzo, 

goetita e erlichmanita. A erlichmanita (OsS2) é um sulfeto e potencial gerador de acidez.
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Figura 4.2: Difratograma da amostra da Mina de Pirita (AMP). 
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A presença de micas, argilominerais e quartzo foi detectada pelos ensaios de Moraes 

(2010), que estudou amostras dessa mesma mina. A goetita (FeO(OH)) é um óxido de 

ferro presente em locais onde o processo de formação da DAR já foi desencadeado. A 

lixiviação da DAR é rica em Fe
3+

 e quando atinge a superfície precipita-se sob a forma 

de óxidos de ferro (Dold, 1999). Em vistorias de campo, os óxidos de ferro são 

indicadores da ocorrência da DAR e como citado anteriormente são conhecidos como 

“Yellow Boy”, material se acumula no fundo de córregos e lagos, possuindo uma 

coloração amarelada.   

A bertienrina também foi detectada, mineral que é bastante rico em Fe
3+

 e Fe
2+

 

demonstrando que a Pirita (FeS2)  provavelmente se oxidou, foi lixiviada e está se 

precipitando sob essa forma. A bertienrina possui em sua composição química o 

alumínio, que também foi detectado nos ensaios de Moraes (2010). 

 

 Análise Química  

 

Os resultados são coerentes com a Difração de Raio-X e estão explicitados na tabela 

4.2. A parte mais significativa do material (45,5%) é representada por sílica (SiO2), sob 

a forma do mineral quartzo. Os óxidos de ferro estão na segunda posição, com 26,87% 

o que representa a precipitação da lixiviação da DAR. A presença de alumínio também 

é expressiva, com 15,12% do total.  

 

Tabela 4.2: Resultados da Análise Química da AMP por Digestão Total. 

Oxidos SiO2 Fe2O3 Al2O3 S TiO2 K2O MgO P2O5 CaO As 

AMP (%) 45,50 26,87 15,12 1,94 0,76 0,34 0,21 0,19 0,13 0,001 

 

A presença óxidos de titânio (TiO2) também foi relatada no trabalho de Moraes 

(2010), que também encontrou óxidos de magnésio, potássio e chumbo. A presença de 

enxofre mostra que a amostra é um material sulfetado (potencial gerador de DAR) com 

um teor próximo de 2% do total desse material. 
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O arsênio, que é uma substância altamente tóxica, foi detectado, apesar de ser em 

porcentagens muito pequena (0,001%). O lixiviado dos ensaios de coluna de Moraes 

(2010) mostraram também a presença dessa substância. 

 

 Determinação do pH, pH e CE: 

 

Os valores do pH e CE da amostra de AMP foram respectivamente: 2,04 e 17.513,6 

µS/cm, comprovando a ocorrência da DAR em altas taxas.  

O valor de pH foi -0,21, demonstrando predomínio de cargas negativas na 

superfície do material e pode ser explicado pela presença de argilominerais na sua 

constituição, como detectado no ensaio de Difração de Raios-X.  

 

 Determinação da CTC e da SE  

 

Os valores da CTC e da SE foram, respectivamente, 11 meq/100g e 136,4 m
2
/g. O 

resultado mostra que o material possui uma reatividade bem superior a ES1 e 

semelhante à CTC da caulinita (3 a 15 meq/100g), detectada na difração de Raios-X . 

 

4.1.3. Ensaios cinéticos de lixiviação 

 

O gráfico das medições de pH é mostrado na Figura 4.3, que apresenta 

resultados semelhantes aos ensaios de Machado e Schneider (2008), que estudaram 

rejeitos de carvão misturados com escória de aciaria. Os valores de pH para o lixiviado 

do rejeito de carvão ficou em torno de 2, os valores da escória de aciaria foram entre 8 e 

12 e, finalmente, as misturas tiveram pH entre 5 e 6. Os dados dos ensaios estão no 

anexo II. 

Ao se realizar misturas de escória de aciaria com rejeitos sulfetados, a escória 

libera alcalinidade e cálcio, o que neutraliza a reação de DAR conforme as equações 

(2.7) e (2.8) da revisão bibliográfica. 



85 

 

A mistura contendo 100% de ES1 manteve o pH alcalino entre 10 e 12 durante 

todo experimento. Durante o ensaio de lixiviação, pode-se observar que o lixiviado 

dessa amostra que está com uma coloração branca na lateral e no fundo do primeiro 

Becker a esquerda da figura 3.7 onde acumulou uma camada calcificada, mostrando que 

o material é realmente rico em cálcio, o que está de acordo com o ensaio de Difração de 

Raios-X, que mostra da calcita. A composição química mostra 32,17% de óxidos de 

cálcio.  

 

 

Figura 4.3: Variação do pH ao longo do tempo no ensaio de Lixiviação com amostras 

ES1, AMP e misturas. 

 

O comportamento da amostra AMP é razoavelmente estável, com o pH 

indicando valores em torno de 2,3, bastante ácido. Valores de pH abaixo de 3,5 

mostram que as reações de DAR estão no estágio III, conforme na equação (2.5).  

Além disso, esse valor baixo de pH significa que provavelmente existe bactérias 

acidófilas. Essas bactérias, ao se desenvolverem, aceleram a liberação de acidez, e 

resultando em um pH próximo de 2. Martins et al (2004) estudaram biologicamente 

amostras de material da Mina de Pirita e identificaram a bactéria Thiobacillus 

ferrooxidans. 
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 As misturas elevaram o pH gradativamente durante todo o período do ensaio, 

com exceção da mistura de 33,3% de ES1 (M33). Com ela, o pH oscilou fortemente nos 

20 primeiros dias e se estabilizou com pH neutro após 30 dias. A oscilação entre 

alcalino e ácido nos primeiros 20 dias pode ter ocorrido devido a um desequilíbrio 

biológico provocado pela neutralização da DAR pela ES1, o que tornou o meio 

inadequado para as bactérias acidófilas que estavam presentes na AMP.  

As bactérias podem ter causado essa oscilação por se encontrarem em um meio 

não favorável. Dessa maneira, seu metabolismo ficou desregulado, causando a oscilação 

na liberação de ácidos e, posteriormente, uma neutralização, que pode ser um sinal da 

inatividade bacteriana.  

O pH na faixa de 6 e 8 é considerado neutro (MEND PROGRAM, 2009); assim, 

a M25 aos 100 dias ficou próximo da neutralidade. A M25 ainda não se estabilizou o 

que poderia em um período maior de tempo neutralizar a DAR. Essa mistura 

corresponde a um traço de 1:3, igual ao que foi sugerido por Machado e Schneider 

(2008) para se neutralizar um rejeito sulfetado de carvão.  

As misturas de 20% e 14,3% (M20 e M14) ficaram com pH acima de 4 após 40 

dias do ensaio e seus valores foram bem semelhantes, levando as curvas a praticamente 

se sobreporem. Os gráficos mostraram que se pode reduzir a acidez causada pela DAR 

nestes teores, porém o valores de pH ainda estavam ácidos em 100 dias de lixiviação. 

A coluna com a amostra AMP apresentou valores elevados de Eh, acima de 500 

mV, durante todo experimento como observado na figura 4.4. Esses valores estão de 

acordo com Machado e Schneider (2008) e Martins et al (2004), que encontraram 

valores altos de potencial redox, superiores a 500mV em ensaios de lixiviação de 

rejeitos de carvão. Isso demonstra altas taxas de óxido-redução e forte atuação de 

bactérias acidófilas. 

As amostras M14 e M20 permaneceram na faixa de 400 a 500 mV, que é um 

ambiente oxidante e sugere ocorrência de DAR. Para a amostra M25, os valores de Eh 

gradativamente se reduziram e aos 90 dias ficou próximo de 300 mV. A amostra M33, 

desde o início, teve os valores mais baixos de Eh dentre as misturas, os quais se 

situaram na faixa de 200 a 300 mV durante todo ensaio. Esses valores mostram a 

eficácia da ES1 no combate a DAR já que reduzem fortemente o potencial de óxido-

redução do lixiviado. 
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A coluna com apenas ES1 (100%) teve os valores abaixo de 150 mV, o que 

demonstra um lixiviado com potencial baixo de oxidação.  

 

 

Figura 4.4: Valores do Potencial redox (Eh) dos lixiviados.  

 

A Figura 4.5 mostra os resultados do monitoramento da CE no lixiviado de todas 

as colunas. Nos dez primeiros dias, houve uma queda brusca da CE em todas elas com 

posterior estabilização na faixa de 2000 µS/cm, considerado alto para os padrões da 

água subterrânea.  A queda da CE pode ser explicado pela lavagem da amostra à medida 

que se adiciona água ao sistema para em seguida coletar o lixiviado.  
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Figura 4.5: Valores de Condutividade Elétrica (CE) do lixiviado.  

 

 

As medidas de temperatura (Figura 4.6) acompanharam nitidamente as 

temperaturas ambientais, onde se verifica um aumento gradativo entre os meses de 

agosto a novembro, que se eleva de 15°C a 24°C, mesmo período que foi realizado esse 

ensaio.  

 

 

Figura 4.6: Monitoramento da temperatura do ensaio de lixiviação. 
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Apesar da reação de oxidação causada pela DAR ser exotérmica, a temperatura 

do sistema mantém-se próxima da temperatura da atmosfera. Esses dados são 

importantes no cálculo da difusão de oxigênio solubilizado em água que sofre influência 

das temperaturas do material conforme a equação (2.27).  

 

4.2. Caracterização Geotécnica 

 

4.2.1. Escória de Aciaria (ES1) 

 

 Granulometria, s e Limites de Atterberg 

 

A curva granulométrica da amostra ES1 pode ser observada na Figura 4.7, a 

planilha de ensaio laboratorial está no anexo III. As faixas granulométricas são 

mostradas a seguir: 

 

 Argila (ϕ<0,002 mm): 4% 

 Silte (0,002<ϕ<0,075 mm): 2% 

 Areia fina (0,075<ϕ<0,42 mm): 12% 

 Areia média (0,42<ϕ<2,0 mm): 34% 

 Areia grossa (2,0<ϕ<4,75 mm): 42% 

 Pedregulho (4,75<ϕ<60,0 mm): 6% 

Conforme o SUCS (Sistema Unificado de Classificação de Solos), esse material é 

denominado como SW (areia pura bem graduada). O coeficiente de uniformidade (Cu) é 

10 e o coeficiente de curvatura (Cc) igual a 2,03; sendo que o diâmetro passante de 60% 

é 2; o diâmetro de 30% é 0,9 e o diâmetro de 10% é 0,2. Essa distribuição 

granulométrica foi obtida após passar a amostra pelo britador de mandíbulas (Tipo 

Blake – 130mm x 100mm, 1 eixo excêntrico) e britador de rolos (120mm  x 80mm). 

Quanto aos limites de Atterberg, o material foi classificado como não plástico, com 

menos de 5% de finos (Figura 4.7). 
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Figura 4.7: Curva granulométrica da escória de aciaria (ES1). 
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A massa específica dos sólidos foi de 3,82 g/cm
3
. Esse valor está acima da massa 

específica dos grãos de quartzo (2,65 g/cm
3
) e abaixo da massa específica das partículas 

de ferro (5,25 g/cm
3
), que estão presentes na constituição mineralógica da ES1, 

conforme mostra o item 4.1.2 deste trabalho. Segundo Motz e Geiseler (2001), a escória 

de aciaria possui uma alta densidade e a massa específica normalmente é superior a 3,20 

g/cm
3
.    

 

 Adensamento e Permeabilidade Saturada 

 

A curva de adensamento da amostra ES1 é mostrada na Figura 4.8 (índice de vazios 

versus tensão vertical). Neste gráfico, obteve-se a tensão de pré-adensamento utilizando 

o método de Pacheco Silva (NBR 12007/1990). 

Os índices de adensamento obtidos conforme estão apresentados na tabela 4.3. Os 

cálculos desses índices estão no anexo IV. O índice de vazios utilizado foi o maior 

possível de forma apenas a acomodar o material na célula de adensamento, simulando 

assim o emprego de uma Cobertura Seca sem compactação.  

