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RESUMO 

 

 

O aumento da produção de resíduos gerados nas atividades de mineração tem 

incrementado a possibilidade de reaproveitamento desses resíduos em aplicações 

geotécnicas, visando à redução dos impactos ambientais e à redução dos custos. A 

reciclagem e o reaproveitamento de materiais oriundos da extração mineral têm 

desempenhado um papel decisivo na recuperação das estradas, construção de barragens, 

melhoria e reforço de solos. Entretanto, estas aplicações necessitam de uma avaliação 

criteriosa que possa justificar a viabilidade técnica, econômica e ambiental do 

aproveitamento desses resíduos. Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de 

avaliar o uso da escória de ferro-níquel em uma unidade operacional do Pará como 

enrocamento de diques galgáveis drenantes, sendo apresentados os resultados obtidos na 

caracterização tecnológica (ensaios de granulometria, abrasão Los Angeles, lixiviação, 

solubilização, ciclagem, difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura – MEV 

e fluorescência de raios X). A escória de ferro-níquel se mostrou um material competente 

para aplicação como enrocamento de diques galgáveis drenantes visto que apresentou 

propriedades semelhantes as rochas básicas e em comparação com outros enrocamentos 

avaliados por outros autores obteve bons resultados de suas propriedades. A aplicação da 

escória de ferro-níquel na construção de diques galgáveis drenantes irá gerar a redução 

do volume ocupado pelo pátio além de reduzir os custos de implantação dessas estruturas, 

uma vez que será utilizado um material disponível na própria unidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Escória (Metalurgia) - Ligas de ferro-níquel; Escória (Metalurgia) -

Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.); Diques (Engenharia). 
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ABSTRACT 

 

 

The increased production of waste generated in mining activities has increased the 

possibility of reuse of this waste in geotechnical applications, aiming at reducing 

environmental impacts and reducing costs. Recycling and reusing materials from mineral 

extraction has played a paper decisive in road restoration, dam construction, land 

improvement and reinforcement. However, these applications need a careful evaluation 

that can justify the technical, economic and environmental viability of the use of these 

residues. In this context, the present work has the objective of evaluating the use of iron-

nickel slag in an operating unit of Pará as a rockfill for draining gallable dikes, presenting 

the results obtained in the technological characterization (granulometry, Los Angeles 

abrasion, leaching, solubilization, cycling, X - ray diffraction, scanning electron 

microscopy (SEM) and X - ray fluorescence). Iron-nickel slag proved to be a competent 

material for application as rockfill of draining gallable dikes since it presented similar 

properties to basic rocks and in comparison with other rockfillings evaluated by other 

authors obtained good results of its properties. The application of iron-nickel slag in the 

construction of draining gallable dikes will reduce the volume occupied by the yard and 

reduce the costs of setting up these structures, since a material available at the unit will 

be used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Slag (Metallurgy) - Iron-nickel alloys; Slag (Metallurgy) - Reuse (leftovers, 

scrap, etc.); Dikes (Engineering). 
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CAPÍTULO 1 
 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 INTRODUÇÃO  

 

A mineração com seus processos industrias é um indicador de progresso econômico e 

tecnológico, mas em contrapartida um enorme gerador de problemas ambientais. Os 

impactos no meio ambiente acontecem nas várias fases do processo, desde da lavra, 

transporte do minério, o manuseio e a preparação da matéria-prima, até a transformação 

dos produtos finais e o destino dado aos diversos resíduos (escória) que resultam das 

etapas de produção na siderurgia.  

 

As empresas siderúrgicas enfrentam dificuldades em relação ao destino final da grande 

quantidade de resíduos produzidos pelo processo metalúrgicos, em parte por falta de 

espaço em seus pátios devido aos anos de armazenamento inadequado, ou por falta de um 

plano de descarte eficiente que visasse o reaproveitamento e/ou reciclagem dos resíduos.   

 

Os resíduos industriais ainda são repetidamente dispostos em aterros, em contato direto 

com o solo, ou em recipientes inadequados. Algumas áreas destinadas a estes resíduos se 

encontram comprometidas e em algumas empresas têm ocorrido acidentes nestes 

depósitos, gerando impactos ambientais, paradas operacionais e até perdas fatais (Cunha 

et al., 2006).  

 

A falta de uma política efetiva de aproveitamento de resíduos no passado causou sérios 

problemas ao setor metalúrgico. As novas legislações ambientais estão mais rigorosas, 

forçando as empresas a dar destinos mais seguros aos seus resíduos. Por isso, o 

reaproveitamento destes resíduos significa uma solução técnica, econômica e ecológica 

para as siderúrgicas (Mancio, 2001).   
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Desta maneira, pode-se transformar o que antes era resíduo em coproduto, ou seja, 

fazendo com que as despesas se tornem uma fonte de faturamento ou, pelo menos, que 

haja uma redução das despesas de eliminação (Della et al., 2005).  

 

Nos últimos anos, a pesquisa sobre a reciclagem de resíduos industriais vem sendo 

intensificada em todo o mundo. Muitas empresas vêm investindo em pesquisa e 

tecnologia para reaproveitamento de rejeitos industriais, o que aumenta a qualidade do 

produto reciclado e propicia maior eficiência do sistema produtivo (Takano et al., 2000). 

 

As propriedades físicas e químicas da escória, e do agregado dela resultante, dependem 

do processo de elaboração das ligas, do grau metalúrgico produzido, e do processamento 

da própria escória após vazamento. Assim, as propriedades do agregado resultante do 

tratamento são específicas quanto ao processo e ao forno onde é fabricado a liga. Do 

ponto de vista tecnológico, os aspectos envolvidos na sua aplicação e que precisam de 

especial atenção são a granulação para as escórias de alto-forno e o controle da expansão 

para as escórias de aciaria, além da granulometria (Torres, 2018). 

 

Na verificação da possibilidade de aproveitamento destes resíduos é necessária a 

caracterização tecnológica (caracterização física, mecânica, química, mineralógica, 

ambiental e outros ensaios tecnológicos específicos para emprego do resíduo). 

 

A construção civil, por ser um grande consumidor de recursos minerais e de seus próprios 

resíduos, também constitui um potencial consumidor de outros resíduos como, por 

exemplo, os siderúrgicos. O reaproveitamento e reutilização destes resíduos, além de 

reduzir a extração de recursos naturais não renováveis, minimiza a disposição dos 

mesmos em aterros, firmando a ideia de desenvolvimento sustentável (Silva Filho et al., 

2002). 

 

O baixo custo de obtenção do agregado siderúrgico viabiliza sua utilização, 

principalmente próximo às usinas produtoras, além de ser uma alternativa correta 

ambientalmente para a disposição do material do gerador. Até o momento, a maioria das 

aplicações no Brasil foram em camadas de base e sub-base de pavimentos rodoviários e 

em menor grau em misturas asfálticas a quente (Torres, 2018). 
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Vale ressaltar que o material avaliado nesta dissertação é escória de ferro-níquel oriunda 

da extração e beneficiamento de minério de níquel pelo processo pirometalúrgico 

produzindo ferro-níquel granulado. O processo de redução e refino do minério acarreta 

na geração de dois tipos de escória (escória da redução do minério (fornos elétricos de 

redução) e escória do Refino (fornos panela)), que são recolhidas e acondicionadas em 

depósitos específicos, separadamente. A escória da redução do minério (fornos elétricos 

de redução) é denominada de escória de ferro-níquel e depositada no pátio de escória a 

céu aberto. 

 

Neste contexto, essa dissertação enfoca a escória de ferro-níquel, produzida por uma 

mineração localizada na região sudoeste do Pará. O estudo desenvolvido visa cercar de 

respaldos técnicos para a correta utilização da escória de ferro-níquel como material 

construtivo de diques galgáveis drenantes. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Na atualidade, a conservação de recursos naturais, energéticos e ambientais é primordial, 

sendo que na indústria metalúrgica extrativa, a reciclagem e o reaproveitamento são 

caminhos importantes, pois diante do processo de beneficiamento da matéria bruta se 

obtém o elemento metálico desejado e como subproduto a escória. O aproveitamento da 

escória permite a redução de custos, de energia e da diminuição dos pátios de estocagem. 

A transformação da escória em uma matéria prima permite a minimização do impacto 

ambiental e sua inserção no ciclo produtivo industrial de forma sustentável. 

 

Quando a escória se mostra um problema de engenharia e um problema ambiental, 

tornam-se necessários estudos de viabilidade para a sua integração como matéria prima 

em setores como indústria de prospecção, extrativa, como material de construção civil, 

mecânica, etc. Para o seu emprego é necessária a caracterização de suas propriedades 

físicas, mecânicas e reológicas, para tentar entender seu comportamento, em relação à 

formação de fases que serão responsáveis pelas propriedades finais do componente no 

qual estiver integrado. No processo pirometalúrgico de níquel é gerado um resíduo em 

grande proporção, a escória da redução do minério (fornos elétricos de redução), 

denominada de escória de níquel.  
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Neste contexto, temos a conjunção da necessidade de reduzir os estoques de escória de 

níquel, visto a extensa área que será ocupada uma grande deposição à céu aberto, com a 

necessidade de insumos para construção de diques galgáveis drenantes para contenção de 

sedimentos gerados pelas atividades de lavra, com isso surgiu a necessidade de realizar 

um estudo para aplicação escória de níquel como enrocamento dos diques.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O estudo tem como objetivo geral analisar a viabilidade técnica da utilização da escória 

de ferro-níquel da unidade operacional como enrocamento de diques galgáveis drenantes, 

por meio de uma caracterização tecnológica (física, ambiental, mecânica, química e 

mineralógica) da referida escória e a comparação com os parâmetros existentes para 

rochas utilizadas como enrocamento.  

Os objetivos específicos são: 

 Determinação da caracterização física da escória de níquel, realizando os ensaios 

de granulometria e determinação da abrasão Los Angeles;  

 Determinação da caracterização ambiental da escória de níquel, realizando os 

ensaios de lixiviação e solubilização; 

 Determinação da caracterização mecânica da escória de níquel, realizando os 

ensaios de ciclagem;  

 Determinação da caracterização química e mineralógica da escória de níquel, 

realizando os ensaios de difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura 

– MEV e fluorescência de raios X;  

 Determinação da granulometria dos sedimentos que serão contidos pelo dique; 

 Avaliação dos resultados dos ensaios e comparação com os parâmetros existentes 

para rochas utilizadas como enrocamento, determinando se a escória de ferro-

níquel poderá ser utilizada como enrocamento de diques galgáveis drenantes; 

 Execução da investigação geológica-geotécnica do local de implantação do dique 

e com resultado da sondagem determinar a cota de fundação da referida estrutura; 

 Dimensionamento das transições de materiais para diques galgáveis drenantes 

seguindo os critérios filtro elaborado por Terzaghi e Peck (1948). 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação foi estruturada em seis capítulos, sendo que este trabalho foi 

escrito de forma sistemática, cuidadosa e respeitando uma sequência lógica de 

entendimento, para que o leitor compreenda todos os enfoques do trabalho de forma clara 

e prazerosa. A ordenação dos assuntos seguiu a seguinte estruturação: 

 

 Capítulo 1: introdução, justificativa e objetivos do trabalho; 

 Capítulo 2: revisão bibliográfica sobre o tema em enfoque, a respeito história da 

produção de ferro-níquel, processo pirometalúrgico (rota RKEF), escória de ferro-

níquel, reaproveitamento de escória, caracterização unidade operacional avaliada, 

contextualização sobre barragem, barragem de enrocamento, dique de 

enrocamento galgável, sistema interno de drenagem de barragem e caracterização 

de rochas para uso como enrocamentos; 

 Capítulo 3: descrição dos materiais e métodos dos ensaios caracterização física, 

ambiental, mecânica, química, mineralógica da escória de ferro-níquel, ensaios de 

granulometria dos sedimentos que serão contidos pelo dique e da sondagem à 

percussão com SPT realizado para determinar a fundação do dique; 

Capítulo 4: apresentação dos resultados obtidos nos ensaios de laboratório 

caracterização física, mecânica, ambiental, química, mineralógica da escória de 

ferro-níquel, com a respectiva avaliação e comparação com os parâmetros 

existentes para rochas utilizadas como enrocamento, ensaios de granulometria dos 

sedimentos que serão contidos pelo dique e os resultados da sondagem à percussão 

com SPT realizado para determinar a fundação do dique; 

 Capítulo 5: dimensionamento das transições de materiais para diques galgáveis 

drenantes seguindo os critérios filtro elaborado por Terzaghi e Peck (1948); 

 Capítulo 6: são expostas as análises e as considerações sobre o trabalho de 

pesquisa, as conclusões referentes aos ensaios de caracterização tecnológica da 

escória de ferro-níquel avaliando a viabilidade técnica de sua utilização como 

enrocamento, e do dimensionamento das transições do enrocamento para diques 

galgáveis drenantes.  
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CAPÍTULO 2 
 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, será apresentada uma revisão da literatura pertinente ao trabalho da 

dissertação, compreendendo os seguintes temas: história da produção de ferro-níquel, 

processo pirometalúrgico (rota RKEF), escória de ferro-níquel, reaproveitamento de 

escória, caracterização da unidade operacional avaliada, contextualização sobre 

barragem, barragem de enrocamento, dique de enrocamento galgável, sistema interno de 

drenagem de barragem e caracterização de rochas para uso como enrocamentos. A 

presente revisão serviu como base para a realização deste trabalho. 

 

2.1 HISTÓRIA DA PRODUÇÃO DE FERRO-NÍQUEL 

 

A liga ferro-níquel é composta por um metal ferromagnético, com elevada dureza, e um 

branco brilhante o qual é facilmente convertido numa variedade de produtos, sendo que 

a sua maior utilização é para aços inoxidáveis, que responde por cerca de 60% do seu 

consumo (Cranfield, 2006). 

 

Na segunda metade do século XIX foram descobertas as primeiras jazidas de níquel de 

grande porte no Canadá (minério sulfetado) e na Nova Caledônia (minério oxidado), 

sendo que o principal mercado consumidor era a Europa que se localizava distante das 

jazidas e devido ao baixo teor de níquel presente no minério se fez necessário efetuar a 

redução do minério na própria jazida, reduzindo o custo de transporte até o consumidor 

(Bacon, 2004).  

 

A primeira usina de redução foi em Pointe Chaleis, Nova Caledônia - França, em 1879, 

sendo que posteriormente foram criadas mais duas outras usinas (uma em Doniambo 

(1910) e outra em Thio (1913), ambas situadas na Nova Caledônia). As jazidas de níquel 

e cobre da península de Taimyr, noroeste da Sibéria (Rússia) eram conhecidas desde o 
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século XVII, mas somente começaram a ser exploradas em 1920. Em 1934 iniciou a 

operação de uma usina em Verkhnii Ufaley (Rússia), na região dos Urais e em seguida 

em 1935 uma usina em Norilsk (Sibéria). Em 1947, após extensas pesquisas, foram 

descorbertas enormes jazidas de níquel e cobre, principalmente sulfetados, sendo que 

esses esforços deram à União Soviética (Rússia) o poderio industrial e a capacidade 

produtiva que hoje resultam numa participação de mercado de 20% (Kuck, 2006). 

 

O crescente uso do processamento de jazidas lateríticas para a obtenção de ferro-níquel 

culminou no desenvolvimento da rota RKEF (Rotary Kiln-Electric Furnacem, ou seja, 

calcinador rotativo-forno elétrico).    

 

2.2 PROCESSO PIROMETALÚRGICO (ROTA RKEF) 

 

No processamento pirometalúrgico convencional o minério é seco, calcinado (e, algumas 

vezes, reduzido) num forno rotatório e fundido num forno elétrico na presença de 

carbono, sendo indicado para minérios serpentinítico ou garnierítico (Alcock ,1988). 

  

Os processos pirometalúrgicos consomem energia considerável, já que toda a umidade 

livre e a água combinada precisam ser removidas no processo e todo o material deve, 

primeiramente, ser calcinado e, depois, fundido para formar escória a aproximadamente 

1.600ºC, sendo necessário o uso de combustíveis fósseis (carvão, óleo ou nafta) e energia 

elétrica (Ferreira et al., 2008). 

 

No forno elétrico, a diferença de temperatura entre o metal e a escória varia de 100ºC a 

200ºC, na interface metal-escória, dependendo das condições elétricas no forno e das 

características da escória (Ferreira et al., 2008). 

 

Após um estudo mais aprofundado das características dos produtos dos fornos e do 

minério, foi possível concluir que era necessário eliminar a água de constituição do 

minério antes do seu ingresso no forno, sendo necessário a etapa de secagem e de 

calcinação com isso foi consolidada a rota RKEF, conforme ilustrada na Figura 2.1, 

(Degel, 2006), sendo que está configuração de equipamentos é utilizada atualmente na 
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maioria das usinas produtoras de ferro-níquel do mundo, como exemplo Cerro Matoso 

(BHP, Colômbia) e Doniambo (SLN, Nova Caledônia - França), dentre outras. 

 

Figura 2.1 – Rota RKEF (Degel, 2006). 

 

2.3 ESCÓRIA DE FERRO-NÍQUEL 

 

A produção e a composição da escória dependem de fatores, tais como: processo ou tipo 

de forno utilizado, tipo de matéria-prima, especificação da liga, resfriamento do resíduo, 

etc. A escória sai do forno a uma temperatura aproximada de 1500ºC, e o tipo de 

resfriamento afeta também a granulometria, pois neste momento ocorre a maior parte das 

reações químicas (Lima et al., 2000). 

 

As escórias são os resíduos de maior geração neste tipo de processo e existem dois tipos 

produzidos em larga escala: alto-forno, resultante da fusão redutora dos minérios, ou 

resultante da produção do aço e oxidantes ou redutoras (Lima et al., 2000). 