 

 

Figura 4.8: Gráfico do Ensaio de Adensamento para ES1. 
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Os índices de compressão e expansão encontrados foram baixos. Isso demonstra 

que o material adensou pouco durante o ensaio. Esse comportamento assemelha-se a 

areia, em coerência com o ensaio granulométrico.  

O ensaio de adensamento foi realizado com amostras saturadas e procurou medir 

a permeabilidade do corpo de prova em função da variação do índice de vazios. No 

entanto, os valores obtidos foram desconsiderados já que a pedra porosa utilizada no 

ensaio teve uma grande influência alterando o valor da condutividade hidráulica do 

corpo de prova. 

 

Tabela 4.3: Índices do ensaio de adensamento da ES1. 

Índices Símbolo Valor 

Índice de vazios inicial eo 0,578 

Índice de compressão 

 

Cc 

 

6,29x10
-02

 

1/kPa 

Índice de expansão 

 

Cs 

 

4,80x10
-03

 

1/kPa 

Tensão de pré-adensamento σ'p 72 kPa 

Coeficiente de compressibilidade volumétrico mv 1,42x10
-04

 

 

 

Em termos de permeabilidade saturada (NBR 13292/1995), o gráfico de velocidade 

de Darcy versus gradiente hidráulico está apresentado na Figura 4.9. A regressão linear 

mostrou boa aproximação, com o índice de R
2
 igual a 0,928.  
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Figura 4.9: Gráfico de velocidade de Darcy versus gradiente hidráulico da amostra ES1. 

 

A condutividade hidráulica medida foi considerada como a inclinação do gráfico, 

sendo obtido o valor de 8,4x10
-02

 cm/s ou 72,6 m/dia. Esse valor é bastante alto e típico 

de solos granulares arenosos (Das, 2007).  

 

 Ensaio de Sucção 

 

A curva característica solo-água da amostra ES1 pode ser observada na Figura 4.10 

(sucção versus teor de umidade volumétrico). Conforme o item 2.4.6, pode-se avaliar a 

curva característica solo-água desta amostra como típica de um material arenoso. Ver 

anexo VI. 

O primeiro ponto está fora do gráfico porque possui um valor de sucção muito alto, 

característico de materiais granulares com baixos teores de umidade. Além disso, 

observa-se um patamar com uma sucção bem pequena, demonstrando que esse material 

retém pouca água. O teor de umidade residual é aproximadamente 8,0 % e o teor de 

umidade saturado de 25,0 %. 
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Figura 4. 10: Curva Característica Solo-Água da Escória de Aciaria. 

 

4.2.2. Amostra da Mina de Pirita (AMP) 

 

 Granulometria, s e Limites de Atterberg 

 

A amostra da Mina de Pirita apresentou a curva granulométrica que está 

apresentada na Figura 4.11 e no anexo III. As faixas granulométricas estão descritas a 

seguir: 

 Argila (ϕ<0,002 mm): 8,5% 

 Silte (0,002<ϕ<0,075 mm): 9,5% 

 Areia fina (0,075<ϕ<0,42 mm): 14% 

 Areia média (0,42<ϕ<2,0 mm): 16% 

 Areia grossa (2,0<ϕ<4,75 mm): 14% 

 Pedregulho (4,75<ϕ<60,0 mm): 38% 
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Figura 4.11: A curva granulométrica da amostra da mina de pirita (AMP). 
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Esse material pode ser classificado como areia bem graduada com argila (SW-SC) 

conforme o Sistema Unificado de Classificação dos Solos (Das, 2007). O diâmetro da 

peneira de 60% que passa é 4,2 mm; o diâmetro de 30% é 0,35 mm e o diâmetro de 

10% passante é 0,006 mm.  

Com esses dados, foi possível calcular o coeficiente de uniformidade (Cu), igual a 

700, e o coeficiente de curvatura (Cc), igual a 4,86. O índice de plasticidade (IP) é 

maior que 7 e está descrito no próximo item. 

Os resultados dos ensaios de Determinação do Limite de Liquidez e do Ensaio de 

Determinação do Limite de plasticidade foram, respectivamente, 64,0% e 38,6%. O IP 

(Índice de Plasticidade)  calculado é 25,4%. Esses valores demonstram que o material é 

bem plástico e contém argila o que representa 8,5% do material granulometricamente.   

Conforme a análise geoquímica (item 4.1.2), esse material possui argilo-minerais. A 

caulinita foi identificada no ensaio de Difração de Raios-X e o ensaio de Azul de 

Metileno mostrou que o material é reativo e possui uma superfície específica alta, 

comprovando a presença de argilo-minerais.  

A massa específica dos sólidos da AMP, determinada conforme a norma NBR 6508 

foi de 2,9 g/cm
3
. Segundo Pereira (2009), a massa específica de rejeitos de ferro em 

sistemas de disposição varia de 3,2 a 4,7 g/cm
3
, que são valores superiores ao 

encontrado para a amostra da Mina de Pirita.  

Por outro lado, a massa específica dos grãos de quartzo, que representam 45% da 

composição química desse material (item 4.1.2), é 2,65 g/cm
3
, que está abaixo da massa 

específica encontrada.  

O resultado se mostra coerente, já que o material possui em sua composição 

mineralógica principalmente ferro e quartzo e sua massa específica está em uma faixa 

intermediária a essas duas massas específicas. 

 

 Adensamento e Permeabilidade Saturada 

 

A figura 4.12 apresenta o gráfico de adensamento da amostra AMP. Neste gráfico, 

obteve-se a tensão de pré-adensamento utilizando o método de Pacheco Silva segundo a 
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norma NBR 12007/1992. O índice de vazios inicial foi bastante alto (1,827). Esse valor 

ficou fora dos limites do gráfico para uma melhor visualização dos valores. 

 

  

Figura 4.12: Gráfico do Ensaio de Adensamento para AMP. 

 

Os índices desse ensaio foram calculados de acordo com a norma de Adensamento 

NBR 12007/1990 e estão apresentados na tabela 4.4. O índice de vazios inicial é alto 

conforme amostras de material argiloso. Os dados do ensaio estão no anexo IV. 

No entanto, após aplicar o primeiro carregamento, houve enormes deslocamentos. 

Em seguida, os deslocamentos foram quase que nulos até atingir a tensão de pré-

adensamento (195 kPa).  

Os índices de compressão e expansão são maiores do que os encontrados no ensaio 

com ES1, isso porque a AMP é um material com finos.  

O material que é classificado como uma areia bem graduada com argila sofreu  

deslocamentos altos e os índices de compressão e expansão maiores. O coeficiente de 

compressibilidade volumétrico encontrado foi de 1,0x10
-05

, que é igual ao valor padrão 

do programa Vadose/w (Geo-slope, 2007).  
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Tabela 4.4: Índices do Ensaio de Adensamento do material da Mina de Pirita (AMP). 

Índices Símbolo Valor 

Índice de vazios inicial eo 1,827 

Índice de compressão 

 

Cc 

 

0,805 

1/kPa 

Índice de expansão 

 

Cs 

 

0,014 

1/kPa 

Tensão de pré-adensamento σ'vm 195 kPa 

Coeficiente de compressibilidade volumétrico mv 1,00x10
-05

 

 

 

O gráfico (figura 4.13) de velocidade versus gradiente hidráulico foi obtido pelo 

ensaio do Coeficiente de Permeabilidade Saturada a Carga Constante, conforme a NBR 

13292/1995.  

A regressão linear mostrou boa aproximação com o índice de R
2
 igual a 0,978. A 

condutividade hidráulica obtida foi de 9,0x10
-04

 cm/s. No entanto, o gráfico apresenta 

uma grande descontinuidade entre os pontos com gradientes 0,30 a 0,60, o que pode ter 

sido gerado por uma ruptura hidráulica.  

Pode-se ainda acrescentar que o ensaio a carga constante não é indicado para solos 

que possuam mais de 10% de material passante na peneira 0,075mm (NBR 

13292/1995). Na curva granulométrica da figura 4.11, verifica-se que 19% do material 

passa na peneira #200 (0,075mm).  

 



99 

 

 

Figura 4.13: Gráfico de Velocidade de Darcy por Gradiente hidráulico da amostra AMP. 

 

O ensaio de determinação do coeficiente de permeabilidade de solos argilosos a 

Carga Variável descrito na NBR 14545 (2000) se mostra mais adequado para esse tipo 

de material. As planilhas estão no anexo V. 

A temperatura também foi mensurada para obter a condutividade hidráulica padrão 

a 20°C. O ensaio foi realizado 3 vezes, obtendo-se 3 medidas a cada ensaio. A 

Condutividade hidráulica final obtida foi a média de todos os resultados.  O valor  

médio foi de 1,27x10
-03

 cm/s ou 1,09 m/dia, considerado alto. Esse comportamento 

hidráulico está de acordo com a granulometria desta amostra, que a classifica como 

areia bem graduada com argila.  

 

 Ensaio de Sucção  

 

A curva característica da AMP pode ser observada na figura 4.14 e se for comparada 

com o gráfico 2.25, pode-se afirmar que a curva de AMP é semelhante a curvas de 

materiais argilosos.  
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Figura 4.14: Curva Característica Solo-Água da amostra AMP. 

 

O gráfico possui uma inclinação acentuada entre os teores de umidade 

volumétricos de 0,25 a 0,40. Isso sugeriu que o material possui capacidade alta de reter 

água, comportamento que caracteriza materiais argilosos conforme item 4.2.6 desse 

trabalho. O teor de umidade residual é 0,25 e o teor de umidade saturado, pelo gráfico, é 

0,45 que são valores superiores aos encontrados na ES1, que é um material mais 

granular. 

  

4.2.3. Amostra M33 

 

 Granulometria, s e Limites de Atterberg: 

 

A mistura M33 se mostrou a mais eficiente na neutralização da DAR, conforme 

item 4.1.3, assim ela foi caracterizada geotecnicamente para seu emprego como 

cobertura seca. A curva granulométrica da M33 está apresentada na figura 4.15 e suas 

faixas granulométricas estão descritas a seguir: 

 Argila (ϕ<0,002 mm): 3,5% 
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 Silte (0,002<ϕ<0,075 mm): 8,5% 

 Areia fina (0,075<ϕ<0,42 mm): 14% 

 Areia média (0,42<ϕ<2,0 mm): 14% 

 Areia grossa (2,0<ϕ<4,75 mm): 30% 

 Pedregulho (4,75<ϕ<60,0 mm): 30% 

 

A classificação desse material, conforme o Sistema Unificado de Classificação de 

Solos (Das, 2007), é areia bem graduada com argila (SW-SC), semelhante à 

classificação da AMP.  

O diâmetro da peneira que passa 60% de material é 3,2 mm; o diâmetro de 30% é 

0,8 mm e o diâmetro de 10% passante é 0,03 mm. Assim, o coeficiente de uniformidade 

(Cu) é 107 e o coeficiente de curvatura (Cc) igual a 6,67. O IP é maior que 7 e está 

descrito no próximo item. 

Os Limites de Liquidez e de Plasticidade foram os mesmos da AMP, porque é uma 

mistura e a parte fina que é utilizada para esse ensaio é basicamente a fração da AMP. 

Assim, os índices determinados foram 64,0% e 38,6%, para os Limites de Liquidez e de 

Plasticidade, respectivamente. O índice de Plasticidade (IP) é 25,4%. A parte plástica do 

material corresponde a 12%, que é o que passa na peneira 0,075mm. 

A massa específica dos sólidos da M33 foi de 3,57 g/cm
3
, que é um valor superior 

ao medido para a AMP (2,9 g/cm
3
) e inferior à massa específica dos grãos da ES1 (3,8 

g/cm
3
). Esse valor está de acordo com os resultados anteriores, já que é um material 

obtido pela mistura de dois outros.  
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Figura 4.15: A curva granulométrica da mistura com 33,3% de ES1 (M33). 
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 Adensamento e Permeabilidade Saturada: 

 

O gráfico semi-logarítimo (figura 4.16) é referente ao ensaio de Adensamento 

Unidimensional. A tensão de pré-adensamento encontrada utilizando o método de 

Pacheco Silva foi de 120 kPa. O índice de vazios inicial (0,747) ficou fora da área 

de visualização do gráfico. 

Os índices desse ensaio estão apresentados na tabela 4.5. Verifica-se que os 

resultados são intermediários aos dois materiais que compõem a M33. Ao se moldar 

o corpo de prova na célula de adensamento, também utilizou-se a condição não-

compactada.  

Os ensaios de adensamento da ES1 e da AMP não apresentaram resultados de 

permeabilidade à carga variável porque a espessura da amostra não é significativa e 

a pedra-porosa altera os resultados. Além disso, a M33 liberou um lixiviado de 

coloração alaranjada e espesso, o que obstruiu o dispositivo de drenagem da célula 

de adensamento, como mostrado na figura 4.17. Esse lixiviado  provocou o 

entupimento de tubos e inviabilizou o estudo da permeabilidade.  

O lixiviado é conhecido como “Yellow Boy” conforme citado nos itens 2.1.4 e 

4.1.2. Ao se elevar o pH do meio, os íons de ferro que estavam solubilizados se 

precipitam sob a forma de hidróxido de ferro. Esse fenômeno pode ser observado na 

figura 2.2 que mostra esse lixiviado em condições de campo.  
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Figura 4.16: Gráfico do ensaio de adensamento para a amostra M33. 

 

Tabela 4.5: Índices do ensaio de adensamento para a amostra M33. 

Índices Símbolo Valor 

Índice de vazios inicial eo 0,747 

Índice de compressão 

 

Cc 

 

0,288 

1/kPa 

Índice de expansão 

 

Cs 

 

0,012 

1/kPa 

Tensão de pré-adensamento σ'vm 120 kPa 

Coeficiente de compressibilidade volumétrico mv 4,43x10
-04
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Figura 4.17: Célula de adensamento com a ocorrência do precipitado avermelhado com 

a amostra M33.  

 

Com o ensaio de Permeabilidade por Carga Constante, construiu-se o gráfico (figura 

4.18) de velocidade pelo gradiente hidráulico conforme a NBR 13292/1995. O índice R
2
 

foi 0,95; o que indica ser uma boa aproximação na Regressão Linear dos resultados. No 

entanto, observa-se, nitidamente, a tendência de formação de duas retas com uma 

descontinuidade entre os gradientes 0,20 e 0,45.  

Durante a execução do ensaio, verificou-se a formação do “Yellow Boy”, que pode 

ter causado a obstrução dos poros do corpo de prova, o que reduz a permeabilidade do 

material. A causa da descontinuidade do gráfico pode estar relacionada a essa formação 

de óxidos de ferro e início de uma colmatação do corpo de prova.  
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Figura 4.18: Gráfico de Velocidade de Darcy por Gradiente hidráulico da amostra M33. 

 

Pelo fato do gráfico da figura 4.18 apresentar essa descontinuidade e o material ter 

mais de 10% de material passante na peneira #200 (12%), decidiu-se realizar o ensaio 

de Permeabilidade a Carga Variável descrito na NBR 14545/2000.  

A condutividade hidráulica média foi de 7,28x10
-04

 cm/s ou 0,63 m/dia que é um 

valor inferior ao obtido para a AMP de uma ordem próxima de 2 vezes. Esse dado 

reforça a hipótese de obstrução dos poros pelo “Yellow Boy”, já que o material possui 

uma parcela granulométrica de material fino bem menor e mesmo assim apresenta uma 

permeabilidade inferior. 

  

 Ensaio de Sucção  

 

As curvas características solo-água apresentadas na figura 4.19 mostram o 

comportamento de todas as amostras estudadas.  

No início, a amostra M33 sofre influência da parcela de ES1, o que pode ser visto 

nos patamares entre os teores de umidade volumétricos entre 0,15 a 0,20. Em seguida, a 

curva acompanha o mesmo gráfico da amostra da Mina de Pirita (AMP), mostrando alta 
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capacidade de retenção de água, típico de materiais argilosos. As duas curvas têm o 

mesmo comportamento, principalmente, após o teor de umidade volumétrico de 0,24. 

Finalmente, o teor de umidade volumétrico de saturação é menor e fica 

intermediário aos dois materiais. O teor de umidade volumétrico da amostra ES1 é 0,08; 

da amostra AMP é 0,55 e o da amostra M33 se mostra reduzido a 0,43. 

 

 

Figura 4.19: Comparação das Curvas Características Solo-Água de todas as amostras 

ensaiadas no programa experimental.  

 

4.2.4. Resumo da Caracterização Geotécnica 

 

 Os ensaios apresentados nesse item foram reunidos na tabela 4.6 para uma 

melhor comparação entre os mesmos e também como ferramenta de simplificação e 

inserção de dados para a Análise Numérica, que terá os resultados apresentados no 

próximo item.  

 A escória de aciaria em uma mistura de material sulfetado da Mina de Pirita 

influenciou a formação de um óxido de ferro, o “Yellow Boy”, que preencheu os vazios 

do material. Esse fato reduziu o índice de vazios da amostra AMP e, assim, a 

permeabilidade saturada também foi reduzida.   
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Tabela 4.6: Comparação de resultados da caracterização geotécnica. 

Resumo Geotécnico 

Material ES1 AMP M33 

Granulometria       

Argila (ϕ<0,002 mm):  4% 8,5% 3,5% 

Silte (0,002<ϕ<0,075 mm) 2% 9,5% 8,5% 

Areia fina (0,075<ϕ<0,42 mm) 42% 14,0% 14,0% 

Areia média (0,42<ϕ<2,0 mm) 34% 16,0% 14,0% 

Areia grossa (2,0<ϕ<4,75 mm) 12% 14,0% 30,0% 

Pedregulho (4,75<ϕ<60,0 mm) 6% 38,0% 30,0% 

D60 (mm) 2,00 4,20 3,20 

D30 (mm) 0,90 0,35 0,80 

D10 (mm) 0,20 0,01 0,03 

Cu 10,00 700,00 106,67 

Cc 2,03 4,86 6,67 

LL n/p 64% 64% 

LP n/p 39% 39% 

IP n/p 25% 25% 

Classificação - SUCS SW SW-SC SW-SC 

s (g/cm3) 3,818 2,900 3,570 

Adensamento       

eo 0,578 1,827 0,747 

n 0,366 0,646 0,428 

Cc 0,063 0,805 0,288 

Cs 0,005 0,014 0,012 

σ'p 90 kPa 195 kPa 120 kPa 

mv 1,42.10
-04

 1,00.10
-05

 4,43.10
-04

 

Permeabilidade Saturada       

Ksat (cm/s) 8,40.10
-02

 1,27.10
-03

 7,28.10
-04

 

Ksat (m/dia) 72,58 1,10 0,63 

 

Em relação à granulometria, a mistura M33 ficou com uma fração maior de 

partículas classificadas como areia. Além disso, os limites de Liquidez e de Plasticidade 

também mantiveram os mesmos valores que obtidos para a amostra AMP. 

 Verificou-se, também, que acrescentar escória na AMP não influência 

significativamente a sucção do solo e as curvas-características praticamente se 

sobrepõem após o teor de umidade de 0,24 (figura 4.19).  
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 Resumidamente, a consideração geotécnica mais relevante da inserção de 

escória de aciaria na mistura com AMP foi a redução da permeabilidade saturada do 

material. Os outros índices se mantiveram constantes ou intermediários aos valores dos 

dois materiais estudados separadamente. 

  

4.3. Análise Numérica 

 

Os resultados da análise numérica são divididos em 4 partes: 1) Características 

dos materiais; 2) Análise da sensibilidade da espessura da camada 2 (M33); 3) 

Detalhamento dos dados otimizadas para a pluviosidade de 2200mm e 4) Detalhamento 

para a pluviosidade de 1021mm. 

 

4.3.1. Características dos Materiais  

 

As determinações das curvas de sucção em função do teor de umidade 

volumétrico foram obtidas por meio dos ensaios apresentados no item 4.2, no qual se 

obteve a curva característica solo-água por meio do método do papel filtro, conforme a 

Figura 4.19.  

Com os dados de sucção do solo em função do teor de umidade volumétrico, o 

software produz as curvas  em escala semi-logarítmica que são apresentadas na Figura 

4.20. A diferença dessa figura para a Figura 4.20 são as escalas e a inversão dos eixos. 

A Figura 4.21 apresenta uma diferença significativa de sucção entre o material 

da Mina de Pirita (AMP) e a escória de aciaria (ES1). Isso porque um material é 

argiloso e outro granular, o que gera essa diferença nos valores de sucção.  

A mistura (M33) fica, inicialmente, com valores intermediários de sucção. O 

valor inicial de sucção corresponde ao teor de umidade volumétrico saturado de cada 

material. Ao se elevar o valor da sucção, as curvas das amostras M33 e AMP vão se 

interceptar duas vezes, mostrando que, para valores superiores a 500 kPa, elas têm 

comportamentos semelhantes.  
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Figura 4.20: Gráficos de sucção pelo teor de umidade volumétrico dos materiais 

estudados.  

 

A condutividade hidráulica em meio-não saturado foi obtida pelo método de Van 

Genuchten (item 2.4.7), que a correlaciona com a sucção. O gráfico da condutividade 

hidráulica versos a sucção pode ser observado na figura 4.21.  

Pode-se observar que a condutividade hidráulica inicial da amostra M33 é um 

pouco menor que a amostra AMP para baixos valores de sucção. No entanto, a partir de 

aproximadamente 40 kPa de sucção a condutividade hidráulica da amostra M33 já é 

superior a da AMP e com 200 kPa ela também supera o valor da amostra ES1.  

Os valores de permeabilidade saturada correspondem aos valores iniciais 

apresentados na Figura 4.21, quando a sucção é menor. Esses valores de permeabilidade 

saturada estão de acordo com os ensaios de permeabilidade saturada apresentados no 

item 4.2 e estão citados na tabela 4.6.  

Verifica-se que a amostra ES1 apresenta valor mais alto de condutividade 

hidráulica saturada, seguida pela amostra AMP e, finalmente, a amostra M33 com 

menor valor. Após 20 kPa de sucção, os valores da condutividade hidráulica começam a 

variar. Para valores altos de sucção, a amostra ES1, que é um material granular, torna-se 
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o menos permeável e a amostra M33, que é um material argiloso, fica como o material 

mais permeável. Segundo ensaios realizados por O’Kane et al (2002), materiais 

granulares apresentam menores valores de condutividade hidráulica para altas sucções 

do que materiais argilosos.  

 

 

Figura 4.21: Condutividade hidráulica versos sucção de todas as amostras. 

 

4.3.2. Análise da Sensibilidade da Espessura da Cobertura 

 

Como visto no item 3.4.2, os parâmetros de controle da eficiência da cobertura 

inferior (Camada 2) foram o fluxo de água e oxigênio em sua base.  

Assim, as espessuras aplicadas para estudo da eficiência da cobertura foram de: 

0,80; 1,00; 1,60; 3,00; 4,00; 5,00; 6,00; 7,00; 8,00 e 9,00 metros, sendo que, para cada 

espessura, alterou-se a condição climática. Finalmente, foram obtidos dois resultados 

para cada espessura, dependendo da condição climática definida. As condições 
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climáticas utilizadas são de um ano com menos precipitação, e outro com alta 

precipitação procurando simular os extremos a que o sistema será exposto. 

Em termos de transporte de fluido, a Figura 4.22 apresenta a taxa máxima de 

fluxo na base da cobertura, junto à Camada1, considerando um ano hidrológico. É 

necessário lembrar que, na rede bidimensional de elementos finitos utilizada, cada 

região possui área superficial de 1,2 metros.  