 

As escórias resfriadas lentamente ao ar são, geralmente, inertes devido à cristalização dos 

óxidos. Escórias resfriadas rapidamente (ar ou vapor) possuem natureza expandida e 

tornam-se leves. Escórias resfriadas bruscamente (jato d’água) são vítreas, com 

granulometria semelhante à da areia de rio, estrutura porosa e textura áspera. As escórias 

ácidas são mais densas, as básicas mais porosas com estrutura vesicular (Geyer, 2001). 
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A escória de ferro-níquel é gerada no processo de fusão do minério de níquel em forno 

elétrico (Oliveira et al., 2014). A etapa de fusão do minério laterítico em ferroníquel 

calcinado e reduzido representa a operação mais importante de tratamento 

pirometalúrgico de óxidos minerais de níquel. É calcinado e fundido em forno elétrico a 

arco gerando grandes quantidades de escória. Sua composição corresponde ao ponto de 

fusão que constitui um dos fatores mais importantes que afeta o modo de operação do 

forno elétrico (Rodríguez & Villamil, 2007). 

 

A escória de ferro-níquel, diferentemente das escórias de aciaria e alto-forno, ainda é 

pouco estudada em termos de aplicação na engenharia civil, sendo que alguns estudos 

existentes encontrados abordam sua aplicação como agregado alternativo em misturas de 

concreto de cimento e como matéria prima para pigmento cerâmico. 

 

A caracterização da composição química e mineralógica da escória, quando utilizada 

como um agregado, exerce grande influência nas tomadas de decisão para o uso ou não 

deste resíduo. 

 

2.4 REAPROVEITAMENTO DE ESCÓRIA 

 

Nos últimos anos o desenvolvimento do conhecimento sobre a interação do homem com 

a natureza, da capacidade de recursos materiais/energéticos do planeta, do aumento do 

volume de resíduos e sua destinação, da transformação do meio físico e a perspectiva de 

crise energética e de água potável, entre outros tópicos, propiciaram uma nova visão para 

os problemas que relacionam os resíduos e a natureza (Zanin et al., 2004). 

 

A política tradicional de apenas tratar o resíduo, como base em um modelo linear de 

desenvolvimento, que postula que a natureza é fonte inesgotável de recursos materiais e 

energéticos e possui capacidade infinita de deposição, está sendo substituída, aos poucos 

por um modelo com base em ciclos de vida e integração da gestão de resíduos (Loureiro 

et al., 2005).  

 

A reciclagem é o conceito mais promissor e o fato mais importante que surgiu no setor 

de meio ambiente nos últimos anos, sendo a forma de conciliar as tendências mundiais 
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da globalização, que embute a tendência de universalização da sociedade de consumo e, 

por via de consequência, a ampliação da geração de resíduos, com a atividade econômica 

do processamento de resíduos (Zulauf, 2000). 

 

Há séculos, o homem vem pesquisando e utilizando a escória, sendo que no ano 350 

depois de Cristo, o Filósofo grego Aristóteles receitava escória para curar feridas, 

(Nakakura, 2004). A escória tem sido usada para construções de estradas desde os tempos 

romanos (John, 2000). 

 

O advento da revolução industrial e a grande expansão europeia, fez com que as indústrias 

passaram a produzir mais, gerando grandes quantidades de escória. A partir do início do 

século XXI, com o avanço das pesquisas e a descoberta de novas utilizações para a 

escória, como agregado para concreto e principalmente na produção de cimento, a escória 

passa a ser chamada de subproduto e não mais resíduo (Silva, 2006). 

 

Atualmente há uma crescente preocupação com a questão ambiental, sendo que países 

desenvolvidos têm buscado cumprir metas e encontrar novas alternativas para preservar 

o meio ambiente e minimizar o problema. Muitos países têm incentivado pesquisas sobre 

reciclagem e reaproveitamento, pois com isso evitam a construção de aterros e a poluição 

de rios e nascentes. Observa-se também a mesma preocupação com a escória de ferro, 

uma vez que muitos países investem em pesquisas para solucionar o problema e encontrar 

alternativas viáveis para sua utilização (Calmon, 1997). 

 

Na Inglaterra e Canadá já se produz comercialmente agregados leves a partir de 

pelotização da escória líquida e em algumas regiões da Europa usa-se escória ativada com 

cal para a produção de blocos e lajotas (Silva, 2006). 

 

Nos Estados Unidos, a maior parte da escória gerada é do tipo cristalizada e em grande 

parte é utilizada como base para pavimentação, mas ainda se destaca a utilização do 

resíduo como agregado concreto asfáltico, produtos de concreto, agregados graúdos para 

concreto, enchimento, lastro de via férrea e cobertura de solo, funcionando como adubo 

para melhorar as condições de solo (Silva, 2006). 
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2.5 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL AVALIADA 

 

A unidade operacional avaliada está localizada em três municípios Ourilândia do 

Norte/PA, São Feliz do Xingu/PA, Parauapebas/PA, sendo que a Planta Site se localiza 

nas coordenadas UTM 9.273.500 m S / 490.000 m E / 22 M (Datum WGS84), (Oliveira 

et al., 2014). 

 

 

Figura 2.2 - Localização da Unidade Operacional (Oliveira et al., 2014). 

 

O projeto teve o início da pesquisa mineral em 1973, sendo que o inicio da implantação 

do projeto ocorreu em 2008, sendo previsto dois fornos para o processo pirometalúrgico. 

Ao iniciar a operação em 2012 ocorreu o vazamento dos dois fornos, sendo interrompida 

as atividades dos fornos. Em 2013 foi realizada a reforma de um dos fornos, sendo 

retomadas as atividades do processo pirometalúrgico em 2014, com um forno com 

capacidade de 26.000 tNi/ano (Oliveira et al., 2014). 

 

Na Figura 2.3 é apresentada a visão geral da usina da unidade operacional avaliada, 

destacando o galpão dos fornos pirometalúrgicos ao fundo da imagem. 
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Figura 2.3 - Visão geral da usina da unidade operacional avaliada (Oliveira et al., 2014). 

 

As jazidas estão inseridas nos complexos máfico-ultramáficos, que estão contidos e são 

semiconcordantes com a Zona de Cisalhamento Itacaiunas (ZCI), de idade arqueana. A 

ZCI contém uma sequência de xistos, filitos e gnaisses derivados de rochas vulcânicas, 

graníticas e sedimentares (Oliveira et al., 2014). 

 

O Complexo Máfico-Ultramáfico localizado no município de Parauapebas é um corpo 

intrusivo acamadado, com aproximadamente 23 km de extensão e 3,6 km de largura e 

limite leste mais largo que o oeste, é composto por uma variedade de dunitos e peridotitos 

serpentinizados, piroxenitos, anortositos e grabros. A direção geral é EW com mergulho 

entre 40º e 45º S. O Complexo Máfico-Ultramáfico localizado no município de São Feliz 

do Xingu possui aproximadamente 22 km de extensão e cerca de 3 km de largura, sendo 

composto por dunitos e peridotitos serpentinizados, gabro e, localmente, piroxenito, que 

também ocorre em pequenos diques. A direção geral é N70E com mergulho de 40ºS 

(Oliveira et al., 2014). 

 

Em ambos os complexos ocorrem perfis lateríticos bem desenvolvidos. As acumulações 

de níquel são formadas preferencialmente sobre os dunitos e peridotitos serpentinizados, 
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em áreas de topografia suave com inclinação, geralmente, menor que 20º. O minério de 

interesse está confinado à zona intemperizada, onde a mineralização laterítica de níquel 

se concentrou durante o processo de formação da jazida, conforme as Figuras 2.4 e 2.5 

(Oliveira et al., 2014). 

 

Figura 2.4 - Seção geológica vertical do complexo Máfico-Ultramáfico (Oliveira et al., 2014). 

 

Figura 2.5 - Perfil Geológico Esquemático do complexo Máfico-Ultramáfico (Oliveira et al., 2014). 

 

Na área da mina são separados os blocos com diferentes teores de minério, os quais são 

direcionados para pilhas específicas: minério para beneficiamento, minério de baixo teor 

(para beneficiamento futuro), limonita, calcedônia e estéril. O carregamento dos 
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diferentes materiais nas frentes de lavra é executado por escavadeiras e o transporte até 

as pilhas específicas, por caminhões fora de estrada (Oliveira et al., 2014).  

 

O beneficiamento do minério é realizado pelo processo denominado RKEF que consiste 

em um processo pirometalúrgico, cujas etapas principais são a calcinação e a redução do 

minério, sendo iniciado com a britagem primária e secundária do minério, que, depois de 

britado, é transportado por correrias transportadoras até pátio de homogeneização, sendo 

acondicionado em pilhas por empilhadeiras e disposto de forma a ser retomado por 

correias transportadoras.  A partir da retomada do minério no pátio de homogeneização, 

o processo é composto por duas linhas paralelas de beneficiamento, que englobam as 

seguintes etapas, conforme o fluxograma da Figura 2.6 (Oliveira et al., 2014): 

 Secagem do minério (secadores rotativos) e aglomeração de finos (extrusora);  

 Preparação do carvão (britagem, peneiramento e moagem);  

 Calcinação do minério (fornos rotativos de calcinação) e pré-redução com carvão;  

 Redução do minério (fornos elétricos de redução); e  

 Refino (fornos panela) e Granulação da liga Fe-Ni. 

 

Figura 2.6 - Fluxograma do processo pirometalúrgico da unidade operacional (Oliveira et al., 2014). 
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O processo de redução e refino do minério acarreta na geração de dois tipos de escória 

(escória da redução do minério (fornos elétricos de redução) e escória do Refino (fornos 

panela)), que são recolhidas e acondicionadas em depósitos específicos, separadamente 

(Oliveira et al., 2014). 

 

A escória da redução do minério (fornos elétricos de redução), denominada de escória de 

ferro-níquel é depositada no pátio de escória a céu aberto, estima-se que será necessária 

uma área de 140,12ha para estocar toda escória produzida até o final da operação. 

 

A unidade operacional avaliada forneceu dados de uma caracterização tecnológica da 

escória de ferro-níquel realizada em 2016, na qual consistiu na seleção de blocos de  

amostras para estudo de aplicação como agregado, conforme apresentada na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Caracterização da escória de ferro-níquel fornecida pela unidade avaliada 

Propriedade Escória de ferro-níquel   

Coeficiente de não 

uniformidade 
2,00 

Coeficiente de curvatura 0,94 

Diâmetro máximo 

característico (mm) 
63,00 

Módulo de finura 8,23 

Índice de contaminação 1,15 - Moderadamente Limpo 

Teor de fragmentos macios e 

friáveis (%) 
13,90 

Resistência ao desgaste Abrasão 

Los Angeles (%) 
19,90 

Resistência ao choque – Índice 

de Tenacidade TRETON (%) 
8,80 

Massa específica aparente  

(g/cm3) 
3,16 

Absorção de água (%) 1,19 

Porosidade aparente (%) 3,74 

Forma da partícula Cúbicas 

Partículas não cúbicas (%) 25,00 

Teor de argila em torrões (%) 0,003 

Resistência à intempérie (%) 1,43 

Resistência à compressão 

uniaxial (MPa) 
139,00 
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A unidade está próxima de uma reserva indígena, com isso se faz necessário um controle 

rigoroso nas atividades de lavra para minimizar o transporte de sedimentos para os rios 

próximos, sendo necessário a construção de diques de contenção de sedimentos próximos 

as áreas de lavra e pátios de estocagem de minério. 

 

2.6 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE BARRAGEM 

 

A construção de barragens é uma arte antiga praticada por várias civilizações, com 

destaque para os antigos egípcios que foram pioneiros na construção dessas estruturas 

entre 2.950 a.C. e 2.750 a.C, devido especialmente aos extensos períodos de seca a que 

estavam sujeitos (Jesus, 2011).  

 

Inicialmente, as civilizações visavam apenas o armazenamento de água para 

abastecimento e irrigação, e mais recentemente à possibilidade de produção de energia 

elétrica, entre outros fins (Silva, 2016). 

 

Após o primeiro milênio d.C. ocorreram avanços significativos na Ásia com barragens de 

aterro com altura superior a 15 m, e na Europa com a construções de barragens de 

alvenaria (Neves et al., 2015). 

 

No Brasil, a barragem mais antiga está registrada em um mapa holandês de 1577. Ela foi 

construída onde hoje é área urbana do Recife - PE, possivelmente, no final do Século 

XVI, antes mesmo da invasão holandesa, conhecida hoje como açude Apipucos. A 

barragem original foi alargada e reforçada para permitir a construção de uma importante 

via de acesso ao centro do Recife (Mello, 2011). 

 

As barragens podem ser classificadas segundo diferentes critérios, nomeadamente quanto 

à forma estrutural, aos materiais utilizados, às suas dimensões, à capacidade de 

armazenamento e finalidade (Silva, 2016).  

  

O Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB, 2011) define as barragens como obstáculos 

artificiais com a capacidade de reter água, qualquer outro líquido, rejeitos, detritos, para 
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fins de armazenamento ou controle, podendo variar em tamanho desde pequenos maciços 

de terra a enormes estruturas de concreto ou de aterro.  

  

Estas estruturas geotécnicas podem ter usos múltiplos, servindo duas ou mais finalidades, 

das quais para armazenamento e abastecimento de água, fornecimento de água à indústria, 

irrigação, combate a incêndios, regularização e controle de cheias, recreio e navegação, 

geração de energia hidroelétrica, dessedentação, piscicultura, contenção de rejeitos e 

sedimentos (Silva, 2016). 

 

2.7 BARRAGEM DE ENROCAMENTO 

 

A barragem de enrocamento constitui de um aterro feito com fragmentos de rocha ou 

cascalho, compactado em camadas com rolos vibratórios pesados, sendo normalmente 

construído sobre fundações resistentes e, devido ao elevado ângulo de atrito do seu 

material, os deslizamentos de seus taludes ocorrem com menor frequência (Filho & 

Geraldo, 2009). As principais vantagens desse tipo de barragem são a maior rapidez de 

construção, a estabilidade inerente à estrutura, o tratamento mais simples dado às 

fundações e a logística menos complicada da sua construção (Silva & Assis, 2003). 

 

Os enrocamentos são materiais que, quando submetidos a uma variação de tensões, 

sofrem transformações estruturais devidas a deslocamentos, rotação e quebra de 

partículas, sendo que para avaliar essas variações e sua influência nas características de 

deformação e resistência, é necessário estudar a distribuição das forças de contato e os 

fundamentos da quebra de partículas (Marsal, 1973). 

 

A definição da granulometria de um enrocamento está ligada à espessura da camada 

lançada, sendo que o diâmetro máximo é função da espessura, variando de 75% até 100% 

da altura total da camada (Materon, 1983). 

 

A permeabilidade de uma camada de enrocamento compactado não deve ser inferior a 

10-3 cm/s, de forma a garantir o não desenvolvimento de excessos de poropressões e a 

deformabilidade dos enrocamentos variando com o nível de tensões aplicada, mas 
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também com o tipo de rocha, distribuição granulométrica, forma dos blocos 

(Albuquerque Junior, 1993). 

 

O maciço de enrocamento foi utilizado pela primeira vez como elemento principal de 

uma barragem em Serra Nevada, Califórnia, em uma mineração do ouro, no século XIX, 

sendo que na região havia rocha em abundância e os mineradores estavam habituados ao 

uso de explosivos (Davis & Sorensen,1974).  

 

Na primeira metade do século XX várias barragens foram construídas com enrocamento, 

sendo que algumas apresentaram desempenho insatisfatório, devido à ocorrência de 

vazões excessivas e de grandes deformações após o período de construção. Suspeitava-

se que os problemas eram relacionados ao período de enchimento do reservatório, quando 

ocorria a lubrificação do contato entre blocos de rocha, e consequente redução de atrito, 

sendo que Terzaghi provou que a molhagem não influenciava a redução do ângulo de 

atrito, mas podia provocar perda de resistência dos blocos da rocha, ocasionando quebra 

dos grãos (Terzaghi, 1960). 

 

A partir da década de 60 foi possível estudar mais profundamente o comportamento 

mecânico dos enrocamentos, devido o advento de ensaios com amostras de grandes 

dimensões, sendo introduzida a técnica de compactação com vibração e molhagem, 

associada a melhoria do desempenho das barragens construídas com o material (Cooke, 

1984). 

 

Em 1984 Cooke propôs uma divisão histórica do avanço tecnológico das barragens de 

enrocamento em três períodos: 

 

Período inicial (1850-1940): é representado pela utilização de aterros 

constituídos de enrocamento lançado, sem densificação, sendo que as barragens 

eram divididas em 3 partes estruturais fundamentais: corpo do enrocamento 

lançado, colchão de cascalho e face impermeável a montante, apoiada no colchão. 

A estrutura responsável pelo desempenho da barragem era o colchão de pedra 

assentada manualmente, que possibilitava a distribuição de tensões na cortina. As 

fundações eram constituídas por uma parede diafragma a montante, conectada 



 

19 
 

com a face impermeável. A junta de conexão possuía certa flexibilidade para 

suportar os recalques sofridos pela face sem causar fissuramento e infiltrações; 

 

Período de transição (1940-1965): caracterizado por período de intensa 

experimentação, através do emprego de técnicas inovadoras de projeto e 

construção, sendo que a eficiência do método de compactação do enrocamento 

ficou definitivamente comprovada neste período. O conceito de Barragem de 

Enrocamento mudou: até 1960 eram definidas como “Barragens compostas de 

blocos de rocha lançados ou compactados em camadas” (Cooke, 1960). Após 

1965 a definição se transformou em: “Barragens compostas de blocos de rocha 

compactados em camadas de no máximo 2,0 metros de espessura” (Cooke, 1984). 

 

Período recente (1965 até a presente data): período caracterizado pelo crescente 

número de barragens de enrocamento de grandes alturas, situadas em locais de 

difícil acesso, sendo que os projetos se tornaram mais refinados. 

 

2.8 DIQUE DE ENROCAMENTO GALGÁVEL 

 

Os diques de enrocamento galgáveis são estruturas construídas com enrocamento que 

possuem um rebaixamento na porção central do maciço para passagem das cheias, ou 

seja, o sistema extravasor é incorporado no próprio dique (Jacobini et al., 2018). 

 

Estas estruturas são muito utilizadas na mineração brasileira para contenção dos 

sedimentos gerados nas áreas de mineração durante o período chuvoso. Geralmente 

possuem altura de 3 a 15 m, e inclinações de talude de jusante mais suaves, da ordem de 

3,0H:1,0 V (Jacobini et al., 2018). 