Os dois gráficos da Figura 4.22 mostram que até valores de 1,60 m de espessura, 

o fluxo foi praticamente constante, o que pode ser explicado pela alternância de duas 

estações climáticas bem definidas, uma seca e outra úmida. Durante o período úmido, 

ocorre infiltração, e durante o período seco, a evaporação é predominante, mantendo o 

fluxo total praticamente constante na base dessa camada durante o ano hidrológico.   

A partir de 1,60 m de espessura, o fluxo cresce de forma aproximadamente 

linear, demonstrando um balanço hídrico positivo em termos de infiltração e 

armazenamento, que superaram a evapotranspiração da camada. Esse fato está coerente 

com o gráfico da figura 4.23, o qual mostra que, com o aumento da espessura, o grau de 

saturação mínimo da cobertura também aumenta.  

 

  

Figura 4.22: Fluxo máximo de água por região na base da camada 2. 

 

m
³ 

Espessura (m) 

Fluxo da fase líquida máximo na camada 2 

1021mm

2200mm
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Figura 4.23: Grau de saturação mínimo para diversas espessuras da camada 2. 

 

Outro fato que complementa essa interpretação é que, ao se aumentar a 

espessura da camada, sua base fica mais distante da superfície onde ocorre a 

evaporação, reduzindo assim sua influência. Dessa forma, o fluxo na base da camada 2 

no sentido ascendente provocado pela evaporação é menor ao fluxo de água no sentido 

descendente, que é provocado pela infiltração de água das chuvas. 

Na Figura 4.23, o gráfico correspondente às chuvas de 1021 mm reflete uma 

condição mais crítica, porque com menos água e menor saturação, a cobertura permite 

um maior ingresso de oxigênio. Além disso, somente na espessura de 5 metros obtém-se 

o grau de saturação de 85% , recomendado como mínimo por Yanful (1993) e O’Kane 

et al (2002) para uma barreira contra o fluxo de oxigênio. 

Se por um lado o aumento do grau de saturação diminui o fluxo de oxigênio, ela 

também aumenta a condutividade hidráulica e a infiltração na cobertura. Isso é 

interessante porque o aumento da infiltração sugere aumento no fornecimento dos 

álcalis provenientes da cobertura carbonática, que por sua vez neutralizam a DAR que 

por ventura seja gerada. Desta forma, a presença de água no sistema de cobertura 

melhora suas condições de funcionamento e deve ser monitorada de forma a garantir o 

suprimento de água quando as condições de estiagem forem mais severas.  

Espessura (m) 

Mínimo de Saturação na camada 2 

1021mm

2200mm



114 

 

O taxa de fluxo volumétrico de gás na base da cobertura (Figura 4.24), mostra 

que até 1 metro de espessura a redução no fluxo de gás é muita baixa e o ar passa com 

pouca interferência entre os poros, predominando o fluxo por difusão na fase gasosa do 

solo. Entre as espessuras de 1,00 a 5,00 metros, a redução no fluxo é bem significativa 

para os dois níveis de precipitação, o que mostra que os poros estão se fechando pela 

inundação com água.   

 

 

Figura 4.24: Gráfico de fluxo de gás em relação às espessuras da camada 2. 

 

Supõem-se que, a partir de 5 metros de espessura, o fluxo de gás se dê 

predominantemente, por difusão na fase água, o que representa taxas mínimas de fluxo 

de oxigênio (Yanful, 1993).  

Conclui-se  que a espessura mínima para o bom funcionamento da cobertura em 

termos de fluxo de oxigênio é de 5 metros. 

  

4.3.3. Simulações com precipitação de 2200mm/m²  

 

m
³ 

Espessura (m) 

Fluxo máximo de gás por região na camada 2  

1021mm

2200mm
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 Balanço Hídrico: 

 

A precipitação acumulada na região de Ouro Preto é apresentada na Figura 4.25, 

e corresponde ao ano de 1985 (Oliveira, 2008). Ela foi aplicada como contorno superior 

nas simulações, representando o máximo de chuvas que o sistema de cobertura 

enfrentaria.   

 

 

Figura 4.25: Precipitação anual acumulada em Ouro Preto, totalizando 2200 mm/m² 

(Oliveira, 1993). 

 

O balanço hídrico resultante do contorno do clima de Ouro Preto, está 

apresentado na figura 4.26, no qual se pode confirmar a precipitação anual com o 

mesmo comportamento do gráfico anterior, uma estação chuvosa (úmida) e outra seca. 

O fluxo no contorno teve uma redução acentuada nos primeiros dias, decorrente do 

ajuste do nível do lençol freático. Em seguida, o fluxo no contorno mantém-se 

constante.  
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Figura 4.26: Condições de contorno da simulação numérica para precipitação anual de 

2200 mm/m². 

 

A evaporação possui uma participação significativa e a perda de água para 

atmosfera ocorre praticamente na mesma proporção que a precipitação. 

Matematicamente, esses dois fluxos possuem sinais contrários porque um está inserindo 

água no sistema e outro está retirando. Pode-se observar também que a evaporação é 

constante durante todo o ano, característica de climas tropicais, e o gráfico tem um 

comportamento praticamente linear.   

O escoamento superficial manteve-se praticamente nulo durante todo o ano 

analisado, o que significa que a água precipitada não escorreu. Isto é, a precipitação 

infiltrou ou evaporou. Esse fato é justificado pelo material empregado como camada 3, 

que é a parte superior da cobertura seca. A camada 3 é constituída basicamente de ES1 

que é um material granular e possui boas características drenantes. Dessa forma, a ES1 
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impediu que a água da chuva escorresse sobre o talude, o que pode provocar erosão e 

comprometimento do sistema de cobertura seca em longo prazo. 

Finalmente, o armazenamento de água no sistema teve uma queda expressiva no 

início do ano hidrológico, o que levou a ficar com um valor negativo no gráfico. Isso foi 

provocado pelo ajuste do lençol freático (ver item 3.4.3). Como condição inicial, 

especifica-se um nível de água e o software reavalia esses valores segundo as condições 

de contorno e as características dos materiais (Geo-Slope, 2007). Em seguida, perdeu-se 

água na estação seca do ano e retomou parte da umidade com o reinício das chuvas após 

o 230° dia.  

 

 Fluxo de água 

 

O fluxo de água na base das três camadas seguiu o comportamento climático da 

região (figura 4.25): um período chuvoso com fluxo acumulado no sentido descendente 

devido à infiltração maior que a evaporação. O fluxo nesse sentido é representado 

graficamente por valores negativos. Um período de estiagem é marcado por fluxo no 

sentido ascendente devido à influência maior da evaporação (Figura 4.27).  

 A camada 3, que está na parte superior da cobertura, teve um comportamento 

diferenciado das outras duas camadas pelo fato de estar mais exposta à atmosfera e à 

evaporação. As camadas 1 e 2 não tiveram a mesma influência da evaporação e 

mantiveram valores negativos durante todo ano hidrológico, o que significa que a água 

percolou mais no sentido descendente do que ascendente.  
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Figura 4.27: Fluxo de água na base das camadas da cobertura seca para 2200mm/m². 

  

 No final do período chuvoso, aos 100 dias, o fluxo acumulado na base da 

camada 2 foi de 45 m
3
. Ao se comparar esse valor com a precipitação nesse período, 

que foi de 58 m
3
 (ver figura 4.25), verifica-se que 78%  da chuva infiltrou-se pela 

cobertura, comprovando a grande capacidade de fluxo entre as camadas 2 e 3.   

O fluxo de água que passa pelas camada 3 e 2 que contêm escória de aciaria e 

atinge o material protegido é fundamental para coberturas reativas. Conforme os ensaios 

geoquímicos e o ensaio de lixiviação (item 4.1), a escória de aciaria libera altas taxas de 

alcalinidade e o lixiviado é rico em cálcio, o que proporciona o tratamento do rejeito 

que está abaixo desse sistema.   

Assim, o ácido sulfúrico que foi produzido antes da construção do sistema será 

tratado pelo lixiviado da cobertura seca conforme equações (2.7) e (2.8). Esse fato 

evidencia a função reativa de tratamento do sistema proposto. 
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Para verificar a relação de fluxo percolado pelo que precipitou em todo ano 

hidrológico, verifica-se que houve um volume acumulado de 150m³ de precipitação 

(Figura 4.26). Assim, a percolação pelo sistema foi de 30 m
3
 acumulada pela camada 2, 

o que representa 20% do que foi precipitado. 

O volume percolado considerando o ano completo é menor que apenas durante a 

estação chuvosa: isso porque no período seco, perde-se bastante água para atmosfera 

por evaporação. Mesmo assim, 20% de percolação de água indica que a Cobertura Seca 

não impede o fluxo de água conforme resultados de O’Kane et al (2002). 

O gráfico da figura 4.28 mostra o fluxo acumulado na base das camadas por região 

do sistema de cobertura conforme a Figura 3.10. Percebe-se que as regiões de maior 

fluxo são o topo e a base do talude, os quais se encontram nas extremidades do 

diagrama da Figura 4.28.  

 

 

Figura 4.28: Fluxo de água na base das camadas segundo a distância horizontal no 

talude modelado.  
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 Assim, pode-se observar o comportamento dos gráficos nas regiões de declive 

que chegam a ficar positivas nas coordenadas mais próximas da base do talude. Essa 

região está entre as coordenadas 10 e 50 do eixo X. Isso é explicado pelo afloramento 

de água na base dos taludes.  

Como as camadas são inclinadas, acompanhando a declividade do talude, os fluxos 

de água devido ao potencial gravitacional são descendentes no sentido do topo para base 

do talude. No entanto, quando se observa a base do talude, o sentido do fluxo nas 

camadas é ascendente devido ao fluxo interno entre as camadas. Isso resulta nos valores 

positivos nessa área.  

Na base do talude à direita, temos a condição de contorno de drenagem do 

Ribeirão do Carmo, o que influência o fluxo nessa região.    

 

 Fluxo de gás: 

 

A Figura 4.29 mostra o fluxo de gás acumulado na base das camadas do sistema 

de cobertura conforme a região do talude.  

A camada 3, mais superficial e constituída de ES1, tem um fluxo muito superior 

em relação às outras duas camadas porque é um material granular e está na parte 

superior da cobertura. Esses fatos dificultam manter o grau de saturação alto devido à 

forte influência da atmosfera que causa evaporação. Todos os fluxos de oxigênio estão 

negativos porque eles são no sentido descendente, ou seja sentido do material sulfetado. 

Assim, os valores são convencionados negativos se forem nesse sentido de fluxo. 

A camada 2, constituída de M33, apresenta um fluxo bem inferior ao fluxo da 

camada 3, em torno de 20 vezes menor. Esse resultado comprova a eficiência desse 

material como barreira ao ingresso de oxigênio em pilhas de material sulfetado.  

O fluxo de gás na camada 1, que é de AMP e foi utilizada computacionalmente 

para se realizar a transição do material sulfetado para a cobertura, é praticamente nulo. 
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Figura 4.29: Fluxo de gás na base das camadas em relação ao eixo X. 

 

Em torno da distância de 8 do m no eixo x, no topo do talude, percebeu-se o 

maior fluxo de gás,  muito superior ao das outras regiões. Assim, essa área, mostrada 

em detalhe na Figura 4.30, será melhor analisada em termos do grau de saturação, 

coeficiente de difusão gasoso e concentração de gás.  

Os pontos azuis da Figura 4.30 são os nós selecionados para as análises a seguir. 

Estes pontos estão na região crítica e passam pelas três camadas da cobertura seca, 

atingindo no final o material sulfetado. As cores dessa figura são diferenciadas 

conforme o grau de saturação da região no final do ano hidrológico estudado e as linhas 

divisoras possuem os valores desse índice físico. 

Dessa forma, a figura 4.30 mostra as regiões no talude modelado em que o grau 

de saturação é o mesmo no final do ano hidrológico. Verifica-se que na região crítica os 

valores do grau de saturação variam de 0,85 a 0,90 que são valores adequados para 

barreiras de oxigênio (Yanful, 1993). 
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Figura 4.30: Grau de saturação do Talude da Mina de Pirita e detalhe de região crítica ao fluxo de oxigênio. 
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O grau de saturação representa o volume de água em relação ao volume de 

vazios do material poroso. Assim, quanto maior o grau de saturação em uma 

determinada camada, maior será a quantidade de água e a dificuldade para o gás 

transpô-la por difusão na fase ar.  

A Figura 4.31 mostra o grau de saturação na região crítica do talude. Cada ponto 

do gráfico representa um nó do detalhe da Figura 4.30. O eixo Y é a altura do talude 

modelado com os valores das posições de cada nó selecionado no detalhe. O grau de 

saturação foi avaliado em vários períodos durante o ano hidrológico estudado.  

Assim, a Figura 4.31 possui vários valores de grau de saturação para cada nó, 

dependendo do dia especificado na legenda, o que gerou uma superposição de linhas. 

Este gráfico foi gerado para avaliar como o grau de saturação varia nos períodos secos e 

chuvosos do ano. 

Dessa forma, pode-se analisar na Figura 4.31 que, nos pontos pertencentes à 

camada 3 de ES1, o grau de saturação está entre 45 e 55%, o que permite um fluxo alto 

de gás por essa camada como visto no gráfico da Figura 4.28. Em contrapartida, os 

pontos abaixo dessa camada, que são pertencentes às camadas 1 e 2, possuem alto grau 

de saturação. Nas camadas 1 e 2, os grau de saturação varia entre 0,87 e 0,93. 

Os valores do coeficiente de difusão efetivo calculados pela equação (2.28) estão 

apresentados na Figura 4.32, com exceção dos pontos superiores a 36 metros no eixo y 

(camada 3). Os valores  do coeficiente de difusão efetivo no topo do talude (acima de 36 

metros) são muito grandes, por esse motivo ficaram fora da escala do gráfico.  

 Observa-se redução nos valores da difusão à medida que se aprofunda nas 

camadas do sistema de cobertura. Atribui-se esta redução às menores temperaturas nas 

regiões mais profundas, as quais influenciam a solubilidade do oxigênio, interferindo 

assim no coeficiente de difusão efetiva (ver equação 2.27). 

 Além disso, a base da camada 2 está com valores do coeficiente de difusão 

inferiores a 1x10
-3

 m
2
/dia, correspondente a 1,16x10

-8
 m

2
/s, o qual está de acordo com 

os valores mencionados por Yanful (1993) e representado na Figura 2.13, o que 

comprova novamente que esse material é uma barreira eficiente ao fluxo de oxigênio. 
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Figura 4.31: Grau de saturação na região crítica do talude. 

 

 

Figura 4.32: Coeficiente de difusão efetivo na região crítica do talude. 
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Finalmente, pode-se calcular os valores de concentração de oxigênio por meio 

da equação (2.26), plotando-os em função dos nós da região crítica (Figura 4.33). 

Assim, o eixo Y representa a altura geométrica dos nós no talude modelado e a 

concentração de oxigênio (g/m³) é o valor acumulado durante o ano hidrológico 

estudado. Analisando esta figura, verifica-se que a concentração cai de forma acentuada 

até a coordenada 32 no eixo y , que é a base da camada 2 (M33).   

 

 

Figura 4.33: Concentração de oxigênio em relação à profundidade na região crítica da 

cobertura seca. 

 

Esses dados são coerentes com o fluxo de gás nos pontos da região crítica. Além 

disso, a concentração na base da camada 2 é de 24,46 g/m
3
, o que é um resultado 

excelente. Segundo O’Kane et al (2002), coberturas secas que apresentam concentração 

de oxigênio abaixo de 400 g/m
3
 funcionam como boas barreiras a difusão de oxigênio. 

 

4.3.4. Simulação com 1021 mm/m² de precipitação 
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 Balanço Hídrico 

 

Segue a figura 4.34 mostrando a precipitação na superfície do talude. 

Semelhantemente à simulação do item 4.3.3, percebe-se nitidamente a existência de 

duas estações, uma chuvosa e outra seca, com acumulação pronunciada de água na 

chuvosa e baixa acumulação (gráfico horizontalizado) na estação seca, entre os dias 100 

e 230.  

 

 

Figura 4.34: Precipitação anual acumulada de 1021 mm/m² em Ouro Preto. 

 

O balanço hídrico está apresentado na figura 4.35. Ele chama a atenção para a 

precipitação que teve um acumulo de 78 m
3
 em contraste com a evaporação que foi de 

150 m
3
. Choveu menos e evaporou quase que o dobro da precipitação. A curva de 

armazenamento sofreu grande influência da evaporação quase, que se sobrepondo. 
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Apenas no reinício das chuvas, que é após 300° dia, o armazenamento de água no 

modelo voltou a se estabilizar. 

A saída de água do sistema é considerado como valor negativo. Como esta 

análise foi feita para o período de menos chuvas, observa-se que o armazenamento do 

sistema ficou negativo. 

 

 

Figura 4.35: Balanço hídrico do sistema de cobertura para a precipitação anual de 1021 

mm/m². 

 

 Fluxo de água 

 

A figura 4.36 mostra que, para as camadas 1 e 2, um volume de 

aproximadamente 20 metros cúbicos infiltrou no período de chuvas e o mesmo volume 

evaporou no período de seca.  
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Na camada 3, os valores foram positivos quase todo o tempo, o que significa que 

o fluxo predominante foi ascendente, com predomínio da evaporação. Este fato era 

esperado para a Camada 3, mais sujeita aos efeitos da evaporação.  

 

 

Figura 4.36: Fluxo de água na base das camadas em relação às coordenadas do eixo X. 

 

O gráfico de fluxo acumulado na base da camada 2 em relação ao contorno 

geométrico do talude (eixo X) (figura 4.37)  mostra que o fluxo tem sentido ascendente 

em praticamente toda camada,  com exceção na região de sua base. Esse fato está de 

acordo com o Balanço Hídrico (figura 4.35) e com os fluxos acumulados nas bases das 

camadas (figura 4.36).  

Infere-se que a maior infiltração na lateral esquerda do talude esteja relacionada 

à influência da drenagem, situada no contorno direito do modelo. Percebe-se que teve 

maior influência na camada 1. 
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Figura 4.37: Fluxo de água na base das camadas em relação às coordenadas do eixo X. 

  

 Fluxo de gás 

 

O gráfico do fluxo de gás acumulado em na base das camadas da cobertura seca 

(Figura 4.38) é bem semelhante ao gráfico do fluxo de gás para a precipitação de 2200 

mm/m² obtido anteriormente (Figura 4.29). A diferença é que os valores são um pouco 

superiores, isto porque a evaporação foi predominante, o que reduziu o grau de 

saturação na cobertura seca.  

Mesmo assim, a eficiência dessa cobertura seca como barreira de combate ao 

ingresso de oxigênio fica bastante nítida. Mantém-se a proporção de 20 vezes de 

redução no fluxo da camada 3, que é de ES1, para camada 2, constituída de M33.  

Além disso, tem-se a região de maior fluxo de gás no topo do talude; assim, a 

região crítica será a mesma apresentada na Figura 4.30. Dessa forma, a região crítica 
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será avaliada nos próximos gráficos quanto ao grau de saturação, coeficiente de difusão 

efetivo e concentração de oxigênio. 

 

 

Figura 4.38: Fluxo de gás na base das camadas em relação às coordenadas X. 

 

O grau de saturação manteve-se alto como mostrado na figura 4.39, acima de 

85% como recomendado por Yanful (1993) e O’Kane et al (2002). Isso significa que 

mesmo com 50% a menos de precipitação, a cobertura continua com sua função de 

barreira ao ingresso de oxigênio. A camada 3, que é constituída de 20 cm de ES1, 

apresentou valores pouco inferiores à simulação anterior, no entanto contribuiu para 

manter o grau de saturação alto das camadas inferiores. 
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Figura 4.39: Grau de saturação na região crítica do talude para precipitação anual de 

1021mm/m². 

 

 

Figura 4.40: Coeficiente de Difusão efetivo na região crítica do talude para precipitação 

anual de 1021mm/m². 
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 Em concordância com os resultados anteriores, o Coeficiente de Difusão Efetivo 

de gás apresentou a mesma ordem de grandeza (figura 4.40), o que significa que a 

cobertura bloqueia o ingresso de oxigênio segundo Yanful (1993). Assim, a base da 

camada 2 constituída pelo material M33 apresentou valores para o Coeficiente de 

Difusão Efetivo próximos a 1x10
-3

 m
2
/dia; ou 1,16x10

-8
 m

2
/s. 

 Finalizando a análise do fluxo de gás para a simulação com 1021 mm/m² de 

precipitação, pode-se verificar que há concordância entre o gráfico de fluxo de gás e a 

concentração de oxigênio, podendo ainda citar que a concentração de oxigênio está um 

pouco superior (figura 4.41).  

 

 

Figura 4.41: Concentração de oxigênio em relação à profundidade na região crítica da 

cobertura seca para precipitação anual de 1021 mm/m². 

 

De forma mais detalhada, verifica-se que a concentração de oxigênio na base da 

camada 2 é de 42,52 g/m
3
, o que é maior ao da simulação anterior, mas ainda assim é 

um resultado adequado, conforme O’Kane et al (2002), para barreiras ao ingresso de 

oxigênio. 
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Capítulo 5 

 

5. Considerações Finais 

 

O projeto de Cobertura Seca depende de ensaios geoquímicos e geotécnicos para 

caracterizar os rejeitos e assim neutralizar as reações de oxidação. As espessuras das 

camadas foram dimensionadas por análises numéricas de Fluxo em meio não-saturado 

que empregam equações complexas e simulam o clima da região. 

 

5.1. Caracterização  

 

No ensaio de digestão total, a amostra AMP apresentou 2% de enxofre (S) em 

sua composição química. O ensaio de Difração de Raios-X também detectou um 

mineral contendo esse elemento. O ensaio de lixiviação apresentou pH próximo de 2, 

alto potencial de oxidação e alta condutividade elétrica, comprovando, assim, a 

ocorrência de DAR. 

A escória de aciaria apresentou alto teor de cálcio (32,17%), o que mostra ser 

um material com forte potencial neutralizador de acidez. 

Na caracterização geotécnica, o material ES1 (escória de aciaria), após britado, 

apresentou granulometria de areia pura, alta permeabilidade e baixa sucção. Os 

materiais AMP e M33 são areias com uma parcela de argila e apresentaram 

permeabilidade alta, característica de rejeitos de mineração no campo, e alta sucção.  

O ensaio de adensamento forneceu o índice de compressibilidade volumétrico 

(mv) sob condição saturada que foi muito próximo ao sugerido pelo manual do 

Vadose/w para todos os materiais estudados.  

Os ensaios de permeabilidade foram realizados a carga constante e variável, 

sendo que a amostra M33 mostrou-se com menor valor. Os ensaios de sucção utilizando 

o papel filtro foram necessários para fornecer valores de sucção em relação ao teor 

volumétrico, o que foi dado de entrada para o cálculo dos fluxos em meio não saturado. 

A moldagem dos corpos de prova foi realizada de forma a obter índices altos de 

vazios, simulando uma situação de campo sem processos de compactação. 
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5.2. Ensaios de Lixiviação 

 

O caráter neutralizador da Cobertura Seca foi obtido empregando escória de 

aciaria que é um resíduo da indústria siderúrgica. Assim, por meio do ensaio de 

lixiviação, verificou-se que a mistura contendo 33,3 % (M33) de ES1 foi a mais 

eficiente, neutralizando em um período de 20 dias a DAR gerada pelo material coletado 

na Mina de Pirita (AMP).  

O ensaio de lixiviação realizado foi simples e permitiu a análise de várias 

proporções de escória no material sulfetado. Os dados analisados de pH, Eh, 

temperatura e condutividade elétrica foram obtidos por outros pesquisadores. 

Nos ensaios de lixiviação, permeabilidade e adensamento do material M33, 

houve uma formação elevada de óxidos de ferro, conhecidos como “Yellow Boy”, o que 

reduziu a permeabilidade do material e, em alguns ensaios, impediu o fluxo devido à 

colmatação dos poros. 