 

Os diques de enrocamento possuem a vantagem de reutilização dos blocos extraídos da 

lavra do minério (itabirito, gnaisse, hematita, dentre outros), os quais seriam descartados 

em pilhas de estéril, sendo uma alternativa construtiva na falta de material de empréstimo 

para execução de dique em solo, reduzindo a área impactada e os custos referentes à área 

de empréstimo e implantação de um extravasor em superfície. Outra alternativa de 
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material para construção do enrocamento seria de materiais proveniente de pedreiras, 

porém a custos mais elevados (Jacobini et al., 2018). 

 

Estes diques geralmente estão localizados a jusante de áreas com elevado potencial de 

geração de sedimentos, sendo necessária a manutenção periódica de desassoreamento do 

reservatório (Pinheiro, 2011). Todavia, estas estruturas são drenantes, o que facilita o 

desaguamento nos períodos de seca para o processo de limpeza, e são executadas com 

uma camada de transição e/ou geotêxtil posicionada no talude de montante para retenção 

dos sólidos (Jacobini et al., 2018). 

 

Durante o assoreamento, ocorre uma diminuição da vazão percolada, devido à colmatação 

da transição e, consequentemente, um aumento da vazão galgada (Jacobini et al., 2018). 

 

A estabilidade do maciço depende dos diâmetros dos blocos e da sua densidade específica 

(Jacobini et al., 2018).  

 

A velocidade do galgamento está relacionada à vazão de percolação (vazão específica: 

vazão por unidade de largura do vertedouro) de galgamento e inclinação do talude de 

jusante do maciço (Jacobini et al., 2018). 

 

Nos diques galgáveis drenantes admite-se que a região crítica de velocidade é o pé do 

maciço (Jacobini et al., 2018). 

 

2.9 SISTEMA INTERNO DE DRENAGEM DE BARRAGEM 

 

O sistema interno de drenagem é um importante dispositivo de controle da posição da 

superfície freática em barragens, sendo que o comportamento é influenciado pelas 

características do fluido, dos materiais adjacentes, especialmente os rejeitos/sedimentos, 

dos próprios materiais que os compõem e da interação entre eles. Neste contexto, o 

sistema deverá permitir a máxima vazão do fluido, evitando o movimento conjunto de 

partículas que possam prejudicar a drenabilidade ou mesmo gerar a instabilidade interna 

do próprio material adjacente, constituindo a principal defesa contra fluxos concentrados 

e preferenciais (Taylor,1948). 
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Nas barragens homogêneas, além do controle do fluxo, eles são importantes para a 

estabilidade do espaldar de jusante, já que abatendo a linha freática, anulam-se os efeitos 

das poropressões de percolação em praticamente toda a região a jusante do eixo da 

barragem, atuando também na regularização da saída do fluxo, tanto do maciço da 

barragem como da fundação, atenuando as pressões e disciplinando seu escoamento para 

jusante da barragem (Cruz, 2004), conforme a Figura 2.7.  

  

Um sistema de drenagem interno de uma barragem pode ser composto basicamente pelos 

seguintes elementos: 

 Dreno vertical ou inclinado na barragem;  

 Dreno horizontal (tapete drenante) na barragem; 

 Dreno de saída ou de pé na barragem; 

 Trincheira drenante na fundação das ombreiras; 

 Furos de drenagem e poços de alívio na fundação. 

 

Figura 2.7 - Barragem homogênea com sistema de drenagem interno (Eletrobrás, 2003). 

O material adequado para o filtro tem que ser permeável o suficiente para permitir o livre 

escoamento da água, sem alteração da estrutura granulométrica do filtro, e ser fino o 

suficiente para evitar a migração de partículas do solo, a ser protegido, através dos seus 

poros, geralmente são feitos de areia e brita. 

 

Cruz (2004) e Eletrobrás (2003) relacionam as seguintes recomendações a serem adotadas 

em projeto de sistemas de drenagem interno de barragens:  

 

 O dreno vertical (ou inclinado) deve se estender por toda a extensão longitudinal 

da barragem e até a elevação do nível d’água máximo normal de operação do 

reservatório. O dreno vertical só é recomendável para barragens até 20,0m 
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(máximo de 30,0m), por questões de concentração de tensões no mesmo. Para 

barragens maiores, deve-se adotar o dreno inclinado; 

 A espessura do dreno vertical (ou inclinado) é função do método construtivo e dos 

equipamentos de construção. De qualquer forma, não deve ser inferior que 0,6 a 

0,8m, para prevenir qualquer falha devido à contaminação do solo adjacente; 

 O dreno horizontal não deve ter espessura superior a 2,0m, por motivos 

econômicos. Em casos de maiores vazões, deve-se recorrer ao dreno-sanduíche. 

Por razões construtivas, o valor mínimo da espessura desse dispositivo é de 

0,25m; 

 O dreno de saída ou pé deve ter altura, no mínimo, igual a duas vezes a espessura 

do dreno horizontal, e largura de crista mínima de 4,0m; 

 Trincheiras drenantes, na fundação de ombreiras, devem ter largura mínima de 

0,6 a 0,8m e profundidade máxima de 3,5m; 

 Furos de drenagem devem ser executados em uma só linha e com espaçamento 

médio de 3,0m até a profundidade ditada pelas condições de fundação. 

 

A partir de 1920 têm sido propostos critérios empíricos de dimensionamento de filtros 

baseados no desempenho quanto à condutividade hidráulica e à retenção de partículas, 

verificado em laboratório.  

 

Terzaghi (1922) estabeleceu que para proteger uma barragem da ruptura por erosão 

interna, é necessário a construção de filtros de proteção, que por sua vez têm que satisfazer 

dois requisitos opostos: o material deve ser permeável o suficiente  para  permitir  o  livre  

escoamento  da  água  sem  alteração  da  estrutura  granulométrica  do filtro  e  sem  

causar  excessiva  perda  de  carga (Condição 2)  e,  simultaneamente,  ser  fino  o  

suficiente  para  evitar  a migração de partículas do solo através dos seus poros (Condição 

1), sendo estabelecidas pelas seguintes condições e equações, baseadas na granulometria 

do filtro e do solo a ser protegido (Braja, 2011): 

 

Condição 1: As dimensões dos vazios no material do filtro devem ser suficientemente 

pequenas para reter as partículas maiores do material protegido, evitando a ocorrência de 

erosão por piping. 
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Condição 2: O material do filtro deve ter alta condutividade hidráulica para impedir a 

geração de grandes forças de percolação e pressões hidrostáticas aplicadas aos filtros, 

assegurando a adequada permeabilidade.  

 

𝐷15(𝐹)

𝐷85(𝑆)
≤ 4 𝑎 5  (Para satisfazer a Condição 1) (Equação 2.1) 

𝐷15(𝐹)

𝐷15(𝑆)
≥ 4 𝑎 5  (Para satisfazer a Condição 2) (Equação 2.2) 

 

Onde: D15(F) = Diâmetro através do qual 15% do material do filtro passará; 

 D15(S) = Diâmetro através do qual 15% do solo a ser protegido passará; 

D85(S) = Diâmetro através do qual 85% do solo a ser protegido passará. 

 

 

Figura 2.8 - Esquema de funcionamento de um filtro (Braja, 2011). 

 

2.10 CARACTERIZAÇÃO DE ROCHAS PARA USO COMO ENROCAMENTO 

 

O enrocamento utilizado atualmente nas barragens é um material constituído 

principalmente por blocos rochosos com dimensões apreciáveis, obtidos através de 

desmonte de maciços rochosos e posteriormente processados em britadores. A 
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porcentagem de fragmentos com dimensão inferior a 0,074mm (#200) não deve exceder 

10% e a dimensão máxima dificilmente ultrapassa 1000mm. Frequentemente, a 

porcentagem de partículas com dimensão superior a 50mm é superior a 60%, nesse caso, 

são os blocos de maior dimensão que controlam o comportamento do maciço (Neves, 

2002). Na Figura 2.9 é apresentada a faixa granulométrica dos enrocamentos compostos 

de material rochoso. 

 

 

Figura 2.9 – Faixa granulométrica dos enrocamentos rochosos (Neves, 2002). 

 

Watzko (2007) sugere uma classificação dos enrocamentos, ainda com extensa faixa 

granulométrica, como enrocamento fino, médio, graúdo duro e graúdo brando, com a 

finalidade de facilitar o entendimento do uso do mesmo de acordo com o zoneamento 

(utilização), e as características relacionadas com a sua litologia, granulometria e grau de 

alteração dos grãos. Aponta ainda que, atualmente, há granulometrias onde o diâmetro 

máximo atinge até 1,5 m e o percentual de material fino chega a 35 % ou 40 % passante 

na peneira n°4 (4,8 mm), ou até mesmo um percentual da ordem de 10 % passante na 

peneira n° 200 (0,074 mm). 

 

Azevedo e Marques (2006) destacam que o peso específico está relacionado diretamente 

ao estado de tensões da crosta terrestre e é uma propriedade importante na engenharia, 
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sendo esta propriedade fornece informações sobre o grau de alteração das rochas (quanto 

maior o grau de alteração, menor o peso específico).  

 

Na Tabela 2.2 são apresentados os valores de peso específico, γd, para alguns tipos de 

rocha. 

Tabela 2.2 – Massa específica de rochas (Azevedo e Marques, 2006). 

Tipo de Rocha 
Massa específica 

(g/cm³) 

Anfíbolito 3,0 

Basalto 2,8 

Calcário denso 2,7 

Carvão 0,7 a 2,0 

Diorito 2,9 

Folhelho Betuminoso 1,6 a 2,7 

Gabro 3,0 

Gesso 2,3 

Granito 2,7 

Mármore 2,8 

Quartzo micaxisto 2,8 

Riolito 2,8 

Sal 2,1 

Sienito 2,6 

 

Na literatura, são encontrados valores de referência típicos de Abrasão Los Angeles para 

diversos tipos de rochas, conforme demonstrado na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Valores típicos de Abrasão Los Angeles para diferentes rochas (Bulletin Materials 

Scienc, 2008). 

Tipo de Rocha 
Abrasão Los 

Angeles (%) 

Basalto 10 - 17 

Dolomita 18 - 30 

Gnaisse 33 - 57 

Granito 27 - 49 

Calcário 19 - 30 

Quartzito 20 - 35 

 

Os ensaios de ciclagem representam a condição de alteração do material provocada pelas 

variações sazonais de umidade e temperatura da rocha no campo, reproduzindo em 
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laboratório as alterações que ocorrem no campo. Salles (2013) apresentou alguns autores 

que realizaram estudos de degradação de rochas através da ciclagem por umedecimento 

e secagem, sendo apresentados os resultados na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Estudos de alteração rochas através de ensaio de ciclagem (Salles, 2013). 

 

 

A maior ou menor susceptibilidade da rocha à alteração é definida pela alterabilidade do 

material, sendo que este depende, principalmente, da estabilidade química dos minerais 

constituintes da rocha. Como exemplo, destaca-se a maior alterabilidade de rochas 

basálticas em relação às graníticas, devido possuir menor estabilidade química dos 

minerais essenciais do basalto (plagioclásio e piroxênios) em relação aos do granito 

(quartzo, ortoclásio e biotita), nas mesmas condições físico-químicas do ambiente de 

alteração (Maia, 2001).  

 

O conceito de alterabilidade relativa é baseada na estabilidade química de rochas com 

diferentes composições mineralógicas, submetidas às mesmas condições de alteração na 

superfície terrestre, permitindo estabelecer séries de alterabilidade de minerais, capazes 
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de determinar a susceptibilidade de alteração de um mineral em relação aos demais (Maia, 

2001).  

 

Os primeiros minerais a se formarem no magma são os menos estáveis nas condições de 

alteração da superfície terrestre, como a olivina e o plagioclásio cálcico. Por sua vez, os 

últimos minerais a se formarem no magma, como por exemplo o quartzo, são os mais 

estáveis nas condições vigentes na superfície do globo terrestre (Maia, 2001). 

 

A classificação por teor da sílica (SiO2), denominada de série Ca-alcalina é aplicada 

somente para as rochas ígneas (Magmáticas), sendo classificadas quimicamente em: 

rochas ultrabásicas (SiO2<45%), básicas (52%<SiO2<45%), rochas intermediárias 

(66%<SiO2<52%) e rochas ácidas (SiO2>66%) (Motoki, 2004).  

 

Na Figura 2.10 é apresentado uma avaliação da alterabilidade relativa das rochas em 

função dos seus minerais constituintes.  

 

Figura 2.10 – Ordem de alteração química de rochas (Maia, 2001). 

 

Portanto, conforme a Figura 2.10, as rochas ultrabásicas e as rochas básicas apresentam 

maior alterabilidade do que as rochas ácidas (Granito), visto que apresentam menor 

concentração de sílica (SiO2) em sua constituição mineral.  
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CAPÍTULO 3 
 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

No processo de utilização de resíduos é importante que todos os intervenientes 

(pesquisadores, fontes geradoras e órgãos reguladores) estejam cientes das propriedades 

dos materiais, de como eles podem ser utilizados e das limitações que porventura estejam 

associadas ao seu uso (Chesner et al., 2001). 

 

As amostras da escória de ferro-níquel foram coletadas do pátio de escória de ferro-níquel 

que se localiza na Planta Site da unidade operacional avaliada, conforme visualizado na 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Localização do Pátio de Escória da unidade operacional (Google Earth, 2018). 

 

O volume atual de escória de ferro-níquel existente no pátio é de 1.804.653m³, ocupando 

uma área de 140,12ha.  O pátio de escória foi subdividido em função do teor níquel de 

Pátio de escória 
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alimentado na planta e pelo período em que foi produzida, sendo dividido em três áreas 

(1, 2 e 3), na qual foram selecionados quatro pontos de coleta de amostras em cada área, 

totalizando 12 amostras, conforme a Figura 3.2.  

 

Figura 3.2 – Pátio de Escória em função do teor níquel de alimentado na planta e do período de 

produção, com os pontos amostrados. 

O procedimento de amostragem consistiu na escavação média de 50cm de profundidade 

com auxílio de uma retroescavadeira e a coleta de amostra com uma pá, conforme a 

Figura 3.3, sendo que foram realizadas as coletas em 08/02/2018.  

 

Figura 3.3 – Coleta da amostra AM-01B no Pátio de Escória em 08/02/2018. 
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Na Tabela 3.1 são apresentadas informações de coordenadas (Datum WGS84), 

profundidade e peso das amostras coletadas, sendo inserido o código da amostra em razão 

da área coletada. 

Tabela 3.1 – Informações complementares das amostras coletadas no Pátio de Escória 

Código da 

amostra 

Profundidade 

(m) 

Peso 

(kg) 

Coordenadas 

Leste Oeste 

AM-01A 0,10 a 0,60 117,84 488.489,00 9.273.310,00 

AM-01B 0,30 a 0,70 141,24 488.495,00 9.273.376,00 

AM-01C 0,10 a 0,60 120,76 488.557,00 9.273.342,00 

AM-01D 0,20 a 0,70 111,56 488.559,00 9.273.281,00 

AM-02A 0,10 a 0,60 128,16 488.610,00 9.273.353,00 

AM-02B 0,30 a 0,60 109,56 488.609,00 9.273.413,00 

AM-02C 0,15 a 0,50 132,92 488.676,00 9.273.391,00 

AM-02D 0,20 a 0,70 110,94 488.670,00 9.273.334,00 

AM-03A 0,10 a 0,50 120,94 488.720,00 9.273.411,00 

AM-03B 0,20 a 0,50 119,3 488.707,00 9.273.467,00 

AM-03C 0,15 a 0,50 108,7 488.775,00 9.273.460,00 

AM-03D 0,20 a 0,40 133,74 488.768,00 9.273.406,00 

 

O avanço da lavra na unidade gerou a necessidade da construção de um dique galgável 

drenante que terá a finalidade de conter os sedimentos oriundos dos pátios de estocagem 

de minérios, das pilhas e de uma porção da área de lavra, conforme visualização da Figura 

3.4 que apresenta sua bacia de contribuição. 

 

Figura 3.4 – Bacia de contribuição do dique (Google Earth, 2017). 
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No período de 23 a 25/05/2018 foram realizadas coletas de amostras superficiais de 

sedimentos existentes nas caixas de sedimentação próximo ao local de construção do 

dique, sendo que foram selecionados cincos pontos, conforme a Figura 3.5. Na Tabela 

3.2. são apresentadas as informações de coordenadas dos pontos (Datum WGS84).  

 

Figura 3.5 – Pontos de coleta de amostras nas caixas de sedimentação. 

Tabela 3.2 – Coordenadas dos pontos de coleta de amostras nas caixas de sedimentação. 

Amostra 
Coordenadas 

Leste Oeste 

AM-01 491.383 9.283.913 

AM-02 491.396 9.283.772 

AM-03 491.410 9.283.694 

AM-04 491.496 9.283.631 

AM-05 491.513 9.283.516 

O procedimento de amostragem consistiu na escavação média de 50cm de profundidade 

com auxílio de uma pá foi realizada a coleta de amostra, conforme a Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Coleta da amostra AM-01 e AM-04 nas caixas de sedimentação, respectivamente, em 

24/05/2018. 
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No período de 19 a 26/01/2018 foram executadas sete sondagens à percussão com SPT 

para se obterem índices de resistência à penetração do solo da fundação do dique, 

conforme a Figura 3.7, sendo apresentadas as informações de coordenadas dos pontos 

(Datum WGS84) na Tabela 3.3.  

 

Figura 3.7 – Pontos da sondagem à percussão com SPT da fundação do dique, Google Earth (2017). 

Tabela 3.3 – Coordenadas dos furos de sondagem à percussão do dique. 