 

5.3. Simulações Numéricas 

  

A análise numérica foi utilizada para interpretar os dados e otimizar a disposição 

das camadas da cobertura seca, como também para estudar as espessuras mínimas e 

necessárias. Verificou-se que materiais com alta permeabilidade e sucção podem ser 

empregados como barreiras de combate ao ingresso de oxigênio, o que inibe a geração 

ácida em climas tropicais úmidos.  

A camada de 5,0 metros de espessura da mistura M33 foi a que apresentou 

melhor desempenho em relação à proporção de material e eficiência ao bloqueio do 

ingresso de oxigênio. Portanto, o emprego da mistura M33 na cobertura seca inibe de 

imediato a geração de ácido já que bloqueia a entrada de oxigênio no material sulfetado. 

Em relação à água que percola pela camada, ela contribui com o tratamento do material 

protegido.  

O sistema proposto permite o fluxo de água entre suas camadas, já que a água é 

precipitada pela chuva e passa pelas camadas da cobertura seca que contém escória de 

aciaria e atinge o material sulfetado. Quando isso ocorre, essa lixiviação está alcalina e 

rica em cálcio, o que contribui para o tratamento do material protegido. 
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Dessa forma, o resultado do projeto de pesquisa é uma alternativa de cobertura 

seca reativa que bloqueia o fluxo de oxigênio. Essa opção é totalmente sustentável já 

que foi avaliada localmente e emprega materiais reciclados. O método de construção é 

simplificado por não requerer técnicas de compactação, além de ser um sistema passivo 

que requer pouca manutenção e energia no processo.  

Essa alternativa inovadora foi possível de ser proposta devido a uma série de 

ensaios laboratoriais e à tecnologia computacional empregada na análise numérica. A 

metodologia desse trabalho empregou alta tecnologia durante o projeto do sistema, o 

que resultou em uma solução simples, sustentável e customizada.  

 

5.4. Sugestões para próximos trabalhos: 

 

Realizar ensaios de resistência dos materiais e avaliar a influência da inclinação 

do talude tanto na estabilidade quanto nos fluxos.  

Avaliar em longo prazo os efeitos de adensamento e de compressibilidade sob 

condições saturadas e não saturadas, o que poderia alterar o índice de vazios e assim o 

comportamento dos fluxos no sistema de cobertura.  

Continuar os ensaios de lixiviação para monitorar o caráter neutralizador e a 

eficiência das misturas em longo prazo. 

Construir lisímetros e uma unidade piloto instrumentada com os materiais 

avaliados nesta dissertação, de modo a se avaliar o desempenho dessa alternativa em 

campo e comparar com os resultados obtidos em laboratório. 
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Anexo 1: Resultados do Ensaio de Difração de Raio-X  

 

Amostra ES1 

Peak ID Extended Report (25 Peaks, Max P/N = 6.7) 

ES1 

PEAK: 19(pts)/Parabolic Filter, Threshold=6.5, Cutoff=0.1%, BG=3/1.0, Peak-Top 

2-Theta d(Å) Height Height% Phase ID d(Å) I% 2-Theta Delta 

9.285 9.5169 44 20.7 Minnesotaite 9.54 100 9.263 -0.023 

12.047 7.3405 49 23 Srebrodolskite 7.381 100 11.981 -0.066 

18.069 4.9055 91 43 Siderotil 4.89 100 18.126 0.058 

21.013 4.2243 31 14.8 Tridymite 4.24 10 20.934 -0.078 

26.571 3.352 195 91.6 Biotite-1M 3.36 100 26.506 -0.064 

29.393 3.0362 90 42.2           

32.035 2.7916 139 65.6 Srebrodolskite 2.797 60 31.972 -0.063 

32.535 2.7499 89 42 Latrappite 2.744 100 32.606 0.072 

33.439 2.6776 186 87.3 Srebrodolskite 2.676 100 33.459 0.02 

34.118 2.6258 30 14 Fluorapatite 2.624 30 34.142 0.024 

36.098 2.4862 95 44.7 Tridymite 2.484 20 36.131 0.033 

37.601 2.3902 35 16.7 Minnesotaite 2.405 20 37.361 -0.241 

39.179 2.2975 58 27.1 Tridymite 2.304 10 39.064 -0.115 

41.234 2.1876 107 50.2 Biotite-1M 2.183 80 41.325 0.091 

41.98 2.1504 212 100 Wüstite 2.145 100 42.091 0.111 

42.879 2.1074 81 38.1           

44.545 2.0324 32 15.2           

46.777 1.9404 61 28.9 Latrappite 1.94 50 46.789 0.011 

48.43 1.878 48 22.8           

49.441 1.842 33 15.6 Srebrodolskite 1.844 100 49.383 -0.058 

54.246 1.6896 27 12.6           

60.729 1.5238 80 37.6           

61.09 1.5157 71 33.4 Wüstite 1.515 60 61.121 0.031 

62.193 1.4914 38 18.1           

64.793 1.4377 27 12.9           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Amostra AMP  

Peak ID Extended Report (21 Peaks, Max P/N = 8.2) 

PIRITA  OP 

PEAK: 17(pts)/Parabolic Filter, Threshold=6.5, Cutoff=0.1%, BG=3/1.0, Peak-Top 

2-Theta d(Å) Height Height% Phase ID d(Å) I% 2-Theta Delta 

8.827 10.009 107 30.5 Muscovite-3T 9.9915 100 8.843 0.016 

12.225 7.2341 106 30.3 Kaolinite 7.2166 100 12.255 0.03 

17.752 4.9922 80 22.7 Phlogopite-3T 4.9919 20 17.753 0.001 

19.885 4.4613 43 12.3 Muscovite-3T 4.4644 20 19.871 -0.014 

21.187 4.1901 135 38.6 Kaolinite 4.2017 60 21.128 -0.059 

22.87 3.8853 4 1.1 Kaolinite 3.8602 50 23.021 0.151 

24.888 3.5747 97 27.6 Berthierine      3.5724 100 24.904 0.016 

26.569 3.3522 350 100 Quartz 3.3504 100 26.584 0.014 

26.787 3.3254 189 54.1 Muscovite-3T 3.3334 100 26.721 -0.066 

27.575 3.2322 31 8.7 Erlichmanite 3.23 100 27.594 0.019 

33.175 2.6982 78 22.3 Goethite 2.6916 80 33.26 0.084 

36.458 2.4624 121 34.5 Quartz   2.4609 10 36.482 0.024 

38.549 2.3335 27 7.8 Kaolinite 2.3427 50 38.393 -0.156 

39.003 2.3074 18 5 Kaolinite 2.2975 50 39.179 0.175 

41.197 2.1895 38 10.8 Biotite-1M 2.184 80 41.305 0.108 

45.426 1.995 121 34.7 Muscovite-3T 1.9998 50 45.31 -0.116 

53.191 1.7206 41 11.7 Goethite 1.7196 50 53.225 0.034 

54.841 1.6727 124 35.3 Biotite-1M 1.6726 80 54.845 0.003 

59.047 1.5632 36 10.2 Goethite 1.5635 30 59.034 -0.013 

62.159 1.4922 13 3.8           

68.125 1.3753 14 3.9 Quartz 1.3761 10 68.081 -0.044 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II: Planilhas do Ensaio de Lixiviação. 

 

 

pH 

V (água) Sens Data Dia AMP M14 M20 M25 M33 ES1 

100 95.6% 27/07/2010 1 1.96 2.26 2.44 2.33 2.35 11.39 

100 96.7% 28/07/2010 2 1.98 2.63 
   

11.7 

100 96.0% 29/07/2010 3 2.15 2.93 
 

3.58 4.4 11.3 

100 96.2% 30/07/2010 4 2.02 3.28 
 

3.81 4.33 11.58 

100 96.2% 02/08/2010 7 2.44 3.55 3.4 4.28 6.69 11.35 

100 100.0% 03/08/2010 8 2.23 3.62 3.4 4.05 4.66 11.15 

100 97.7% 04/08/2010 9 2.58 3.96 3.88 5.45 8.65 11.33 

100 97.6% 05/08/2010 10 2.35 3.67 3.5 4.2 4.83 11.37 

100 98.2% 06/08/2010 11 2.5 3.85 3.69 5.75 8.28 11.36 

100 98.5% 09/08/2010 14 2.35 3.38 3.85 4.33 5.2 10.98 

100 97.6% 10/08/2010 15 2.54 3.69 3.76 6.14 9.22 11.35 

200 98.5% 12/08/2010 17 2.57 3.9 3.47 4.29 5.43 11.26 

200 96.8% 16/08/2010 21 2.52 3.43 3.3 4.1 5.53 11.29 

200 100.0% 18/08/2010 23 2.72 3.77 3.57 4.72 5.5 10.85 

200 98.1% 24/08/2010 29 2.61 3.52 3.52 4.62 5.99 10.19 

200 98.7% 26/08/2010 31 2.64 3.82 3.68 4.44 6.36 11.23 

200 100.0% 30/08/2010 35 2.65 3.67 3.75 4.4 6.02 11.16 

200 99.2% 02/09/2010 38 2.57 3.94 3.93 4.63 6.21 11.28 

200 98.4% 07/09/2010 43 2.56 3.85 3.92 4.59 6.23 11.07 

200 98.6% 10/09/2010 46 2.51 4.28 4.19 4.76 6.23 11.27 

200 98.7% 15/09/2010 51 2.52 4.19 4.28 4.88 6.13 11.17 

200 98.4% 20/09/2010 56 2.41 4.07 4.13 4.78 6.02 10.78 

200 96.5% 30/09/2010 66 2.31 4.37 4.28 5.03 6.28 10.13 

200 96.2% 05/10/2010 71 2.28 4.26 4.42 5.23 6.31 10.91 

400 93.80% 01/12/2010 86 2.45 4.92 4.49 5.62 6.63 10.38 

400 92,2% 06/12/2010 98 2.29 4.47 4.7 5.86 6.48 11.46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eh (mV) 

Data Dia AMP M14 M20 M25 M33 ES1 

27/07/2010 1 630 534 483 470.1 451.7 81.3 

28/07/2010 2 564.9 418 
   

-6.8 

29/07/2010 3 543.4 408.8 
 

315.2 260.7 1.7 

30/07/2010 4 541.2 344.3 
 

275.2 244.4 
-

28.7 

02/08/2010 7 629.9 322.6 352.2 268.6 262.2 -0.4 

03/08/2010 8 530.6 311.7 347.2 257.5 220.8 25.6 

04/08/2010 9 541.2 313.2 338.3 262.5 282.9 12.9 

05/08/2010 10 520 323.4 340.8 271.9 266.3 1.1 

06/08/2010 11 513.6 331.8 371.8 286 246.3 11.3 

09/08/2010 14 578.7 377.3 404.6 299.5 208.3 44.2 

10/08/2010 15 492.2 357.8 403.1 329.2 265.5 19.5 

12/08/2010 17 508.2 345.9 402.7 318.1 230.1 46.2 

16/08/2010 21 526.4 385.7 536.6 466 350.7 43.9 

18/08/2010 23 496 366 483 422 313 27 

24/08/2010 29 583.1 494.3 506.3 441.8 322 152 

26/08/2010 31 550.6 383 468 422.5 111.3 22.6 

30/08/2010 35 584 497 471 429.9 314.2 29 

02/09/2010 38 587 496 469 419 296 15.9 

07/09/2010 43 571 470 446 394 296 70 

10/09/2010 46 589 472 443 392 277 43 

15/09/2010 51 576 351 350 273 178 19.2 

20/09/2010 56 590 479 458 408 318 91 

30/09/2010 66 609 452 503 358 268 49 

05/10/2010 71 612 479 446 381 303 66 

01/12/2010 86 618 463 361 309 313 113 

06/12/2010 98 645 445 418 321 290 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CE (µs/cm) 

Data Dia AMP M14 M20 M25 M33 ES1 

27/07/2010 1 15320 11023 10519 11580 9390 2960 

28/07/2010 2 16902 12329 
   

3680 

29/07/2010 3 17443 7907 
 

9631 5309 3433 

30/07/2010 4 12194 6796 
 

6535 3964 3851 

02/08/2010 7 9081 6298 8185 5698 3936 2740 

03/08/2010 8 7231 4336 4760 3787 2311 3121 

04/08/2010 9 5556 3539 3917 3346 2078 2478 

05/08/2010 10 4766 2779 3447 2541 2115 2421 

06/08/2010 11 4305 2472 3391 2763 1940 3183 

09/08/2010 14 3871 2657 3383 2428 1969 1132 

10/08/2010 15 4023 2481 2728 2316 1888 1730 

12/08/2010 17 3277 2367 2726 2224 1851 1633 

16/08/2010 21 2404 2357 2666 2381 2025 1967 

18/08/2010 23 2587 1950 2341 2086 1983 2129 

24/08/2010 29 2264 2230 2541 2126 1905 2235 

26/08/2010 31 2338 2025 2256 2061 1851 2609 

30/08/2010 35 2001 1713 1930 1996 1700 2297 

02/09/2010 38 2325 1952 2036 2009 1834 2991 

07/09/2010 43 2261 2029 2135 2180 2001 1210 

10/09/2010 46 2860 1947 2223 2251 2096 2591 

15/09/2010 51 2655 1866 2044 2089 2992 2631 

20/09/2010 56 3588 1974 2249 2253 2090 855 

30/09/2010 66 4341 1727 1970 1789 1609 1040 

05/10/2010 71 5061 1841 2018 2109 2045 978 

01/12/2010 86 3513 2205 2408 2629 2713 2419 

06/12/2010 98 4753 2220 2249 2371 2374 1042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

t (°C) 

Data Dia AMP M14 M20 M25 M33 ES1 

27/07/2010 1 16.4 16.4 16.5 16.5 16.5 16.5 

28/07/2010 2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 

29/07/2010 3 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.9 

30/07/2010 4 17.5 17.5 
 

17.2 17.3 17.5 

02/08/2010 7 17.4 17.4 17.2 17.7 17.8 17.9 

03/08/2010 8 16.8 17.2 17.1 17.3 17.2 17.1 

04/08/2010 9 17.4 17.6 17.8 17.6 17.6 17.6 

05/08/2010 10 16.6 16.8 16.8 16.8 16.8 16.7 

06/08/2010 11 17.8 17.8 17.8 17.8 17.6 17.6 

09/08/2010 14 20.5 20.2 20.2 20.1 20.2 20.1 

10/08/2010 15 17.7 17.7 17.7 17.7 17.9 17.9 

12/08/2010 17 18.5 18.5 18.4 18.6 18.6 18.6 

16/08/2010 21 18 16.7 16.7 16.7 16 15 

18/08/2010 23 18.4 18.2 18.4 19.3 18.7 18.3 

24/08/2010 29 19.6 18.7 19.4 19.5 19.5 19.6 

26/08/2010 31 19.5 19.3 19.5 19.3 17.8 18.3 

30/08/2010 35 18.9 18.8 18.7 18.7 18.7 18.7 

02/09/2010 38 19.7 19.6 19.6 19.5 19.3 19.3 

07/09/2010 43 20.4 20.4 21.2 21.2 20.5 20.2 

10/09/2010 46 19.2 18.2 18.3 19.2 18.9 19.5 

15/09/2010 51 20.1 20.7 20.7 20.7 20.7 20.5 

20/09/2010 56 19.3 19.6 20.1 19.3 20.3 20.3 

30/09/2010 66 22.2 22.2 21.7 22.2 21.8 22 

05/10/2010 71 21.2 21.6 21 21.6 21.1 21.6 

01/12/2010 86 23.3 23.1 22.9 22.8 23.2 23.3 

06/12/2010 98 24.3 24.4 24.1 24.1 23.9 23.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo III -  Planilhas dos Ensaios de Granulometria. 

Amostra ES1 

AMOSTRA TOTAL DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

SOLO ÚMIDO TOTAL (g) 2000.30   

SOLO SECO TOTAL  (g) 1992.06   

SOLO RETIDO #10 SECO (g) 942.71   

SOLO PASSADO #10 SECO (g) 1049.35   

% PASSA #10      

         
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA PENEIRAMENTO GROSSO 

CAPSULA Nº O13     PENEIRA SOLO SOLO acum (%) acum 

SOLO ÚMIDO +TARA (g) 130.12     Nº (mm) RETIDO(g) PASSA (g) PASSA 

SOLO SECO+TARA (g) 129.64     2" 50 0.00 1992.06 100.0 

ÁGUA (g) 0.48     1 ¹/2 " 38 0.00 1992.06 100.0 

TARA (g) 13.66     1" 25 0.00 1992.06 100.0 

SOLO SECO (g) 115.98     3/4" 19 0.00 1992.06 100.0 

UMIDADE (%) 0.41     3/8" 9.5 19.36 1972.70 99.0 

UMIDADE MÉDIA (%) 0.41 nº 4 4.8 92.82 1879.88 94.4 

fator correção 0.996 nº10 2.0 830.53 1049.35 52.7 

         
PENEIRAMENTO FINO 

PENEIRA AMOSTRA PARCIAL 
(%) QUE PASSA 

acum       

Nº SOLO 
SOLO 
acum (%) acum (AMOSTRA TOTAL) AMOSTRA PARCIAL 

  

RETIDO(g

) PASSA(g) PASSA           

16 22.06 47.65 68.36 36.01       

30 18.73 28.92 41.49 21.85 SOLO ÚMIDO (g) 70.00 

40 7.17 21.75 31.20 16.44       

60 5.87 15.88 22.78 12.00       

100 4.61 11.27 16.17 8.52 SOLO SECO(g) 69.71 

200 2.95 8.32 11.94 6.29       

         
SEDIMENTAÇÃO 

SEDIMENTO ÚMIDO (g)   DENSÍMETRO 559-89 

SEDIMENTO SECO (g)   PROVETA 1 

SOLO TOTAL PASSADO NA #200 (g)   DEFLOCULANTE HEXAMET. DE SÓDIO 

AMOSTRA REPRESENTADA     DENSIDADE DOS GRÃOS   3.818 

         
      LEITURA  DIÂMETRO LEITURA (%) QUE 

 

TEMPO 
 

LEITURA 

L 
TEMPERAT

. 
CORRIGID

A DOS GRÃOS CORRIGIDA PASSA 

(s)   (ºC) Li=L+Cm D  (mm) La=L+Ci   

15 6.0 21.6 6.5000 0.08989 7.0061 7.17 

30 5.0 21.6 5.5000 0.06396 6.0062 6.15 

60 4.0 21.6 4.5000 0.04551 5.0063 5.13 

120 4.0 21.6 4.5000 0.03218 5.0063 5.13 

240 3.0 21.6 3.5000 0.02289 4.0063 4.10 

480 3.0 22.0 3.5000 0.01611 4.0063 4.10 

900 3.0 22.0 3.5000 0.01177 4.0063 4.10 

1800 3.0 22.0 3.5000 0.00832 4.0063 4.10 

3600 3.0 22.0 3.5000 0.00588 4.0063 4.10 

7200 3.0 22.1 3.5000 0.00416 4.0063 4.10 

14400 3.0 22.0 3.5000 0.00294 4.0063 4.10 

28800 3.0 23.1 3.5000 0.00206 4.0063 4.10 

86400 3.0 21.0 3.5000 0.00121 4.0063 4.10 



 

Amostra AMP 

AMOSTRA TOTAL DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

SOLO ÚMIDO TOTAL (g) 1950.00   

SOLO SECO TOTAL  (g) 1401.59   

SOLO RETIDO #10 SECO (g) 742.28   

SOLO PASSADO #10 SECO (g) 659.31   

% PASSA #10      

         
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA PENEIRAMENTO GROSSO 

CAPSULA Nº P40 P19 234 PENEIRA SOLO SOLO acum (%) acum 

SOLO ÚMIDO +TARA (g) 21.78 19.64 21.35 Nº (mm) RETIDO(g) PASSA (g) PASSA 

SOLO SECO+TARA (g) 17.73 16.26 18.06 2" 50 0.00 1401.59 100.0 

ÁGUA (g) 4.05 3.38 3.29 1 ¹/2 " 38 0.00 1401.59 100.0 

TARA (g) 7.32 7.60 9.72 1" 25 63.03 1338.56 95.5 

SOLO SECO (g) 10.41 8.66 8.34 3/4" 19 51.11 1287.45 91.9 

UMIDADE (%) 38.90 39.03 39.45 3/8" 9.5 170.97 1116.48 79.7 

UMIDADE MÉDIA (%) 39.13 nº 4 4.8 251.36 865.12 61.7 

fator correção 0.719 nº10 2.0 205.81 659.31 47.0 

         
PENEIRAMENTO FINO 

PENEIRA AMOSTRA PARCIAL 
(%) QUE PASSA 

acum       

Nº SOLO 

SOLO 

acum (%) acum (AMOSTRA TOTAL) AMOSTRA PARCIAL 

  
RETIDO(g

) PASSA(g) PASSA           

16 3.40 46.91 93.24 43.86       

30 7.81 39.10 77.72 36.56 SOLO ÚMIDO (g) 70.00 

40 4.70 34.40 68.38 32.17       

60 5.60 28.80 57.25 26.93       

100 5.07 23.73 47.17 22.19 SOLO SECO(g) 50.31 

200 4.50 19.23 38.23 17.98       

         
SEDIMENTAÇÃO 

SEDIMENTO ÚMIDO (g)   DENSÍMETRO 559-89 

SEDIMENTO SECO (g)   PROVETA 1 

SOLO TOTAL PASSADO NA #200 (g)   DEFLOCULANTE HEXAMET. DE SÓDIO 

AMOSTRA REPRESENTADA     DENSIDADE DOS GRÃOS   2.900 

         
      LEITURA  DIÂMETRO LEITURA (%) QUE 

 

TEMPO 
 

LEITURA 
L 

TEMPERAT
. 

CORRIGID
A DOS GRÃOS CORRIGIDA PASSA 

(s)   (ºC) Li=L+Cm D  (mm) La=L+Ci   

15 13.0 18.0 13.5000 0.10370 14.0052 19.98 

30 12.0 18.0 12.5000 0.07381 13.0053 18.56 

60 11.0 18.0 11.5000 0.05254 12.0054 17.13 

120 10.0 18.0 10.5000 0.03739 11.0055 15.70 

240 9.0 18.0 9.5000 0.02661 10.0056 14.28 

480 8.0 18.0 8.5000 0.01893 9.0056 12.85 

900 7.0 18.0 7.5000 0.01391 8.0057 11.42 

1800 6.0 18.0 6.5000 0.00990 7.0057 10.00 

3600 6.0 18.0 6.5000 0.00700 7.0057 10.00 

7200 5.0 19.0 5.5000 0.00492 6.0058 8.57 

14400 5.0 19.4 5.5000 0.00346 6.0058 8.57 

28800 5.0 19.0 5.5000 0.00246 6.0058 8.57 

86400 5.0 19.0 5.5000 0.00142 6.0058 8.57 

 



 

Amostra M33 

AMOSTRA TOTAL DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

SOLO ÚMIDO TOTAL (g) 2311.80   

SOLO SECO TOTAL  (g) 1819.84   

SOLO RETIDO #10 SECO (g) 1126.84   

SOLO PASSADO #10 SECO (g) 693.00   

% PASSA #10      

         
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA PENEIRAMENTO GROSSO 

CAPSULA Nº P12     PENEIRA SOLO SOLO acum (%) acum 

SOLO ÚMIDO +TARA (g) 35.48     Nº (mm) RETIDO(g) PASSA (g) PASSA 

SOLO SECO+TARA (g) 29.53     2" 50 0.00 1819.84 100.0 

ÁGUA (g) 5.95     1 ¹/2 " 38 0.00 1819.84 100.0 

TARA (g) 7.52     1" 25 29.58 1790.26 98.4 

SOLO SECO (g) 22.01     3/4" 19 36.87 1753.39 96.3 

UMIDADE (%) 27.03     3/8" 9.5 178.35 1575.04 86.5 

UMIDADE MÉDIA (%) 27.03 nº 4 4.8 305.54 1269.50 69.8 

fator correção 0.787 nº10 2.0 576.50 693.00 38.1 

         
PENEIRAMENTO FINO 

PENEIRA AMOSTRA PARCIAL 
(%) QUE PASSA 

acum       

Nº SOLO 

SOLO 

acum (%) acum (AMOSTRA TOTAL) AMOSTRA PARCIAL 

  
RETIDO(g

) PASSA(g) PASSA           

16 5.62 49.48 89.80 34.20       

30 10.30 39.18 71.11 27.08 SOLO ÚMIDO (g) 70.00 

40 0.55 38.63 70.11 26.70       

60 4.68 33.95 61.62 23.46       

100 11.73 22.22 40.33 15.36 SOLO SECO(g) 55.10 

200 5.00 17.22 31.26 11.90       

         
SEDIMENTAÇÃO 

SEDIMENTO ÚMIDO (g)   DENSÍMETRO 559-89 

SEDIMENTO SECO (g)   PROVETA 
 

SOLO TOTAL PASSADO NA #200 (g)   DEFLOCULANTE HEXAMET. DE SÓDIO 

AMOSTRA REPRESENTADA     DENSIDADE DOS GRÃOS   3.571 

         
      LEITURA  DIÂMETRO LEITURA (%) QUE 

 

TEMPO 
 

LEITURA 
L 

TEMPERAT
. 