Furo 
Data de Execução Coordenadas 

Início Fim Leste Oeste 

SP-01 26/01/2018 26/01/2018 493.094,89 9.283.829,05 

SP-02 24/01/2018 25/01/2018 493.159,46 9.283.851,36 

SP-03 24/01/2018 24/01/2018 493.161,10 9.283.836,26 

SP-04 23/01/2018 23/01/2018 493.163,10 9.283.817,86 

*SP-04A 23/01/2018 23/01/2018 493.162,52 9.283.821,38 

*SP-04B 23/01/2018 23/01/2018 493.165,17 9.283.819,34 

SP-05 22/01/2018 22/01/2018 493.215,78 9.283.842,19 

*SP-05A 22/01/2018 22/01/2018 493.206,82 9.283.844,91 

*SP-05B 22/01/2018 22/01/2018 493.218,72 9.283.839,07 

SP-06 20/01/2018 20/01/2018 493.315,20 9.283.852,97 

*SP-06A 20/01/2018 20/01/2018 493.308,20 9.283.851,71 

*SP-06B 20/01/2018 20/01/2018 493.317,23 9.283.854,32 

SP-07 19/01/2018 19/01/2018 493.399,67 9.283.862,18 

*SP-07A 19/01/2018 19/01/2018 493.398,72 9.283.861,82 

*SP-07B 19/01/2018 19/01/2018 493.400,45 9.283.863,65 

*Furos com deslocamento do furo principal para comprovação de impenetrabilidade. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO FISÍCA DA ESCÓRIA DE FERRO-NÍQUEL 

 

Na caracterização física foram realizados ensaios de granulometria e determinação da 

abrasão Los Angeles, sendo utilizado o laboratório da Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 – Laboratório utilizado na caracterização física. 

 

 GRANULOMETRIA COMPLETA 

 

O ensaio de granulometria consiste em se estabelecer a distribuição das partículas por 

tamanho, visando definir, para determinadas faixas preestabelecidas de tamanho de grãos, 

a porcentagem em peso que cada fração possui em relação à massa total da amostra em 

análise, ou seja, são obtidos os pesos retidos e acumulados e, consequentemente, as 

porcentagens retidas e passantes em cada peneira. Nos ensaios foi seguido o 

procedimento descrito na NBR 7.181 (ABNT, 1984), sendo composto pelas seguintes 

etapas: 

1) Peneiramento grosso (material retido na peneira #10) e fino (material que passa 

na peneira #10), sendo utilizados os equipamentos da Figura 3.9; 

2) Sedimentação (material retido na peneira #200), sendo utilizados os equipamentos 

da Figura 3.10. 

 

Na avaliação da curva granulométrica do material ensaiado se define a dimensão máxima 

característica, o módulo de finura, o coeficiente de não uniformidade e o coeficiente de 

curvatura.  
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Figura 3.9 – Equipamentos utilizados do peneiramento grosso e fino: (a) Estufa; (b) Balança com 

precisão de 0,01g e 0,5g; (c) Conjunto de peneiras e (d) Agitador mecânico. 

 

Figura 3.10 – Equipamentos utilizados na sedimentação: (a) Defloculante; (b) Balança com precisão 

de 0,01g e 0,5g; (b) Proveta; (c) Densímetro; (d) Cronômetro; (e) Baqueta de vidro e (f) Termômetro. 
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A dimensão máxima (Dmáx) é a grandeza associada à distribuição granulométrica do 

material, correspondente à abertura nominal, em milímetros, da malha da peneira da série 

normal ou intermediária, na qual o material apresenta uma porcentagem retida acumulada 

igual ou imediatamente inferior a 5 % em massa.  

 

O módulo de finura é a soma das porcentagens retidas acumuladas em massa de um 

material, nas peneiras da série normal, dividida por 100. 

 

O coeficiente de não uniformidade indica quão graduada é uma curva de distribuição 

granulométrica, sendo determinado pela seguinte equação: 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
        (Equação 3.1) 

O coeficiente de curvatura indica a forma da curva de distribuição granulométrica, sendo 

calculado pela seguinte equação: 

𝐶𝑐 =
𝐷30

2

𝐷60𝑥𝐷10
       (Equação 3.2) 

Sendo: 

D10 - Diâmetro correspondente a porcentagem passante (10) no gráfico das partículas; 

D30 - Diâmetro correspondente a porcentagem passante (30) no gráfico das partículas; 

D60 - Diâmetro correspondente a porcentagem passante (60) no gráfico das partículas. 

 

A Tabela 3.4 apresenta o coeficiente de não uniformidade e o coeficiente de curvatura 

para solos de acordo com o Unified Soil Classification System – (USCS) e ABNT. 

Tabela 3.4 – Limites dos coeficientes de não uniformidade e de curvatura. 

Material 
USCS ABNT 

Cu Cc Cu Cc 

Bem Graduado > 4 1 < Cc < 3 - 1 < Cc < 3 

Uniforme < 4 - - - 

Muito Uniforme - - - - 

Uniformidade média - - 5 < Cu < 15 - 

Não uniforme - - > 15 - 

 

O sistema Unified Soil Classification System – (USCS) é oriundo do Airfield 

Classification System idealizado por Arthur Casagrande, e inicialmente utilizado para 

classificação de solos e materiais para construção de aeroportos, e depois expandido para 
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outras aplicações, e normalizado pela American Society for Testing and Materials 

(ASTM). Neste sistema cada tipo de material ou solo terá um símbolo e um nome. Os 

nomes dos grupos serão simbolizados por um par de letras. Onde o prefixo é uma das 

subdivisões ligada ao tipo de solo, e o sufixo, às características granulométricas e à 

plasticidade. Na Tabela 3.5, nas duas últimas colunas, estão indicados os símbolos de 

cada grupo e seus respectivos nomes, bem como uma série de observações necessárias a 

classificação do solo. 

Tabela 3.5 – Sistema de Classificação Unificada dos Solos (U.S.C.S). 
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 ABRASÃO LOS ANGELES 

 

Os ensaios para determinação da abrasão Los Angeles, foram realizados conforme a 

prescrição contida na NBR-NM 51 (ABNT, 2001), sendo que o mesmo visa avaliar o 

desgaste sofrido pelo agregado, quando colocado na máquina Los Angeles juntamente 

com uma carga abrasiva, submetido a um determinado número de revoluções desta 

máquina à velocidade de 30 rpm "rotações por minuto". O desgaste é convencionalmente 

expresso pela porcentagem, em peso, do material que passa, após o ensaio, pela peneira 

de malhas quadradas de 1,7 mm. A máquina Los Angeles deverá ser fixada e operada 

para manter uma velocidade periférica uniforme, conforme a Figura 3.11.  

 

Figura 3.11 – Equipamento utilizado na determinação do abrasão Los Angeles da escória de ferro-

níquel. 

O ensaio de abrasão Los Angeles visa analisar o valor de desgaste do material, mais 

desfavorável, objetiva garantir o não comprometimento do mesmo, quanto as 

características de dureza e resistência, sendo o ensaio constituído das seguintes etapas: 

 

1) A avaliação da curva granulométrica de cada amostra permitiu identificar que as 

amostras em estudo se encaixavam melhor, sendo a do material passado na 

peneira 19 mm e retido na 12,5 mm e passado na 12,5 mm e retido na 9,5 mm. 

2) Todas as amostras foram totalmente peneiradas e separadas nas frações 

explicitadas acima, logo após separadamente cada fração do agregado foi lavado 

e seco em estufa (107 + 2,5) ºC até constância de massa. 
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3) Para cada amostra analisada, formou-se duas quantias, cada uma de 5 kg e com 

precisão de 1 g, correspondentes a graduação especificada para o ensaio, sendo 

composto de 2,5 kg de material passado na peneira 19 mm e retido na 12,5 mm e 

2,5 kg passado na 12,5 mm e retido na 9,5 mm, misturados entre si, para obtenção 

dos 5 kg de cada amostra. 

4) O material a ser ensaiado e preparado conforme exporto anteriormente e contendo 

5 kg com precisão de 1 g, fora disposto dentro do tambor. Tendo em vista a 

graduação B e de acordo com os parâmetros de norma, a carga abrasiva para o 

ensaio foi definido como sendo formada pela introdução de 11 bolas de aço 

totalizando 4.584 +/- 25 g.  

5) A máquina fora devidamente regulada para realizar 500 rotações conforme 

solicitação de norma com o tambor girando a uma velocidade entre 30 a 33 r.p.m. 

6) O material ensaiado foi retirado do tambor e peneirado na peneira de abertura de 

malha 1,7 mm sendo o material retido lavado nesta mesma peneira e sendo 

posteriormente seco em estufa a (107,5 + 2,5)ºC. Após o período na estufa, o 

material fora devidamente pesado em balança com precisão de 1g. 

 

A abrasão “Los Angeles” do agregado é calculada pela Equação 3.3: 

 

𝐴𝑛 =
𝑚𝑛−𝑚′𝑛

𝑚𝑛
𝑥100                                               (Equação 3.3) 

Onde: 

An - Abrasão “Los Angeles”; 

mn - Massa total da amostra seca colocada na máquina 

m’n - Massa da amostra lavada e seca, após o ensaio (retida na peneira de malha 1,7 mm) 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ESCÓRIA DE FERRO-NÍQUEL 

 

Na caracterização ambiental foram realizados ensaios de lixiviação e de solubilização. 

 LIXIVIAÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO 

 

A NBR 10.004 (ABNT, 2004), estabelece critérios para a classificação dos resíduos 

sólidos e a definição dos códigos para identificação destes resíduos, para que os mesmos 
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possam ter manuseio e destinação adequada, precavendo-se dos riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública.  

 

O ensaio de lixiviação de resíduos, norma NBR 10.005 (ABNT, 2004) consiste na 

separação de certas substâncias inorgânicas contidas nos resíduos industriais por meio de 

lavagem ou percolação. As amostras, antes de serem injetadas no plasma do ICP-OES 

(sigla em inglês para Inducted Coupled Plasma – Optical Emission Espectroscopy), 

precisam passar por um processo de abertura conhecido como digestão ácida, utilizado 

para deixar o analito de interesse disponível em meio aquoso. Foi utilizado ácido nítrico, 

que tem bom poder oxidante e no processo de digestão, toda matriz da amostra é 

dissolvida. Também foi necessário um procedimento de diluição das amostras em 10 

vezes, de forma a diminuir a concentração de sólidos para análise no mesmo equipamento 

Optma 7300DV da marca Perkin Elmer. O objetivo da diluição é evitar a carbonização 

no plasma e a agressividade aos componentes de quartzo do equipamento, durante a 

injeção de amostras para análise de metais. 

 

O ensaio de solubilização de resíduos, norma NBR 10.006 (ABNT, 2004) consiste na 

análise química (substâncias inorgânicas) da amostra representativa do resíduo, depois de 

dissolvido em água deionizada ou destilada e filtrada. O procedimento do ensaio consiste 

em utilizar 250 g de amostra triturada abaixo da peneira de 9,5 mm, misturá-la com 1000 

ml de água destilada, sem correção do pH. A mistura permanece em repouso, sendo 

agitada manualmente de tempos em tempos, durante um período de 7 dias. Após este 

período, a amostra é filtrada e o material filtrado analisado. 

 

ICP-OES é uma técnica analítica que quantifica elementos (metais, semimetais e terras 

raras) em diversos tipos de amostras, desde que estas estejam em forma líquida e de 

preferência aquosa. Baseia-se na detecção da radiação eletromagnética emitida por 

átomos, neutros ou íons excitados nas regiões do visível e ultravioleta. A atomização e a 

ionização dos elementos a serem analisados são feitas pelo plasma induzido em argônio 

que pode ter a temperatura variando entre 7000K e 10000K, superior à espectrometria 

por absorção atômica que gira em torno de 3000K, e, portanto, possui energia suficiente 

para promover a excitação da maioria dos elementos químicos existentes, possibilitando 

a quantificação de uma ampla faixa de analitos. 
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Figura 3.12 – Espectrômetro de Emissão Ótica em Plasma Induzido por Argônio – ICP-OES utilizado 

nos ensaios. 

 

Na norma de classificação de resíduos NBR 10.004 (ABNT, 2004), o ensaio de 

solubilização é utilizado para diferenciar um resíduo inerte (Classe IIB) de um não inerte 

(Classe IIA). A análise do filtrado foi feita de acordo com a metodologia proposta pelo 

"Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (WEF, 1998). 

 

Foram adotados como critérios para classificação de resíduos sólidos os itens das normas 

NBR 10.004, 10.005 e 10.006 (ABNT, 2004), sendo o resíduo é classificado em: 

 resíduos classe I – perigosos; 

 resíduos classe II – não perigosos; 

 resíduos classe IIA – não inertes; 

 resíduos classe IIB – inertes. 

 

Todos os resíduos ou substâncias, listados pela NBR 10.004 (ABNT, 2004), recebem uma 

codificação (seguida de três dígitos). Os resíduos perigosos codificados pela referida 

norma, iniciados com a letra F são originados de fontes não específicas, iniciados com a 

letra K são originados de fontes específicas; aqueles resíduos perigosos classificados 
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pelas suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e patogênica, são 

classificados conforme a seguir: 

 Inflamável – D001; 

 Corrosivo – D002; 

 Reativo – D003; 

 Patogênico – D004. 

 

Os resíduos que forem considerados tóxicos pelo ensaio de lixiviação, norma NBR 10.005 

(ABNT, 2004), são codificados como D005 e D052, e são identificados como perigosos. 

As substancias que, devido a sua presença, conferirem periculosidade aos resíduos, 

recebem os códigos identificados pelas letras P e U, e serão adotados para codificar os 

resíduos, classificados como perigosos devido a sua característica de toxidade.  

 

Os resíduos sólidos, ou misturas de resíduos, classificados como perigosos - classe I: são 

todos aqueles resíduos, ou misturas de resíduos que apresentarem características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade ou patogenia e também, aqueles que 

mesmo não apresentando estas características supracitadas, estiverem codificados pela 

NBR 10.004 (ABNT, 2004), como perigosos, com a letra inicial da codificação F e K; 

são aqueles que apresentam riscos a saúde pública ou ao meio ambiente, quanto ao seu 

manuseio, transporte ou mesmo quando acondicionados ou dispostos de maneira 

incorreta.  

 

Os resíduos, ou misturas de resíduos, classificados como não perigosos – classe II, são os 

que não se enquadrarem como classe I, ou seja, não são inflamáveis, corrosivos, reativos, 

tóxicos ou patogênicos, além disso, não constam da classificação da NBR 10.004, 

(ABNT, 2004) como produtos perigosos, com o código de identificação com a letra inicial 

F e K, se subdividem em classe IIA e classe IIB.  

 

Os resíduos ou misturas de resíduos classificados como: não inerte – classe IIA: são 

aqueles que não são classificados como perigosos (classe I) e também não se enquadram 

como classe IIB – inertes, possuem constituintes solubilizados em concentração 

superiores ao estipulado na norma NBR 10.006 (ABNT, 2004) – Procedimento para 

obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. Os resíduos não inertes – classe IIA 
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podem ter propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em 

água. 

 

Os resíduos casse IIB – inertes são os resíduos que, quando amostrados de maneira 

representativa, norma NBR 10.007 (ABNT, 2004) e submetidos a um contato dinâmico 

e estático com a água destilada ou deionizada, a uma temperatura ambiente, conforme 

prescrição da norma técnica NBR 10.006 (ABNT, 2004), não tiver nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de 

água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme os padrões definidos 

pela NBR 10.004 (ABNT, 2004) para o ensaio de solubilização (limite máximo no 

extrato, em miligrama por litro). 

 

Na Figura 3.13 é apresentado o fluxograma de caracterização e classificação de resíduos 

baseado na NBR 10.004, sendo os Anexo A e B os resíduos perigosos de fontes 

específicas e de não fontes específicas, respectivamente, e o Anexo G são os limites 

máximos permitidos pela NBR 10.004 (ABNT, 2004) para solubilizado em mg/L. 
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Figura 3.13 – Caracterização e classificação de resíduos seguindo NBR 10.004 (ABNT, 2004). 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DA ESCÓRIA DE FERRO-NÍQUEL 

 

Na caracterização mecânica foi realizado o ensaio de ciclagem. 

 

 CICLAGEM 

 

O ensaio de ciclagem tem como objetivo avaliar o comportamento da escória mediante 

ciclagem acelerada com etilenoglicol foi seguido os procedimentos da NBR 12.697 

(ABNT, 1992). 

 

Este método de ensaio estabelece procedimento para detectar a presença de argilas 

expansíveis ou filossilicatos em partículas rochosas. O etilenoglicol entra na estrutura 

reticulada de minerais expansíveis, como esmectita e vermiculita, causando expansão, 

com consequente faturamento das partículas de rocha que contêm esses minerais. 

 

As amostras para o ensaio de ciclagem acelerada com etilenogicol foram pesada a 

aproximadamente 3 kg contendo partículas passantes em peneira de abertura 75 mm e 

retidas por uma peneira de 19,0 mm. Foram preparadas por peneiramento, seleção de 

fragmentos e em alguns casos com quebra de partículas para adequar aos requisitos 

necessários do método. Ao finalizar a preparação das amostras com peso estipulado e 

tamanhos das partículas, elas foram lavadas em água para remover poeira, partículas não 

aderidas ou quebradiças. Depois de lavadas, foram secas em estufa até peso constante 

com posterior registro fotográfico. 

 

Somente após o preparo, as amostras foram colocadas em recipientes e imersas totalmente 

no reagente etilenoglicol para que todas as partículas sejam cobertas por um período de 

15 dias. Ao final do período de exposição ao reagente as amostras foram inspecionadas e 

também fotografadas. Logo, as amostras foram cuidadosamente lavadas numa peneira de 

19,0 mm para remover o reagente das superfícies das partículas e remover os fragmentos 

que passam pela peneira de 19,0 mm. O material que permaneceu na peneira foi seco até 

peso constante. Os resultados quantitativos deste ensaio são a diferença percentual entre 

o último dia de pesagem em relação ao peso inicial. 
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3.5 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA DA ESCÓRIA DE 

FERRO-NÍQUEL 

 

Na caracterização química e mineralógica foram realizados os ensaios de difração de raios 

X, microscopia eletrônica de varredura – MEV e fluorescência de raios X.  

 

 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

 

A Difração de Raios-X é um importante dispositivo, utilizado para identificar as fases 

cristalinas presentes na amostra, considerando que, a cada tipo de cristal, corresponde 

uma série de ângulos de difração que lhe são característicos. As análises foram realizadas 

em um difratômetro marca Siemens, modelo D5000, voltagem de 40kV e amperagem de 

30mA, em sistema θ/2θ, com velocidade de varredura de 0,02º/s a 0,05°/s, de 3º a 70º em 

2θ, conforme a Figura 3.10. A fonte de energia é um filamento de tungstênio (catodo) e 

o tubo de raios X é de cobre (anodo), cujos comprimentos de onda (λ) são Kα (médio) 

1,5418 Å e Kβ1 1,3922 Å.  

 

Figura 3.14 – Difratômetro de Raios-X utilizado nos ensaios. 

 

A identificação das fases tem como embasamento a aplicação da Lei de Bragg, que 

considera o elemento usado no aparelho e o correspondente comprimento de onda, 

definida pela Equação 3.4: 
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𝑛. λ = 2. 𝑑. sin θ                                            (Equação 3.4) 

 

Onde: 

d - distância dos planos reticulados (espaçamento interplanar); 

θ - ângulo de difração incidente; 

n - número cardinal inteiro; 

λ - comprimento de onda do feixe incidente (tubo do aparelho). 

 

Alíquotas de aproximadamente 70 g, representativas de cada amostra, já submetidas ao 

moinho orbital até sua pulverização (100% passante na peneira 325 mesh), foram 

destinadas a caracterização de fases cristalinas. Parte do material foi analisada no 

difratômetro de raios X pelo Método do Pó Não-Orientado (Análise Integral). 

 

Na sequência, procedeu-se à separação granulométrica, por sedimentação em coluna. 

Após um período de 6 horas de sedimentação, coletou-se a fração argila (material 

sobrenadante) e por centrifugação o material argiloso foi separado da água. Para cada 

amostra, 3 lâminas de vidro foram preparadas com o material argiloso depositado na 

superfície e orientado por esfregaço. Nestas lâminas realizam-se as análises da Fração 

Argila (Análise Acumulada) nas seguintes etapas: 

 

1) Natural apenas com secagem ao ar. 

2) Glicolada após saturação com etileno-glicol em dessecador, colocado sobre chapa 

aquecida a 50oC, por 12 horas, para garantir a completa saturação da atmosfera 

interna e assim, possibilitar a identificação dos argilominerais expansivos, caso 

existam. 

3) Calcinada após tratamento de calcinação da “fração argila” a 550ºC, por 3 horas. 

Esta análise permite a identificação de minerais (caulinita, gibbsita, goethita etc.) 

que passam por retração de sua estrutura nestas condições de aquecimento. 

 

As interpretações são realizadas em computador, acoplado ao difratômetro, utilizando-se 

software para captura de dados DiffracPlus versão de 2009. Para interpretação de dados 

utiliza-se software EVA, versão 2009, com banco de dados de 2009 do International 

Centre for Diffraction Data (ICDD). 
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 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura fundamenta-se na emissão de um feixe de elétrons 

pelo aquecimento de um filamento de tungstênio, incidentes sobre uma amostra que emite 

sinais elétricos, elétrons retroespelhados e fótons x e outros mais. Os sinais emitidos pela 

incidência desses elétrons sobre a amostra são captados pelos detectores, amplificados, 

simultaneamente convertidos em imagens. As imagens observadas no microscópio 

eletrônico de varredura consistem no resultado da variação de contraste que ocorre 

quando um feixe de elétrons primário varre a superfície da amostra em análise ponto a 

ponto.  

 

Esta técnica permite possibilita a observação e análise da superfície de amostras espessas 

através de imagens tridimensionais, quando em amostras de fratura ou naturais, associada 

à alta resolução que pode ser atingida de até 2 nm e à grande profundidade de foco com 

ampliações de até milhão de vezes, permitindo analisar a textura do material a 

caracterização de diferentes tipos de minerais, morfologia, distribuição dos compostos e 

consequentemente a composição química do material. 

 

Foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura (MEV) da marca Tescan, modelo 

VEGA3, de vácuo variável (alto e baixo), com sistema duplo de EDS da Oxford 

Instruments, conforme a Figura 3.15. Para realização das análises foram utilizados os 

seguintes detectores acoplados ao MEV:  

 

1) Elétrons secundários (SE – Secundary Electrons) para formação de imagens e 

informações topológicas e morfologia; 

2) Elétrons Retroespalhados (BSE - Backscattered Electrons) para identificação das 

diferentes fases presentes através de tons de cinza e informações sobre o número 

atômico médio das fases;  

3) Energia Dispersiva de Raios X (EDS - Energy Dispersive X Ray Spectroscopy) 

para a detecção das informações fornecidas pela técnica da espectrometria por 

energia dispersiva de Raios X destinada à análise qualitativa e avaliação 

semiquantitativa dos elementos químicos presentes - microanálise - de forma 

rápida e simultânea à observação das imagens. 
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Figura 3.15 – Microscópio eletrônico de varredura (MEV) utilizado nos ensaios. 

 

As análises realizadas empregando-se o microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

foram executadas em fragmentos representativos das 12 (doze) amostras de escória. 

Foram analisadas amostras com superfícies de fratura. Para tanto, as amostras foram 

previamente inspecionadas macroscopicamente, selecionando-se alguns fragmentos 

representativos de cada amostra. Cada fragmento foi fraturado com o uso de martelo, 

ponteira e talhadeira com o intuito de expor uma superfície da microestrutura interna do 

fragmento. Após seleção de material suficiente e representativo para análise, a superfície 

das amostras selecionadas recebeu a deposição de uma fina camada de material condutor 

(no presente caso, à base de ouro - Au) para que pudesse ser visível ao MEV (superfície 

condutora). Desta forma, os espectros obtidos a partir das microanálises realizadas 

poderão conter o elemento ouro (Au), não fazendo parte da composição final das fases 

identificadas e apresentadas neste relatório. Por meio da análise de imagens no MEV, 

fazendo associação com a microanálise EDS, foi possível avaliar a estrutura interna dos 

materiais a nível microestrutural. 

 

 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X  

 

Este método identifica e quantifica os elementos de uma amostra, tendo como fonte de 

excitação os raios X emitidos por um tubo de ródio, que promovem transições eletrônicas 

nas camadas internas da eletrosfera do átomo da amostra, com posterior emissão da 
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energia absorvida em forma de fótons com energia e comprimento de onda que são 

característicos de cada elemento, geralmente na região do visível, fenômeno conhecido 

como fluorescência. A técnica utilizada WD-XRF, sigla em inglês para Wavelenght 

Dispersive X-Ray Fluorescence, permite qualificar pelo comprimento de onda e 

quantificar pelo número de fótons no tempo/intensidade (kcps), os elementos químicos 

presentes na amostra. A preparação das amostras pulverizadas para leitura em FRX 

consistiu nas seguintes etapas:  

1) Pérolas de fusão – preparação que consiste em transformar a amostra em vidro, 

com auxílio de aquecimento de 900ºC a 1000°C e um reagente fundente (mistura 

de tetraborato de lítio, com metaborato de lítio e tensoativo brometo de lítio, na 

proporção 66,17% / 33,33% / 0,5%). Técnica indicada para amostras sólidas 

heterogêneas, onde a mineralogia é destruída, evitando o efeito do tamanho da 

partícula e com pouca interferência inter elementar.  

2) Pastilhas prensadas – preparação alternativa que consiste em aplicar uma pressão 

de 20 toneladas sobre a amostra junto com um agente aglutinante, no caso cera 

P.A – Padrão Analítico, formando uma pastilha. Indicada para alguns elementos 

que possam se volatilizar na preparação por fusão como, sódio, enxofre e fósforo, 

bem como para confirmar resultados. 

 

Figura 3.16 – Espectrômetro de Fluorescência de Raios X – FRX utilizado nos ensaios. 
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3.6 CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS QUE SERÃO CONTIDOS 

PELO DIQUE 

 

Na caracterização dos sedimentos que serão contidos pelo futuro dique optou-se por 

realizar o ensaio de granulometria completa em amostras de sedimentos contidos nas 

caixas de sedimentação existentes próximas ao local de construção do dique, sendo que 

o consistiu em se estabelecer a distribuição das partículas por tamanho, visando definir, 

para determinadas faixas preestabelecidas de tamanho de grãos, a porcentagem em peso 

que cada fração possui em relação à massa total da amostra em análise, ou seja, são 

obtidos os pesos retidos e acumulados e, consequentemente, as porcentagens retidas e 

passantes em cada peneira.  

 

Nos ensaios foi seguido o procedimento descrito na NBR 7.181 (ABNT, 1984), sendo 

composto pelas seguintes etapas: 

1) Peneiramento grosso (material retido na peneira #10) e fino (material que passa 

na peneira #10); 

2) Sedimentação (material retido na peneira #200). 

 

Figura 3.17 – Sedimentação das amostras AM-01, AM-02, AM-03, AM-04 e AM-05, respectivamente. 

 

3.7 SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) DA FUNDAÇÃO DO DIQUE 

 

O ensaio de penetração padronizado, também denominado Standard Penetration Test 

(SPT), foi executado no decorrer das sondagens à percussão, com o propósito de se 

obterem índices de resistência à penetração do solo da fundação do dique, conforme 
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mostrado nas Figuras 3.18 e 3.19. Todas as sondagens foram executadas de acordo com 

os procedimentos definidos na NBR 6.484 (ABNT, 2001). 

 

Figura 3.18 – Execução da sondagem à percussão (SPT) no ponto SP-06. 

 

Figura 3.19 – Execução da sondagem à percussão (SPT) no ponto SP-07. 

 

O ensaio de penetração consiste na cravação do barrilete amostrador, através do impacto 

de um martelo de 65 kg, que cai livremente de uma altura de 75 cm sobre a composição 

de hastes. Este martelo para cravação do amostrador possui uma haste-guia com uma 

marca, claramente assinalada, referente à altura de 75 cm. O martelo é erguido 

manualmente com auxílio de uma corda e polia fixas em um tripé. A queda do martelo 

dá-se verticalmente sobre a composição, com a menor dissipação de energia possível. 

Colocado o barrilete no fundo, são assinalados com giz, na porção da haste que permanece 

fora do furo, três trechos de 15 cm cada um, referidos a um ponto fixo do terreno. A 

seguir, o martelo é suavemente apoiado sobre a composição de hastes, anotando-se a 

eventual penetração observada. A penetração ocorrida desta forma corresponde a zero 

golpe. Não tendo ocorrido penetração igual ou maior do que 45 cm no procedimento 

anterior inicia-se a cravação do barrilete através da queda do martelo. Cada queda do 

martelo corresponde a um golpe e são aplicados tantos golpes quantos necessários à 
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cravação dos 45 cm do amostrador, atendida à limitação do número de golpes indicados 

na especificação para ensaios de penetração dinâmica. É, então, anotado o número de 

golpes e a penetração em centímetros para a cravação de cada terço do barrilete. 

Ocorrendo penetrações superiores a 15 cm (cada terço do barrilete), estas são anotadas, 

não sendo feitas aproximações. Após o término de cada ensaio SPT, a sondagem é 

avançada com a utilização de trépano de 2 1/2” até a cota do novo ensaio. 

 

O valor da resistência à penetração consiste no número de golpes necessários à cravação 

dos 30 cm finais do barrilete-amostrador. A paralisação da sondagem é definida pelo 

critério de impenetrabilidade, conforme preconizado na NBR 6.484 (ABNT, 2001). As 

amostras coletadas pelo bico do barrilete-amostrador são armazenadas em copos plásticos 

e posteriormente classificadas. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos durante a etapa de ensaios do 

laboratório realizados nas amostras da escória de ferro-níquel e dos sedimentos que serão 

contidas pelo dique, e os resultados da sondagem à percussão com SPT realizado para 

determinar a fundação do dique. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCÓRIA DE FERRO-NÍQUEL 

 

 GRANULOMETRIA COMPLETA 

 

O intervalo da faixa granulometrica da escória de ferro-níquel está  expressa pelas curvas 

granulométricas de máximo e minímo representadas na Figura 4.1, sendo que as fichas 

do ensaio de granulometria completa estão contidas no apêndice I.  

 

Os resultados obtidos demonstraram que as distribuições granulométricas da escória de 

ferro- níquel são bastante semelhantes tendo o tamanho das partículas de sua composição 

variando entre 0,01 mm a 37,50 mm. A amostra AM-01D foi a que apresentou 

composição com a maior presença de finos e amostra AM-02B foi a que apresentou a 

composição com maior presença de pedregulhos.  

 

Observa-se que a escória apresenta granulometria predominantemente pedregulhosa e 

arenosa, seguido de silte e pouca concentração de argila. 

 

Na Tabela 4.1 são apresentados parâmetros granulométricos da escória de ferro-níquel, 

destacando-se o diâmetro máximo (Dmáx), coeficiente de não uniformidade (Cu) e de 

curvatura (Cc), e modulo de finura. O diâmetro máximo (Dmáx) oscilou entre 25 e 

37,50mm representando que material apresenta característica de pedregulho.  
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Figura 4.1 – Intervalo da faixa granulometrica da escória de ferro-níquel. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0001 0,0010 0,0100 0,1000 1,0000 10,0000 100,0000

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m
 q

u
e
 P

a
s

s
a

 (
%

)

Diâmetro da Partícula (mm)



 

55 
 

Tabela 4.1 – Parâmetros granulométricos da escória de ferro-níquel. 

Amostra 
D10 D30 D60 Dmáx 

Cu Cc 
Modulo 

de Finura (mm) (mm) (mm) (mm) 

AM-01A 0,0320 0,400 5,60 25,00 175,0 0,9 4,02 

AM-01B 0,0280 0,300 5,40 25,00 192,9 0,6 3,86 

AM-01C 0,6000 6,000 10,30 37,50 17,2 5,8 5,33 

AM-01D 0,0150 0,075 2,00 25,00 133,3 0,2 2,94 

AM-02A 0,0210 0,200 5,40 25,00 257,1 0,4 3,76 

AM-02B 0,0800 4,500 7,40 25,00 92,5 34,2 5,25 

AM-02C 0,0260 0,300 6,70 37,50 257,7 0,5 4,08 

AM-02D 0,0270 0,210 4,00 25,00 148,1 0,4 3,52 

AM-03A 0,0180 0,200 5,50 25,00 305,6 0,4 3,78 

AM-03B 0,0400 1,200 7,00 25,00 175,0 5,1 4,69 

AM-03C 0,0320 0,160 6,20 25,00 193,8 0,1 4,13 

AM-03D 0,0390 0,950 7,00 37,50 179,5 3,3 4,77 

Parâmetros médios 37,50 177,30 4,33 4,18 

 

O coeficiente de não uniformidade (Cu) e de curvatura (Cc), e modulo de finura 

apresentaram padrões em todas as amostras que demonstram que o material é mal 

graduado e não uniforme, sendo que isso foi devido as amostras não terem passado por 

nenhum processo de britagem ou de seleção de grãos antes do ensaio de granulometria. 

 

Na Tabela 4.2 são apresentadas as classificações granulométricas das amostras escória de 

ferro-níquel seguindo a metodologia da ABNT, sendo que predominou a classificação de 

pedregulho arenoso mal graduado. 

 

Tabela 4.2 – Classificação Granulométrica das amostras de escória, seguindo metodologia da ABNT. 

Amostra 
Granulometria (%) Classificação Granulométrica da 

ABNT Pedr. Areia Silte Argila 

AM-01A 58,50 25,75 14,05 1,70 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

AM-01B 54,14 27,91 16,27 1,70 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

AM-01C 63,16 26,49 9,53 0,80 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

AM-01D 33,66 41,99 21,33 3,00 Areia com Pedregulho - Mal Graduada 

AM-02A 53,16 27,99 16,93 1,90 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

AM-02B 64,34 24,01 10,07 1,60 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

AM-02C 55,00 29,50 14,90 0,60 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

AM-02D 48,84 32,51 16,67 2,00 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

AM-03A 53,00 27,25 15,75 4,00 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

AM-03B 56,34 27,56 14,12 2,00 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

AM-03C 46,34 34,01 18,97 0,70 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

AM-03D 54,20 29,85 13,95 2,00 Pedregulho Arenoso - Mal Graduado 

 



 

56 
 

Na Tabela 4.3 são apresentadas as classificações granulométricas das amostras escória de 

ferro-níquel seguindo a metodologia da USCS, sendo que predominou a classificação 

Areia Mal Graduada com Silte (SP-SH). 

 

Tabela 4.3 – Classificação Granulométrica das amostras de escória, seguindo metodologia da USCS. 

Amostra 
% Acumulado 

Retido na #200 

% Acumulado 

Retido na #4 
Classificação Granulométrica pela USCS 

AM-01A 81,06 48,63 Areia Mal Graduada com Silte (SP-SH) 

AM-01B 79,68 46,03 Areia Mal Graduada com Silte (SP-SH) 

AM-01C 94,45 81,51 Pedregulho Mal Graduado com Silte (GP-GH) 

AM-01D 69,88 33,17 Areia Mal Graduada com Silte (SP-SH) 

AM-02A 76,89 44,76 Areia Mal Graduada com Silte (SP-SH) 

AM-02B 90,41 68,78 Pedregulho Mal Graduado com Silte (GP-GH) 

AM-02C 79,54 49,58 Areia Mal Graduada com Silte (SP-SH) 

AM-02D 78,9 35,54 Areia Mal Graduada com Silte (SP-SH) 

AM-03A 77,43 44,96 Areia Mal Graduada com Silte (SP-SH) 

AM-03B 84,34 59,14 Pedregulho Mal Graduado com Silte (GP-GH) 

AM-03C 78,05 51,55 Pedregulho Mal Graduado com Silte (GP-GH) 

AM-03D 83,99 58,59 Pedregulho Mal Graduado com Silte (GP-GH) 

 

Na Tabela 4.4 é apresentada os percentuais passantes das peneiras n° 200 (0,074 mm) e 

n°4 (4,8 mm) das amostras escória de ferro-níquel. 

 

Tabela 4.4 - Percentuais passantes das peneiras n° 200 (0,074 mm) e n°4 (4,8 mm) da escória de ferro-

níquel. 