CORRIGID
A DOS GRÃOS CORRIGIDA PASSA 

(s)   (ºC) Li=L+Cm D  (mm) La=L+Ci   

15 12.0 18.0 12.5000 0.08974 13.0054 12.48 

30 11.0 18.0 11.5000 0.06387 12.0056 11.52 

60 10.0 18.0 10.5000 0.04546 11.0057 10.56 

120 8.0 18.0 8.5000 0.03255 9.0059 8.64 

240 6.0 18.0 6.5000 0.02330 7.0061 6.72 

480 5.0 18.0 5.5000 0.01658 6.0062 5.76 

900 0.0 18.0         

1800 0.0 18.0         

3600 0.0 18.0         

7200 0.0 18.0         

14400 0.0 18.0         

28800 0.0 18.0         

86400 0.0 18.0         

 



 

 

Anexo IV -  Planilhas dos Ensaios de Adensamento. 

 

A M O S T R A: Escória ES1 

 
  

     
 

  
Indice de vazios inicial 

 0.578   
 

  

     
 

  

        Fase do Ensaio Pressão  e av mv   

Fase de Carregamento 25.000 0.567 4.10E-04 4.10E-04   

Fase de Carregamento 50.000 0.563 1.58E-04 1.58E-04   

Fase de Carregamento 100.000 0.554 1.89E-04 1.89E-04   

Fase de Carregamento 200.000 0.540 1.42E-04 1.42E-04   

Fase de Carregamento 400.000 0.521 9.47E-05 9.47E-05   

Fase de Descarregamento 200.000 0.522 3.94E-06 3.94E-06   

Fase de Descarregamento 100.000 0.524 2.10E-05 2.10E-05   

                

Índice de vazios inicial eo 0.578   

Índice de compressão Cc 6.29E-02   

Índice de expansão Cs 4.80E-03   

Tensão de pré-adensamento σ'vm 90 kPa   

Coeficiente de compressibilidade 
volumétrico mv 1.42E-04   

 

 

 

 

 

 
A M O S T R A: AMP 

 
 

     
 

  
Indice de vazios 
inicial  1.82717593   

 
  

        Fase do Ensaio Pressão  e av mv   

Fase de Carregamento 25.000 1.286 2.16E-02 7.65E-03   

Fase de Carregamento 50.000 1.284 7.54E-05 2.67E-05   

Fase de Carregamento 100.000 1.282 3.77E-05 1.33E-05   

Fase de Carregamento 200.000 1.280 2.83E-05 1.00E-05   

Fase de Carregamento 400.000 1.037 1.21E-03 4.28E-04   

Fase de Descarregamento 200.000 1.040 1.41E-05 5.00E-06   

Fase de Descarregamento 100.000 1.046 5.65E-05 2.00E-05   

            

Índice de vazios inicial eo 1.827       

Índice de compressão Cc 0.805       

Índice de expansão Cs 0.014       

Tensão de pré-adensamento σ'vm 195 kPa       

Coeficiente de compressibilidade volumétrico mv 1.00E-05       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
A M O S T R A: Mistura 33% 

 
 

     
 

  
Indice de vazios 
inicial  0.74677569   

 
  

     
 

  

        Fase do Ensaio Pressão  e av mv   

Fase de Carregamento 25.000 0.575 6.87E-03 6.87E-03   

Fase de Carregamento 50.000 0.575 0.00E+00 0.00E+00   

Fase de Carregamento 100.000 0.569 1.28E-04 1.28E-04   

Fase de Carregamento 200.000 0.524 4.43E-04 4.43E-04   

Fase de Carregamento 400.000 0.438 4.34E-04 4.34E-04   

Fase de Descarregamento 200.000 0.443 2.91E-05 2.91E-05   

Fase de Descarregamento 100.000 0.445 1.16E-05 1.16E-05   

        

Índice de vazios inicial eo 0.747       

Índice de compressão Cc 2.88E-01       

Índice de expansão Cs 1.16E-02       

Tensão de pré-adensamento σ'vm 120 kPa       

Coeficiente de compressibilidade volumétrico mv 4.43E-04   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo V -   Planilhas dos Ensaios de Permeabilidade. 

 

Amostra ES1 

 

Tempo 

t  (s) 

Altura 
(cm) 

Volume 

proveta 
(cm3) 

Gradiente  
(i) 

Vazão 
(cm3/s) 

Temp.   T 
(ºC) 

Velocidade (cm/s) 

v(T) v (20ºC) 

82.7 2.0 154.00 0.188 1.861 19.5 4.69E-02 4.74E-02 

75.8 3.5 196.00 0.328 2.585 19.5 6.51E-02 6.58E-02 

51.5 7.0 208.00 0.657 4.038 20.0 1.02E-01 1.03E-01 

41.5 11.0 229.00 1.032 5.518 20.0 1.39E-01 1.41E-01 

36.9 14.5 203.00 1.360 5.501 20.0 1.39E-01 1.41E-01 

 

 

Amostra AMP 

 

 

Tempo 

t  (s) 

Altura 
(cm) 

Volume 

proveta 
(cm3) 

Gradiente  
(i) 

Vazão 
(cm3/s) 

Temp.   T 
(ºC) 

Velocidade (cm/s) 

v(T) v (20ºC) 

1800.8 2.1 217.00 0.203 0.121 19.0 3.04E-03 3.07E-03 

1009.5 2.4 124.00 0.232 0.123 19.0 3.09E-03 3.13E-03 

1955.7 1.2 232.00 0.116 0.119 18.6 2.99E-03 3.03E-03 

1920.6 7.0 270.00 0.676 0.141 18.6 3.54E-03 3.59E-03 

1440.0 9.0 205.00 0.869 0.142 18.0 3.59E-03 3.64E-03 

 

 

Amostra M33 

 

 

Tempo 

t  (s) 

Altura 
(cm) 

Volume 
proveta 
(cm3) 

Gradiente  
(i) 

Vazão 
(cm3/s) 

Temp.   T 
(ºC) 

Velocidade (cm/s) 

v(T) v (20ºC) 

809.4 1.0 47.00 0.097 0.058 19.5 1.46E-03 1.48E-03 

611.1 1.6 41.00 0.154 0.067 20.0 1.69E-03 1.71E-03 

1481.0 0.5 76.00 0.048 0.051 20.5 1.29E-03 1.31E-03 

2494.0 5.0 184.00 0.483 0.074 18.0 1.86E-03 1.88E-03 

1920.6 7.0 181.00 0.676 0.094 20.0 2.37E-03 2.41E-03 

1449.3 9.0 160.00 0.869 0.110 20.0 2.78E-03 2.83E-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo VI -  Planilhas dos Ensaios de Sucção pelo método do Papel-Filtro. 

 

 

Amostra ES1 

 

N 1 2 3 4 5 6 

água 5 10 15 20 20 25 

P  165.310 158.960 166.890 166.960 174.860 182.010 

P+w 170.250 169.080 181.410 186.410 197.360 204.440 

Cap. 243 P12 P09 232 237 P43 

umido 33.9500 31.4100 28.9000 26.5200 35.2100 25.6800 

seco 33.7200 30.5800 27.4300 24.8900 32.4500 23.9200 

tara 9.5100 7.5400 6.7200 9.5300 7.1700 7.2000 

w (após 15 
dias) 0.9500 3.6024 7.0980 10.6120 10.9177 10.5263 

Ɵ 0.0731 0.1378 0.2031 0.2681 0.2685 0.3338 

Ɵ (após 15 
dias) 0.0204 0.0744 0.1539 0.2302 0.2480 0.2489 

Fw 0.4000 0.6536 0.7528 0.8354 0.9316 1.0184 

Fs 0.3710 0.3786 0.3575 0.3596 0.3847 0.3710 

w(filtro %) 2.9000 27.5000 39.5300 47.5800 54.6900 64.7400 

s 45668.8 1347.4 240.6 77.6 55.0 36.2 

 

 

Amostra AMP 

 

N 1 6 2 3 4 5 

água 0 5 10 20 30 40 

P s 67.22 73.21 71.54 75.35 68.71 63.68 

P  87.39 95.17 93.00 97.96 89.32 82.79 

P+w 87.39 100.05 102.85 117.30 119.32 122.79 

Cap. 234 P95 P49 P217 P204 P28 

umido 25.3000 27.4500 24.7400 20.2800 31.1500 22.2200 

seco 22.2900 23.9200 20.4500 16.3100 24.0800 16.4100 

tara 9.7000 9.0300 4.5700 7.3100 10.3200 7.6000 

w (após 15 dias) 23.9079 23.7072 27.0151 44.1111 51.3808 65.9478 

Ɵ 0.3406 0.4359 0.4924 0.6417 0.7379 0.8424 

Ɵ (após 15 dias) 0.2088 0.2255 0.2511 0.4319 0.4587 0.5457 

Fw 0.4064 0.4531 0.4878 0.7498 0.8175 1.6331 

Fs 0.3600 0.3824 0.3779 0.4300 0.4758 0.6820 

w(filtro %) 4.6400 7.0700 10.9900 31.9800 34.1700 95.1100 

s 35595.2 25133.1 14335.8 709.3 518.4 13.9 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Amostra M33 

 

 

N 6 1 2 3 4 5 

água 2 5 10 15 20 25 

P s 83.53 83.73 85.03 86.76 94.46 75.72 

P  106.11 106.37 108.01 110.21 120.00 96.19 

P+w 108.06 111.40 114.78 125.17 97.96 121.19 

Cap. P87 236 P220 P48 200 P96 

umido 28.56 21.74 35.52 23.33 27.10 32.70 

seco 26.10 19.57 30.26 19.87 23.00 24.75 

tara 6.95 7.24 10.01 8.46 10.17 7.00 

w (após 15 dias) 12.8460 17.5994 25.9753 30.3243 31.9564 44.7887 

Ɵ 0.3987 0.4386 0.5093 0.5820 0.6813 0.6626 

Ɵ (após 15 dias) 0.1394 0.1915 0.2869 0.3418 0.3922 0.4406 

Fw 0.4447 0.4252 0.5010 0.5553 0.5895 0.6805 

Fs 0.3850 0.3626 0.3783 0.3933 0.3790 0.3623 

w(filtro %) 5.9700 6.2600 12.2700 16.2000 21.0500 31.8200 

s 29421.6 28224.6 11934.5 6797.7 3393.8 725.8 

 

 

 

 