Amostra 
% Passante 

na #200 

% Passante 

na #4 

AM-01A 18,94 51,37 

AM-01B 20,32 53,97 

AM-01C 5,55 18,49 

AM-01D 30,12 66,83 

AM-02A 23,11 55,24 

AM-02B 9,59 31,22 

AM-02C 20,46 50,42 

AM-02D 21,10 64,46 

AM-03A 22,57 55,04 

AM-03B 15,66 40,86 

AM-03C 21,95 48,45 

AM-03D 16,01 41,41 

 

Avaliando os requisitos de classificação granulométrica dos enrocamentos de Neves 

(2002) e Watzko (2007) somente as amostras AM-01C e AM-02B atendem ao 

preconizado, 10 % passante na peneira n° 200 (0,074 mm) e 35 % ou 40 % passante na 
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peneira n°4 (4,8 mm), demonstrando a necessidade de realizar uma classificação 

granulométrica da escória antes de sua aplicação como enrocamento, por meio de um 

sistema de peneiras, selecionando a escória de forma atender os requisitos propostos por 

Neves (2002) e Watzko (2007). 

 

Na Tabela 4.5 são apresentados os resultados de massa específica dos sólidos e umidade 

da escória de ferro-níquel. 

 

Tabela 4.5 - Resultados do ensaio de massa específica dos sólidos e umidade da escória de ferro-

níquel. 

Amostra 
Umidade 

(%) 

Massa Específica 

dos Sólidos (g/cm³) 

AM-01A 6,71 3,309 

AM-01B 6,32 3,355 

AM-01C 4,75 3,343 

AM-01D 5,80 3,373 

AM-02A 6,57 3,340 

AM-02B 5,80 3,338 

AM-02C 6,33 3,297 

AM-02D 4,86 3,320 

AM-03A 5,74 3,238 

AM-03B 6,11 3,292 

AM-03C 5,35 3,365 

AM-03D 4,88 3,339 

Média 5,77 3,326 

 

A média da umidade foi de 5,77% e da massa específica dos sólidos de 3,326 g/cm³, sendo 

este último superior ao das rochas apresentado por Azevedo e Marques (2006), o que 

pode ser explicado pelo teor significativo de ferro, demonstrando que escória de ferro-

níquel se sobressai em relação as rochas utilizadas como material para os enrocamentos 

em relação a massa específica. 

 

 ABRASÃO LOS ANGELES 

 

Na Tabela 4.6 são apresentados os resultados dos ensaios de abrasão Los Angeles da 

escória de ferro-níquel e as suas respectivas médias por áreas.  
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Tabela 4.6 - Resultados do ensaio abrasão “Los Angeles”. 

Amostra 

Peneiras Abertura 

em (mm) Massa 

Parcial 

Massa total 

antes do 

ensaio – mn 

(g) 

Massa 

total após 

ensaio – 

m’n (g) 

Abrasão 

Los Angeles 

(%) 

Média do 

Abrasão 

Los 

Angeles / 

Área (%) 

Passando 

em 

Retido 

em 

AM-01-A 
19 12,5 2500,1 

5002,1 3506,6 29,90 

27,73 

12,5 9,5 2502,0 

AM-01-B 
19 12,5 2500,3 

5000,5 3753,1 24,95 
12,5 9,5 2500,2 

AM-01-C 
19 12,5 2501,7 

5004,2 3336,7 33,32 
12,5 9,5 2502,5 

AM-01-D 
19 12,5 2502,7 

5003,8 3864,7 22,76 
12,5 9,5 2501,1 

AM-02-A 
19 12,5 2500,0 

5002 3557,2 28,88 

24,60 

12,5 9,5 2502,0 

AM-02-B 
19 12,5 2500,5 

5001,9 3811,9 23,79 
12,5 9,5 2501,4 

AM-02-C 
19 12,5 2502,7 

5003,7 3853,9 22,98 
12,5 9,5 2501 

AM-02-D 
19 12,5 2501 

5002 3314,4 33,74 
12,5 9,5 2501 

AM-03-A 
19 12,5 2501,4 

5003,4 3726,8 25,51 

27,39 

12,5 9,5 2502 

AM-03-B 
19 12,5 2502,8 

5003 3796,5 24,12 
12,5 9,5 2500,2 

AM-03-C 
19 12,5 2502,5 

5004,1 3442,8 31,2 
12,5 9,5 2501,6 

AM-03-D 
19 12,5 2501,7 

5003,3 3565,9 28,73 
12,5 9,5 2501,6 

Média 26,57 

 

A escória de ferro-níquel apresentou a média nos ensaios de abrasão Los Angeles de 

26,57%, em comparação com os valores obtidos para rochas apresentado pelo Bulletin 

Materials Scienc (2008), o valor apresentado é inferior a faixa do Gnaisse, dentro da faixa 

para Dolomita, Granito, Calcário e Quartizito, e superior a faixa do Basalto. 

 

Portanto a escória apresenta bom desempenho em situações de desgaste por abrasão, 

sendo apenas menos resistente que o Basalto e mais resistente que Gnaisse, para as demais 

rochas (Dolomita, Granito, Calcário e Quartizito) está dentro da faixa dos resultados 

apresentados para elas. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ESCÓRIA DE FERRO-NÍQUEL 

 

 LIXIVIAÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO 

 

Na Tabela 4.7 são apresentados os resultados das análises para determinação de metais 

por ICP-OES realizadas nas amostras de água provenientes da lixiviação das amostras de 

escória de ferro-níquel. 

 

Observa-se que os resultados da lixiviação apresentaram parâmetros variados, uma 

grande variação entre as medidas máximas e mínimas, sendo que o pátio de escória não 

se comporta de forma homogênea em relação à lixiviação, isso se deve ao ensaio é 

realizado com uma pequena quantidade de amostra, favorecendo a maior variação entre 

as amostras ensaiadas. Foi observado que as amostras AM-01A, AM-02B e AM-03D 

apresentaram a maior variação dos parâmetros Cr, Ni e Fe em relação as amostras das 

suas respectivas áreas, sendo consideradas como anomalias do ensaio de lixiviação. 

 

Na Tabela 4.8 são apresentados os resultados das análises para determinação de metais 

por ICP-OES realizadas nas amostras provenientes da solubilização das amostras de 

escória de ferro-níquel. 

 

Observa-se que os resultados da solubilização apresentaram parâmetros constantes, ou 

seja, com pouca variação, se destacando as amostras AM-02B, AM-02C e AM-02D que 

apresentaram a maior variação dos parâmetros Surfactantes e Fe (somente na amostra 

AM-02D), gerando que os parâmetros médios Surfactantes e Fe da área 2 ficassem acima 

do permitido pela NBR 10.004 (ABNT, 2004), conforme apresentado na Tabela 4.10.  
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Tabela 4.7 - Resultados das análises de Lixiviação pelo ICP-OES. 

Amostra 
Parâmetros (mg/L) 

Sb Ba Cd Ca Pb Cu Cr Li Mg Mn Ni K Zn Al Fe Na 

AM-01A <0,005 0,259 <0,001 19,340 0,016 0,036 1,296 0,008 21,70 1,130 82,893 5,078 0,40 0,75 90,11 320,34 

AM-01B <0,005 0,326 <0,001 38,580 <0,005 0,037 0,784 0,008 16,11 0,692 103,810 2,581 0,24 1,16 98,64 230,87 

AM-01C <0,005 0,122 <0,001 23,350 0,009 0,537 0,471 0,005 15,63 0,685 33,249 3,341 0,11 0,89 59,89 275,24 

AM-01D <0,005 0,238 <0,001 96,290 <0,005 0,015 0,470 0,005 12,71 0,597 62,995 2,163 0,19 1,06 146,37 289,48 

Média da Área 1 <0,005 0,236 <0,001 44,390 0,009 0,156 0,755 0,007 16,54 0,776 70,737 3,291 0,24 0,97 98,75 278,98 

AM-02A <0,005 0,481 <0,001 196,490 <0,005 <0,002 0,180 0,008 25,83 0,786 33,613 2,990 0,32 1,12 80,00 148,66 

AM-02B <0,005 0,184 <0,001 20,140 0,021 0,029 1,182 0,007 16,35 0,922 71,324 2,301 0,13 0,91 95,08 273,35 

AM-02C <0,005 0,185 <0,001 4,910 <0,005 0,044 0,450 0,009 27,53 0,941 23,866 3,675 1,09 0,77 24,38 349,45 

AM-02D <0,005 0,165 <0,001 16,130 <0,005 0,068 0,332 0,009 21,21 0,742 56,642 2,438 0,32 1,14 62,71 520,76 

Média da Área 2 <0,005 0,254 <0,001 59,418 0,009 0,036 0,536 0,008 22,73 0,848 46,361 2,851 0,47 0,99 65,54 323,06 

AM-03A <0,005 0,193 <0,001 14,530 <0,005 0,032 0,196 0,003 13,20 0,838 10,291 4,346 0,12 1,14 10,83 328,64 

AM-03B <0,005 0,162 <0,001 11,320 <0,005 0,062 0,243 0,006 18,78 0,836 21,146 3,595 0,16 0,95 22,21 508,26 

AM-03C <0,005 0,123 <0,001 16,130 <0,005 0,054 0,464 0,004 11,49 0,737 20,402 2,241 0,20 0,51 46,23 245,25 

AM-03D <0,005 0,259 <0,001 76,250 0,026 <0,002 1,203 0,008 19,27 0,791 78,671 2,375 0,24 0,58 133,60 330,64 

Média da Área 3 <0,005 0,184 <0,001 29,558 0,010 0,038 0,527 0,005 15,69 0,801 32,628 3,139 0,18 0,80 53,22 353,20 

Média Global <0,005 0,225 <0,001 44,455 0,009 0,077 0,606 0,007 18,32 0,808 49,909 3,094 0,29 0,92 72,50 318,41 
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Tabela 4.8 - Resultados das análises de Solubilização pelo ICP-OES. 

 

 

Al As Ba Cd Pb CN
-1 Cr Fenóis F

-1 Hg NO
-3 Ag Cl

-1 Cu Fe Mn Na Surfactantes SO4
-2

Zn

AM-01A 0,060 <0,005 0,081 0,005 0,010 <0,001 <0,003 <0,001 1,20 <0,0002 <0,10 0,006 8,50 0,09 <0,01 0,011 2,26 <0,01 92,53 <0,02

AM-01B 0,050 0,006 0,028 <0,001 <0,005 <0,001 <0,003 <0,001 1,40 <0,0002 0,100 <0,005 7,00 0,078 0,06 0,009 1,97 <0,01 <10,0 <0,02

AM-01C 0,060 <0,005 0,026 <0,001 <0,005 <0,001 <0,003 <0,001 0,50 <0,0002 <0,10 <0,005 6,00 0,08 <0,01 <0,007 1,81 0,33 12,18 <0,02

AM-01D 0,060 <0,005 0,046 <0,001 0,010 <0,001 <0,003 <0,001 0,80 <0,0002 0,200 <0,005 9,00 0,106 <0,01 0,010 2,28 0,46 27,99 <0,02

Média da Área 1 0,058 0,005 0,045 0,001 0,009 <0,001 <0,003 <0,001 0,98 <0,0002 0,075 0,002 7,63 0,09 0,02 0,01 2,08 0,20 35,68 <0,02

AM-02A 0,040 0,010 0,082 <0,001 <0,005 <0,001 <0,003 <0,001 0,30 <0,0002 0,100 0,007 6,50 0,076 <0,01 0,032 2,11 0,05 <10,0 <0,02

AM-02B 0,040 <0,005 0,097 <0,001 <0,005 <0,001 <0,003 <0,001 0,40 <0,0002 0,200 0,008 11,50 0,092 <0,01 0,089 3,20 0,81 <10,0 <0,02

AM-02C 0,030 <0,005 0,028 <0,001 <0,005 <0,001 <0,003 <0,001 0,50 <0,0002 <0,10 0,011 7,50 0,083 <0,01 <0,007 1,99 0,95 <10,0 <0,02

AM-02D 0,280 <0,005 0,101 <0,001 <0,005 <0,001 <0,003 0,004 <0,10 <0,0002 3,700 <0,005 11,00 0,095 3,34 0,139 2,49 0,63 67,67 <0,02

Média da Área 2 0,098 0,006 0,077 <0,001 <0,005 <0,001 <0,003 0,002 0,33 <0,0002 0,850 0,008 9,13 0,087 0,84 0,067 2,45 0,61 24,41 <0,02

AM-03A 0,210 <0,005 0,043 <0,001 0,010 <0,001 <0,003 0,006 0,50 <0,0002 0,200 <0,005 5,00 0,094 0,55 0,018 2,47 <0,01 29,14 <0,02

AM-03B 0,110 <0,005 0,052 <0,001 0,009 <0,001 <0,003 <0,001 0,40 <0,0002 0,200 0,013 5,50 0,084 0,38 0,018 2,09 0,12 17,45 <0,02

AM-03C 0,030 <0,005 0,006 <0,001 0,010 <0,001 <0,003 <0,001 0,70 <0,0002 0,100 <0,005 7,50 0,065 0,06 0,015 2,50 0,25 <10,0 <0,02

AM-03D 0,050 <0,005 0,072 <0,001 <0,005 <0,001 <0,003 <0,001 1,50 <0,0002 0,200 0,006 6,00 0,105 <0,01 0,012 2,61 <0,01 <10,0 <0,02

Média da Área 3 0,100 <0,005 0,043 <0,001 0,009 <0,001 <0,003 0,002 0,78 <0,002 0,175 0,007 6,00 0,087 0,25 0,016 2,42 0,09 16,65 <0,02

Média Global 0,085 0,005 0,055 0,001 0,008 <0,001 <0,003 0,002 0,69 <0,002 0,367 0,006 7,58 0,088 0,37 0,030 2,32 0,30 25,58 <0,02

Amostra
Parâmetros (mg/L)
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Na Tabela 4.9 é apresentado a verificação dos valores médios por área e global do pátio 

de escória obtidos nos ensaios de lixiviação em relação a NBR 10.004 (ABNT, 2004) de 

Resíduos Sólidos, na qual consta o limite máximo lixiviado para cada elemento, sendo os 

parâmetros médios por área e global de lixiviação da escória de ferro-níquel atendem a 

NBR 10.004 (ABNT, 2004). 

Tabela 4.9 - Avaliação dos ensaios de lixiviação. 

Critérios  Média da 

Área 1 

(mg/L) 

Média da 

Área 2 

(mg/L) 

Média da 

Área 3 

(mg/L) 

Média 

Global 

(mg/L) 
NBR 10.004 - Limite Max. 

Lixiviado (mg/L) 

Cromo (Cr) 1 0,755 0,536 0,527 0,606 

Chumbo (Pb) 5 0,009 0,009 0,010 0,009 

Bário (Ba) 70 0,236 0,254 0,184 0,225 

Cádmio (Cd) 0,5 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

Na Tabela 4.10 é apresentado a verificação dos valores médios por área e global do pátio 

de escória obtidos nos ensaios de solubilização em relação a NBR 10.004 (ABNT, 2004) 

de Resíduos Sólidos, na qual consta o limite máximo solubilizado para cada elemento. 

Tabela 4.10 - Avaliação dos ensaios de solubilização. 

Critérios  Média da 

Área 1 

(mg/L) 

Média da 

Área 2 

(mg/L) 

Média da 

Área 3 

(mg/L) 

Média 

Global 

(mg/L) 
NBR 10.004 - Limite Max. 

Solubilizado (mg/L) 

Al 0,2 0,058 0,098 0,100 0,085 

As 0,01 0,005 0,006 <0,005 0,005 

Ba 0,7 0,045 0,077 0,043 0,055 

Cd 0,005 0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Pb 0,01 0,009 <0,005 0,009 0,008 

CN-1 0,07 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cr 0,05 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Fenóis 0,01 <0,001 0,002 0,002 0,002 

F-1 1,5 0,98 0,33 0,78 0,69 

Hg 0,001 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 

NO-3 10 0,075 0,850 0,175 0,367 

Ag 0,05 0,002 0,008 0,007 0,006 

Cl-1 250 7,63 9,13 6,00 7,58 

Cu 2 0,090 0,087 0,087 0,088 

Fe 0,3 0,02 0,84 0,25 0,37 

Mn 0,1 0,008 0,067 0,016 0,030 

Na 200 2,08 2,45 2,42 2,32 

Sulfactantes 0,5 0,20 0,61 0,09 0,30 

SO4
-2 250 35,68 24,41 16,65 25,58 

Zn 5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
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Os parâmetros médios de solubilização da escória de ferro-níquel da área 1, 3 e global do 

pátio de escória atendem a NBR 10.004 (ABNT, 2004), mas a área 2 apresentou 

parâmetros de surfactantes e Fe acima da NBR 10.004 (ABNT, 2004), sendo que as áreas 

1 e 3 apresentam resíduos Classe IIB e a área 2 apresenta resíduo Classe IIA, segundo a 

NBR 10.004 (ABNT, 2004), sendo adotado como premissa a utilização somente dos 

materiais das áreas 1 e 3, descartando a utilização da área 2.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DA ESCÓRIA DE FERRO-NÍQUEL 

 

 CICLAGEM 

 

Os resultados da avaliação do comportamento da escória de ferro-níquel mediante 

ciclagem acelerada com etilenoglicol (Índice Perda Ponderada Final (%)), seguido os 

procedimentos da NBR 12.697 (ABNT, 1992), estão apresentados na Tabela 4.11, sendo 

que as fichas dos ensaios estão contidas no apêndice II. 

Tabela 4.11 - Resultados da ciclagem acelerada com etilenoglicol. 

Amostra Perda Ponderada Final (%) 

AM-01A 0,04 

AM-01B 0,04 

AM-01C 0,00 

AM-01D 0,06 

AM-02A 0,15 

AM-02B 0,01 

AM-02C 0,03 

AM-02D 0,00 

AM-03A 0,04 

AM-03B 0,06 

AM-03C 0,09 

AM-03D 0,05 

Média 0,05 

 

No ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol não foram identificados minerais 

expansivos que possam indicar uma desagregação precoce da escória quando expostas 

em contato com a água, sendo que não foi observado em nenhuma das amostras os 

fenômenos de fissuração, rachadura, desintegração e lasqueamento. Portanto apresenta 

excelente performance em relação as rochas apresentadas na Tabela 2.4 não apresentando 

nenhum problema identificado nas mesmas.  
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4.4 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA DA ESCÓRIA DE 

FERRO-NÍQUEL 

 

 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

 

Os resultados das análises de caracterização das fases cristalinas por difração de raios X 

são apresentados na Tabela 4.12, sendo que as fichas de ensaios estão contidas no 

apêndice III.   

Tabela 4.12 - Resultados da caracterização de fases cristalinas por difração de raios X. 

 

Legenda: P-principal; S-subordinado; T-traço  

 

A relação de predominância entre as fases, destaca-se que em todas as amostras, as fases 

akermanita (Ca2[MgSi2O7]) e feldspato (albita) (Na2O.Al2O3.6SiO2) se apresentam como 

predominantes, e as fases piroxênio ((Ca, Na, Mg, Fe, Al, Mn, Ti, Li)Si2O6), olivina 

((Mg,Fe)2SiO4) e os óxidos de ferro (hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4) e maghemita 

(γFe2O3) são subordinadas. Outras fases identificadas que não se apresentam em todas as 

amostras puderam ocorrer em proporções como principais, subordinadas ou traços, 

conforme evidenciado na Tabela 4.12. 
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AM-03B P P P S S S S S S

AM-03C P P S S S S P S S

AM-03D P P S S S S S S S

Amostra

Silicatos Óxidos
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 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

4.4.2.1 AMOSTRA AM-01A 

 

A amostra AM-01A após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 5 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Fragmentos selecionados da amostra AM-01A. 

A maioria dos fragmentos apresentaram microestrutura semelhante, com matriz maciça, 

microporos não cristalizadas e raros poros de ar incorporado, provavelmente formados 

durante o resfriamento da escória (Figura 4.3).  

 

Figura 4.3 – Matriz maciça com raros poros de ar e detalhe matriz maciça com microporos da 

amostra AM-01A, respectivamente. 

No interior da maioria dos poros de ar incorporado está vazio e sem fases desenvolvidas, 

porém em um poro de ar foi encontrado fases parcialmente desenvolvidas em cristais e 
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uma formação de óxido ou hidróxido de ferro (Fe), confirmados por análise EDS, foram 

observadas (Figuras 4.4 e 4.5) 

 

Figura 4.4 – Detalhe de poro com fases parcialmente desenvolvidas em cristais da amostra AM-01A. 

 

Figura 4.5 – Formação de óxido ou hidróxido de ferro (Fe) confirmada por espectro EDS (a) da 

amostra AM-01A. 
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4.4.2.2 AMOSTRA AM-01B 

 

A amostra AM-01B após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 6 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.6.  

 

Figura 4.6 – Fragmentos selecionados da amostra AM-01B. 

A maioria dos fragmentos apresentaram regiões com duas microestruturas distintas, 

sendo uma região de matriz maciça, microporos não cristalizadas com alguns poucos 

poros de ar incorporado (aspecto esférico) vazios, provavelmente formados durante o 

resfriamento da escória (Figura 4.7) e outra região de matriz macroporosa com variedade 

de fases muito bem cristalizadas (Figura 4.8). 

 

Figura 4.7 – Região maciça e detalhe poro de ar incorporado vazio da amostra AM-01B, 

respectivamente. 
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Figura 4.8 – Região macroporosa com fases muito bem cristalizadas e detalhe de fases muito bem 

cristalizadas da amostra AM-01B, respectivamente. 

 

4.4.2.3 AMOSTRA AM-01C 

 

A amostra AM-01C após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 5 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.9.  

 

Figura 4.9 – Fragmentos selecionados da amostra AM-01C. 

Todos os fragmentos apresentaram regiões com duas microestruturas distintas, sendo uma 

região de matriz maciça, microporos entre fases não cristalizadas com alguns poucos 

poros de ar incorporado (aspecto esférico) vazios, provavelmente formados durante o 
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resfriamento da escória e outra região de matriz macroporosa com variedade de fases 

parcialmente cristalizadas (Figuras 4.10 e 4.11).  

 

 

Figura 4.10 – Matriz maciça juntamente com matriz macroporosa e detalhe das matrizes da amostra 

AM-01C, respectivamente. 

 

Figura 4.11 – Detalhe de poro de ar vazio e detalhe de raras fases parcialmente cristalizadas da 

amostra AM-01C, respectivamente. 

 

No fragmento 5, foi observado até mesmo em inspeção macroscópica uma espécie de 

nódulo silicático em região externa do fragmento concentrada de poros de ar, sendo 

confirmado através de análise elementar por EDS. A superfície deste nódulo possui 

aspecto microporoso com fases parcialmente desenvolvidas em cristais (Figura 4.12). 
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Figura 4.12 – Detalhe da superfície de nódulo silicático e espectro EDS da superfície do nódulo 

silicático da amostra AM-01C, respectivamente. 

 

4.4.2.4 AMOSTRA AM-01D 

 

A amostra AM-01D após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 5 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.13.  

 

Figura 4.13 – Fragmentos selecionados da amostra AM-01D. 

Todos os fragmentos apresentaram regiões com duas microestruturas distintas, sendo uma 

região de matriz maciça, microporos entre fases não cristalizadas com raros poros de ar 

incorporado (aspecto esférico) vazios, provavelmente formados durante o resfriamento 

da escória e outra região de matriz macroporosa com variedade de fases mal formadas em 

cristais (Figura 4.14).  
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Figura 4.14 – Matriz maciça com poros esféricos de ar vazios e matriz macroporosa da amostra AM-

01D, respectivamente. 

No fragmento 4 foi identificado uma espécie de crosta cimentada com aspecto 

impermeabilizado com elevada concentração de ferro (Fe) foi observada depositada em 

parte da superfície (Figura 4.15). 

 

Figura 4.15 – Detalhe da matriz maciça com microporos entre fases não cristalizadas e Detalhe de 

crosta concentrada em Fe com respectivo espectro EDS (a) da amostra AM-01D, respectivamente. 
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4.4.2.5 AMOSTRA AM-02A 

 

A amostra AM-02A após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 5 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.16.  

 

Figura 4.16 – Fragmentos selecionados da amostra AM-02A. 

A maioria dos fragmentos apresentaram semelhante microestrutura heterogênea, sendo 

uma região de matriz maciça com microporos variadas fases parcialmente cristalizadas e 

com poucos poros de ar incorporado (aspecto esférico) vazios e dispersos, provavelmente 

formados durante o resfriamento da escória (Figura 4.17) e outras região, que ocorre em 

menores dimensões, de matriz macroporosa com variedade de fases mal formadas (Figura 

4.18). 

 

Figura 4.17 – Região maciça e poros de ar vazios e detalhe da matriz maciça e fases parcialmente 

desenvolvidas em cristais da amostra AM-02A, respectivamente. 
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Figura 4.18 – Região macroporosa e variedade de fases mal formadas da amostra AM-02A, 

respectivamente. 

 

4.4.2.6 AMOSTRA AM-02B 

 

A amostra AM-02B após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 4 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.19.  

 

Figura 4.19 – Fragmentos selecionados da amostra AM-02B. 

 

Os fragmentos 1 e 4 apresentaram microestrutura de matriz maciça com microporos 

variadas fases não cristalizadas, com grande concentração de poros de ar (aspecto 
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esférico) vazios, provavelmente formados durante o resfriamento da escória (Figura 

4.20), sendo raras fases prismáticas muito bem cristalizadas (Figura 4.21).  

 

 

Figura 4.20 – Matriz concentrada em poros de ar e matriz maciça fora do poro de ar da amostra 

AM-02B, respectivamente. 

 

 

Figura 4.21 – Detalhe de poro de ar vazio e detalhe de raras fases prismáticas muito bem cristalizadas 

da amostra AM-02B, respectivamente. 

 

Foram identificadas algumas aglomerações de fases raras, como a aragonita (CaCO3) e 

oxi-hidróxidos de ferro (Fe), com dimensões da grandeza de 5 micrometros, sendo 

também observadas em poros (Figura 4.22). 



 

75 
 

 

Figura 4.22 – Detalhe de aragonita (CaCO3) e detalhe de oxi-hidróxidos de ferro (Fe) da amostra 

AM-02B, respectivamente. 

 

Os fragmentos 2 e 3 apresentaram regiões com duas microestruturas distintas, sendo uma 

região de matriz maciça, microporos não cristalizadas, onde na superfície puderam-se 

observar depósitos de placas disformes contendo o elemento ferro (Fe), conforme 

confirmado pelos espectros EDS (b) da Figura 4.23, e outra região de matriz macroporosa 

com variedade de fases bem cristalizadas (Figura 4.24). 

 

 

Figura 4.23 – Matriz maciça contendo placa disforme contendo Fe e espectros (a) matriz e (b) placa 

disforme da amostra AM-02B, respectivamente. 
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Figura 4.24 – Matriz macroporosa e detalhe de fases bem cristalizadas da amostra AM-02B, 

respectivamente. 

 

4.4.2.7 AMOSTRA AM-02C 

 

A amostra AM-02C após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 6 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.25.  

 

Figura 4.25 – Fragmentos selecionados da amostra AM-02C. 

Todos os fragmentos apresentaram regiões com duas microestruturas distintas, sendo uma 

região de matriz maciça com microporos de fases parcialmente a bem cristalizadas com 
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raros poros de ar incorporado (aspecto esférico) vazios, provavelmente formados durante 

o resfriamento da escória e outra região de matriz macroporosa de fases mal formadas 

(Figuras 4.26 e 4.27).  

 

Figura 4.26 – Matriz maciça e matriz macroporosa da amostra AM-02C, respectivamente. 

 

Figura 4.27 – Detalhe de fases muito bem cristalizadas e detalhe de fases parcialmente a bem 

cristalizadas da amostra AM-02C, respectivamente. 

 

No fragmento 6 foram observados nódulos de aspecto esférico que análises por EDS 

indicaram ser compostos por ferro (Fe), níquel (Ni) e enxofre (S), sendo que a superfície 

deste nódulo possui aspecto microporoso com fases parcialmente desenvolvidas em 

cristais (Figura 4.28). 
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Figura 4.28 – Detalhe da superfície de nódulo esférico e espectro EDS da superfície do nódulo esférico 

da amostra AM-02C, respectivamente. 

 

4.4.2.8 AMOSTRA AM-02D 

 

A amostra AM-02D após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 6 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.29. 

 

Figura 4.29 – Fragmentos selecionados da amostra AM-02D. 

A maioria dos fragmentos apresentaram microestrutura semelhantes, sendo compostos 

por matriz maciça, microporos de fases não cristalizadas com algumas microfissuras, 

raras fases parcialmente cristalizadas e nódulos silicáticos esféricos, conforme as Figuras 

4.30 e 4.31.  
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Figura 4.30 – Matriz maciça com microporos e matriz maciça e raras fases parcialmente cristalizadas 

da amostra AM-02D, respectivamente. 

No fragmento 1 foi observada uma crosta com aspecto microrugoso e concentrada em 

ferro (Fe), conforme confirmado no espectro EDS (a) e registrado na Figura 4.31. 

 

Figura 4.31 – Nódulo silicático e Detalhe de crosta microrugosa concentrada em Fe com respectivo 

espectro EDS (a) da amostra AM-02D, respectivamente. 
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Nos fragmentos 2 e 6 apresentaram na matriz, alta concentrada em grandes poros de ar 

(aspecto esférico) vazios e dimensões diversas, provavelmente formados durante o 

resfriamento da escória (Figura 4.32).  

 

Figura 4.32 – Matriz maciça com poros de ar vazios e detalhe dimensões diversas dos poros de ar da 

amostra AM-02D, respectivamente. 

 

Foram observadas algumas aglomerações de fases muito pouco observadas (raras), como 

a aragonita (CaCO3) depositadas sobre superfícies concentradas em ferro (Fe), e também 

foram observadas em poros (Figura 4.33). 

 

Figura 4.33 – Detalhe de aragonita (a) sobre superfície concentrada em ferro (Fe) (b), e espectros 

EDS aragonita (a) e superfície concentrada em ferro (Fe) (b) da amostra AM-02D, respectivamente. 
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4.4.2.9 AMOSTRA AM-03A 

 

A amostra AM-03A após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 7 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.34.  

 

Figura 4.34 – Fragmentos selecionados da amostra AM-03A. 

A maioria dos fragmentos apresentaram de forma semelhante, microestrutura 

homogênea, sendo a matriz com aspecto macroporoso de fases muito bem cristalizadas 

(olivina, piroxênio e feldspato), conforme Figura 4.35.  

 

Figura 4.35 – Matriz com aspecto macroporoso e detalhe de fases muito bem cristalizadas (olivina, 

piroxênio, feldspato) da amostra AM-03A, respectivamente. 
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O fragmento 5 apresentou uma parte da superfície diferente da microestrutura 

predominante, sendo composta por uma crosta cimentada e impermeabilizada com raros 

microporos com concentração de ferro (Fe), cromo (Cr) e manganês (Mn), (Figura 4.36). 

 

Figura 4.36 – Crosta cimentada e impermeabilizada, e espectro EDS (a) da crosta da amostra AM-

03A, respectivamente. 

O fragmento 6 apresentou uma microestrutura composta por nódulos (esféricos) 

silicáticos com elementos metálicos (Fe, Mn e Cr) na superfície e no interior (espectros 

EDS), com dimensões variando de milímetros a micrometros (Figura 4.37). 

 

Figura 4.37 – Nódulos e espectro EDS (a, b e c) dos nódulos da amostra AM-03A, respectivamente. 
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4.4.2.10 AMOSTRA AM-03B 

 

A amostra AM-03B após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 6 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.38. 

Fazendo-se o uso do MEV, os fragmentos selecionados puderam ser agrupados em dois 

grupos com microestruturas semelhantes. 

 

Figura 4.38 – Fragmentos selecionados da amostra AM-03B. 

Os fragmentos 1 e 5 apresentaram microestrutura de matriz maciça com microporos de 

variadas fases não cristalizadas e algumas raras fases prismáticas muito bem cristalizadas, 

sendo esta matriz com alta concentração de grandes poros de ar (aspecto esférico) vazios, 

provavelmente formados durante o resfriamento da escória (Figura 4.39).  

 

Figura 4.39 – Matriz concentrada em poros de ar e a matriz maciça fora do poro da amostra AM-

03B, respectivamente. 
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Foram observadas algumas partículas de argila caulinita no fragmento 1, conforme a 

Figura 4.40. 

 

Figura 4.40 – Detalhe de raras fases prismáticas muito bem cristalizadas e detalhe de argila caulinita 

da amostra AM-03B, respectivamente. 

 

Os fragmentos 2, 3, 4 e 6 apresentaram regiões com duas microestruturas distintas, sendo 

uma região de matriz maciça, microporos de fases não cristalizadas com alguns poucos 

poros de ar incorporado (aspecto esférico) vazios, provavelmente formados durante o 

resfriamento da escória (Figura 4.41) e outra região de matriz macroporosa com variedade 

de fases mal formadas.  

 

Figura 4.41 – Matriz maciça e matriz macroporosa da amostra AM-03B, respectivamente. 

 

Algumas partículas de argilas caulinita e ilita foram observadas nos fragmentos 3 e 4, 

além de aglomerações de cromita (Figuras 4.42 e 4.43). 
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Figura 4.42 – Detalhe de argila caulinita e detalhe de argila ilita da amostra AM-03B, 

respectivamente. 

 

Figura 4.43 – Detalhe das aglomerações de cromita da amostra AM-03B. 

 

4.4.2.11 AMOSTRA AM-03C 

 

A amostra AM-03C após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 3 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.44.  
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Figura 4.44 – Fragmentos selecionados da amostra AM-03C. 

Todos os fragmentos apresentaram microestruturas semelhantes, composta por uma 

matriz maciça, microporos de fases não cristalizadas com poros de ar incorporado 

(aspecto esférico) vazios, que estão concentrados externamente e próximos a superfície 

dos fragmentos e no interior apresentou aspecto quebradiço contendo inúmeras 

microfissuras (Figuras 4.45 e 4.46). 

 

Figura 4.45 – Matriz maciça com poros de ar localizados externamente ao fragmento e matriz maciça 

da amostra AM-03C, respectivamente. 

 

Uma espécie de crosta cimentada com aspecto impermeabilizado foi observada 

depositada na superfície em parte dos fragmentos (Figura 4.46) 
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Figura 4.46 – Detalhe da matriz maciça com microfissuras e detalhe de crosta da amostra AM-03C, 

respectivamente. 

 

Algumas raras formações de nódulos metálicos contendo ferro (Fe), níquel (Ni), Cromo 

(Cr) e enxofre (S), também foram observadas em interior de poros de ar (Figura 4.47). 

 

Figura 4.47 – Nódulos e espectro EDS (a) e (b) da superfície dos nódulos da amostra AM-03C, 

respectivamente. 

 

4.4.2.12 AMOSTRA AM-03D 

 

A amostra AM-03D após inspeção visual macroscópica com auxílio de lupa 

estereoscópica, permitiu a seleção de 6 fragmentos representativos das estruturas dos 

diversos fragmentos presentes na amostra, conforme apresentado na Figura 4.48.  
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Figura 4.48 – Fragmentos selecionados da amostra AM-03D. 

Todos os fragmentos apresentaram microestruturas heterogêneas, com duas regiões 

distintas, sendo uma região de matriz maciça, microporos de fases não cristalizadas com 

poros de ar incorporado (aspecto esférico) vazios, com dimensões e concentrações 

bastante variadas, provavelmente formados durante o resfriamento da escória, e outra 

região de matriz macroporosa de fases mal formadas (Figura 4.49).  

 

Figura 4.49 – Matriz maciça com poros de ar e matriz macroporosa da amostra AM-03C, 

respectivamente. 

Foram observados em meio à matriz e no interior de poros de ar inúmeros tipos de nódulos 

contendo ferro (Fe) e outros elementos metálicos, conforme as Figuras 4.50 a 4.53. 
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Figura 4.50 – Nódulo contendo Fe, Ni e Cr, conforme Espectro EDS (a). 

 

Figura 4.51 – Nódulo contendo Fe, Ni, Cr e S, conforme Espectro EDS (a). 

 

Figura 4.52 – Nódulo contendo Fe, conforme Espectro EDS (a). 
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Figura 4.53 – Nódulo contendo Fe, conforme Espectro EDS (a). 

 

 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X  

 

Os resultados da análise química utilizando o espectrômetro de fluorescência de raios X 

nas amostras de escória são apresentados na Tabela 4.13, sendo observado que a escória 

de ferro-níquel apresenta predominantemente em sua composição química, sílica (SiO2) 

– 49,07%, óxido de magnésio (MgO) – 29,05% e óxido férrico (Fe2O3) – 15,57%. 

 

Avaliando os estudos existentes da escória de ferro-níquel, identificamos dois estudos 

que realização a caracterização por fluorescência da referida escória: 

 

1. Kallas (2015) realizou estudo de caracterização da escória de ferro-níquel do 

sudoeste do Brasil aplicada na produção de telhas cerâmicas; 

 

2. Silva (2017) realizou estudo de caracterização da escória de ferro-níquel do 

aplicada na produção de fertilizantes. 

 

Na Tabela 4.14 é apresentado o comparativo dos resultados dos ensaios de fluorescência 

de raios X de Kallas (2015) e Silva (2017) com os parâmetros médios obtidos para escória 

de ferro-níquel avaliada.  
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Tabela 4.13 - Resultados da análise química utilizando o espectrômetro de fluorescência de raios X. 

Amostra 
Componentes Químicos (%) 

CaSO4 SO3 MgO SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO TiO2 Cr2O3 NiO Co2O3 ZnO MnO Na2O K2O 

AM-01A 0,19 0,11 30,11 50,26 13,96 2,08 0,22 0,08 2,55 0,29 0,06 0,04 0,31 * 0,07 

AM-01B * * 28,94 48,87 15,76 2,53 0,40 0,11 2,45 0,44 0,07 0,03 0,35 * 0,06 

AM-01C 0,31 0,18 29,98 48,37 15,74 2,47 0,78 0,15 1,51 0,26 0,05 0,04 0,36 * 0,07 

AM-01D * * 28,64 49,52 15,63 2,47 1,09 0,14 1,69 0,33 0,06 0,03 0,34 * 0,06 

Média da Área 1 0,13 0,07 29,42 49,26 15,27 2,39 0,62 0,12 2,05 0,33 0,06 0,04 0,34 * 0,07 

AM-02A 0,32 0,19 29,25 48,54 16,02 2,51 1,02 0,13 1,60 0,25 0,06 0,04 0,36 * 0,06 

AM-02B * * 29,17 48,02 16,39 2,73 0,46 0,13 2,24 0,29 0,06 0,03 0,39 * 0,08 

AM-02C * * 28,65 48,34 17,00 2,66 0,51 0,13 1,94 0,24 0,06 0,05 0,37 * 0,06 

AM-02D * * 28,98 50,15 14,98 2,65 0,12 0,00 2,37 0,22 0,06 0,04 0,32 * 0,10 

Média da Área 2 0,08 0,05 29,01 48,76 16,10 2,64 0,53 0,10 2,04 0,25 0,06 0,04 0,36 * 0,08 

AM-03A * * 27,75 49,82 14,67 3,17 0,21 0,11 2,45 0,25 0,06 0,03 0,31 * 0,16 

AM-03B 0,22 0,13 28,16 48,67 16,30 2,71 0,25 0,12 2,50 0,53 0,07 0,04 0,33 * 0,16 

AM-03C 0,29 0,17 30,23 49,84 14,16 2,15 0,29 * 2,51 0,17 0,05 0,03 0,31 * 0,05 

AM-03D 0,27 0,16 28,77 48,38 16,24 2,96 0,95 0,13 1,57 0,25 0,05 0,34 0,12 * 0,06 

Média da Área 3 0,20 0,12 28,73 49,18 15,34 2,75 0,43 0,09 2,26 0,30 0,06 0,11 0,27 * 0,11 

Média Global 0,13 0,08 29,05 49,07 15,57 2,59 0,53 0,10 2,12 0,29 0,06 0,06 0,32 * 0,08 

 * Abaixo do limite de detecção 
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Tabela 4.14 - Comparativo dos resultados dos ensaios de fluorescência de raios X para escória de 

ferro-níquel. 

Componentes 

Químicos 

Escória de ferro-níquel (%) 

Kallas (2015) Silva (2017) Este estudo 

CaSO4 4,12 n.d. 0,13 

SO3 2,67 0,06 0,08 

MgO 14,13 21,41 29,05 

SiO2 51,72 40,00 49,07 

Fe2O3 22,34 13,58 15,57 

Al2O3 0,80 3,02 2,59 

CaO 4,15 0,47 0,53 

TiO2 0,25 0,08 0,10 

Cr2O3 1,94 1,09 2,12 

NiO 0,41 0,08 0,29 

Co2O3 n.d. n.d. 0,06 

ZnO 0,12 0,03 0,06 

MnO 0,99 0,33 0,32 

Na2O n.d. 0,15 * 

K2O 0,20 0,11 0,08 
* Abaixo do limite de detecção 

n.d. – Não divulgado 

 

A escória de ferro-níquel avaliada no presente trabalho apresenta maior percentual de 

silíca (SiO2), óxido de magnésio (MgO) e óxido cromo (Cr2O3) em comparação com as 

demais escórias avaliadas por outros estudos, sendo inerente das diferentes características 

químicas dos minérios que originaram as respectivas escórias. 

 

 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

As fases identificadas por difração de raios X são, em quase totalidade, compostas pelos 

elementos químicos silício (Si) e magnésio (Mg). Os resultados são confirmados pela 

análise química (fluorescência de raios-X) que apresentou os dois elementos 

mencionados como predominantes, sendo responsáveis por mais de 75% da composição 

da escória de ferro-níquel. A análise da microestrutura por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) demonstrou que os fragmentos que compôs todas as amostras possuem 
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dois tipos de estrutura predominantes, podendo ocorrer simultaneamente em um mesmo 

fragmento ou individualizadas:  

1) Matriz maciça com microporos de fases não cristalizadas, podendo apresentar 

poros de ar incorporado (aspecto esférico) raramente observados ou altamente 

concentrados em certas regiões; 

2) Matriz macroporosa com fases malformadas. Os poros de ar com aspecto 

esférico observados na análise da microestrutura em muitos fragmentos das 

amostras de escória indicam que foram provavelmente formados pelo 

aprisionamento de ar na massa durante o resfriamento da escória. 

 

Avaliando os resultados químicos e mineralógicos da escória de ferro-níquel e 

comparando com os previstos para rochas utilizadas como enrocamento, temos que a 

escória de ferro-níquel se comporta de forma semelhante as rochas básicas (Gabro, 

Basalto e Diorito), visto que possui SiO2 entre 45% e 52%. Portanto a escória de ferro-

níquel apresenta propriedades químicas e mineralógicas para serem utilizadas como 

enrocamento. 

 

4.5 COMPARAÇÃO DA ESCÓRIA DE FERRO-NÍQUEL COM OUTROS 

ENROCAMENTOS 

 

Avaliando os estudos existentes de enrocamentos rochosos, identificamos três estudos 

que realização a caracterização dos enrocamentos aplicados a barragens: 

1. Bassos (2007) realizou estudo de caracterização do enrocamento de basalto 

oriundo da Barragem Campos Novos - SC; 

2. Santos (2016) realizou estudo de caracterização do enrocamento granito/gnaisse 

e do granito oriundos da UHE Itapebi e da UHE Serra da Mesa, respectivamente; 

3. Maia (2001) realizou estudo de caracterização do enrocamento de basalto alterado 

e basalto oriundos da UED Marimbondo e da Pedreira Rio Grandes, 

respectivamente. 

 

Na Tabela 4.15 é apresentado o comparativo dos resultados da escória de ferro-níquel 

com os resultados obtidos da caracterização dos enrocamentos de Basso (2007), Santos 

(2016) e Maia (2001).  
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Tabela 4.15 - Comparação da escória de ferro-níquel com outros enrocamentos. 

Autor 
Basso 

(2007) 
Santos (2016) Maia (2001) 

Presente 

Trabalho 

Tipo de enrocamento Basalto 
Granito 

Gnaisse 
Granito 

Basalto 

Alterado 
Basalto 

Escória de 

ferro-níquel   

Local de origem 

Barragem 

Campos 

Novos - SC 

UHE 

Itapebi 

UHE Serra 

da Mesa 

UED 

Marimbondo 

Pedreira 

Rio 

Grande 

Pará 

Coeficiente de não 

uniformidade 
6,60 n.d. n.d. 1,12 1,12 177,30 

Coeficiente de curvatura n.d. n.d. n.d. 2,66 2,66 4,33 

Diâmetro máximo 

característico (mm) 
76 25 - 150 25 - 200 152,4 152,4 37,50 

Resistência ao desgaste 

Abrasão Los Angeles (%) 
n.d. 57 - 63 22 n.d. n.d. 26,57 

Massa específica (KN/m³) 28,77 25,1 - 25,6 26,35 18,3 18,5 33,26 

Absorção de água (%) 0,57 0,4 - 1,1 0,36 n.d. n.d. 1,19* 

Resistência à compressão 

uniaxial (MPa) 
292,4 47 - 57 160 - 180 237,8 180,62 139,00* 

Perda na ciclagem 

acelerada 
n.d. 0,03 n.d. n.d. n.d. 0,05 

* Resultados informados pela unidade avaliada. 

n.d. – Não divulgado 

 

Observa-se que a escória apresentou bons resultados em comparação com os demais 

enrocamentos apresentando massa espefífica superior aos demais, resistência ao abrasão 

Los Angeles superior ao do Granito/Gnaisse da UHE Itapebi e inferior ao do Granito da 

UHE Serra da Mesa, ciclagem acelerada muito proximo ao valor do Granito/Gnaisse da 

UHE Itapebi, e resistência à compressão uniaxial superior ao do Granito/Gnaisse da UHE 

Itapebi e inferior aos demais, se comportando como excelente material para uso como 

enrocamento de diques galgáveis drenantes.  

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS DO DIQUE 

 

Foram realizadas análises de granulometrias dos sedimentos existentes nas caixas de 

sedimentação próximas ao local de construção do dique, que representam os sedimentos 

que serão aportados no dique, o intervalo da faixa granulometrica dos sedimentos está  

expressa pelas curvas granulométricas de máximo e minímo representadas na Figura 4.54. 

No apêndice IV são apresentadas as fichas do ensaio de granulometria completa dos 

sedimentos existentes nas caixas de sedimentação. 
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Figura 4.54 – Intervalo da faixa granulometrica dos sedimentos que serão aportados no dique. 
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Observa-se que os sedimentos existentes nas caixas de sedimentação apresentam 

granulometria predominantemente arenosa e argilosa, tendo o tamanho das partículas de 

sua composição variando entre 0,0008 mm a 9,50 mm. A amostra AM-02 foi a que 

apresentou composição com a maior presença de finos e amostra AM-04 foi a que 

apresentou a composição com maior fração grosseira.  

 

O ensaio de massa específica dos sólidos mostrou que dos sedimentos existentes nas 

caixas de sedimentação apresentam uma massa específica média de 3,061 g/cm³, o que 

pode ser explicado pelo teor significativo de ferro presente e umidade média de 9,05%, 

conforme apresentado na Tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16 - Resultados do ensaio de massa específica dos sólidos e umidade dos sedimentos das 

caixas de sedimentação. 

Amostra Umidade (%) 
Massa Específica 

dos Sólidos (g/cm³) 

AM-01 9,33 3,244 

AM-02 12,60 3,313 

AM-03 10,09 3,063 

AM-04 8,55 2,871 

AM-05 4,70 2,813 

Média 9,05 3,061 

 

Na Tabela 4.17 são apresentados parâmetros granulométricos dos sedimentos existentes 

nas caixas de sedimentação, destacando-se o diâmetro máximo (Dmáx), coeficiente de não 

uniformidade (Cu) e de curvatura (Cc), e modulo de finura. O diâmetro máximo (Dmáx) 

oscilou entre 2,00 e 9,50mm representando que material apresenta característica de areia.  

 

Tabela 4.17 – Parâmetros granulométricos dos sedimentos das caixas de sedimentação. 

Amostra 
D10  D30 D60 Dmáx 

Cu Cc 
Modulo de 

Finura (mm) (mm) (mm) (mm) 

AM-01 0,0008 0,0055 0,800 9,50 1000 0,047 2,50 

AM-02 0,0007 0,0007 0,200 6,30 285,71 0,004 1,83 

AM-03 0,0008 0,0011 0,032 2,00 40 0,047 0,26 

AM-04 0,0008 0,0280 0,680 4,75 850 1,41 2,19 

AM-05 0,0008 0,0055 0,180 6,30 225 0,21 0,92 
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O coeficiente de não uniformidade (Cu) e de curvatura (Cc), e modulo de finura 

apresentaram padrões em todas as amostras que demonstram que o material é mal 

graduado e não uniforme.  

 

Na Tabela 4.18 são apresentadas as classificações granulométricas das amostras de 

sedimentos existentes nas caixas de sedimentação seguindo a metodologia da ABNT, 

sendo predominou a classificação de material arenoso mal graduado. 

 

Tabela 4.18 – Classificação Granulométrica das amostras dos sedimentos, seguindo metodologia da 

ABNT. 

Amostra 
Granulometria (%) 

Classificação Granulométrica da ABNT 
Pedr. Areia Silte Argila 

AM-01 25 40 12 23 Areia Pedregulhosa Argilosa - Mal Graduado 

AM-02 26 19 15,5 39,5 Argila Pedregulhosa - Mal Graduado 

AM-03 1 28,5 38 32,5 Silte Argiloso - Mal Graduado 

AM-04 15 53 15,5 16 Areia Argilosa - Mal Graduada 

AM-05 3 58 20,5 18,5 Areia Silto Argilosa - Mal Graduado 

   

4.7 SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) DA FUNDAÇÃO DO DIQUE 

 

No Apêndice V são apresentadas as fichas da sondagem à percussão com SPT da 

fundação do dique galgável drenante, sendo que na sondagem foram identificados os 

seguintes materiais:  

 Solo vegetal: Solo silto arenoso, com matéria orgânica e restos vegetais (raízes e 

cascas de árvores), consistência mole; 

 Colúvio: Silto arenoso, com pedregulhos (fragmentos de rocha alterada), de cor 

avermelhada como porções amarelas e esbranquiçadas, de consistência rija a 

muito rija; 

 Solo residual/Saprolito de gnaisse: Solo arenoso (areias médias), pouco siltoso, 

de coloração cinza a esbranquiçada, com estrutura da rocha preservada, 

compacidade média. 

 

Na Tabela 4.19 são apresentados os resultados da sondagem à percussão da fundação do 

dique, sendo que durante a sondagem alguns furos foram deslocados para comprovação 

de impenetrabilidade do furo. 
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Tabela 4.19 – Resultados da sondagem à percussão da fundação do dique. 

Furo 
Profundidade N. A. 

(m) (m) 

SP-01 15,45 Seco 

SP-02 15,45 0,83 

SP-03 15,45 0,37 

SP-04 6,08 0,53 

*SP-04A 5,62 0,48 

*SP-04B 6,75 0,45 

SP-05 5,03 Seco 

*SP-05A 3,71 Seco 

*SP-05B 2,02 Seco 

SP-06 5,98 Seco 

*SP-06A 5,03 Seco 

*SP-06B 7,11 Seco 

SP-07 3,82 0,37 

*SP-07A 2,08 0,48 

*SP-07B 3,02 0,92 

*Furos com deslocamento do furo principal para comprovação de impenetrabilidade. 

 

Nos furos de sondagens SP-02, SP-03, SP-04, incluindo seus deslocamentos, executados 

próximo à região do leito do córrego, o nível freático encontra-se aflorado, muito próximo 

do nível do terreno e apresenta uma camada superficial de solo vegetal variando espessura 

de 0,45m a 1,45m e N-SPT de 3 a 9 seguido de uma camada de espessura variando de 

2,0m a 4,0m e N-SPT de 3 a 18 de solo classificado ora como coluvionar ora como solo 

residual maduro e depois por uma camada de saprolito de gnaisse com N-SPT variando 

de 12 a 37. 

 

A sondagem SP-01, executada na ombreira direita, não encontrou a presença do nível 

freático, sendo composto por uma camada inicial de solo vegetal de 0,45m de espessura 

com N-SPT de 5, seguido de uma camada de solo coluvionar de 3,0m de espessura com 

N-SPT variando de 13 a 22 e depois por uma camada de solo residual / saprólito de 

gnaisse até a profundidade final do furo de 15,45m, com N-SPT variando de 8 a 16. 

 

As sondagens executadas na ombreira esquerda (SP-05, SP-06 e SP-07), incluindo seus 

deslocamentos), apresentaram uma camada superficial de solo vegetal de 0,45m de 
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espessura com N-SPT variando de 3 a 8, seguido de uma camada de solo coluvionar 

variando de 1,0m a 2,0m de espessura e N-SPT de 6 a 28, seguido de uma camada de 

saprólito de gnaisse com N-SPT mínimo de 8. O nível freático não foi encontrado nos 

furos SP-05 e SP-06. No SP-07 foi observada a presença do nível freático muito próximo 

do nível do terreno. 

 

Segundo Rebello (2008), é importante considerar o conhecimento sobre o grau de 

compacidade dos solos arenosos, ou seja, se o solo irá apresentar características 

compactas ou fofas, com o intuito de determinar sua resistência. De acordo com a norma 

NBR 6484 (ABNT, 2001), os solos podem ser classificados quanto ao estado de 

compacidade em função do número de SPT conforme apresentado na Tabela 4.20. As 

fundações em solos arenosos somente serão possíveis caso este apresente um grau de 

compacidade mais elevado para se o apoiar uma fundação sobre si, ou seja, no mínimo 

com características medianamente compactas, sendo este, com valores do NSPT entre 9 

e 18 (Rebello, 2008). 

 

Tabela 4.20 – Classificação quanto ao estado de compacidade em função do número de SPT, segundo 

NBR 6484 (ABNT, 2001). 

Solo 

Índice de 

resistência à 

penetração 

Designação(1) 

Areia e silte arenoso 

0 a 4 Fofa (o) 

5 a 8 Pouco compacta (o) 

9 a 18 Medianamente compacta (o) 

18 a 40 Compacta (o) 

acima de 40 Muito compacta (o) 

Argila e silte argiloso 

0 a 2 Muito mole 

3 a 5 Mole 

6 a 10 Média (o) 

11 a 19 Rija (o) 

acima de 19 Dura (o) 
(1)As expressões empregadas para a classificação da compacidade das areias 

(fofa, compacta, etc.), referem-se à deformabilidade e resistência destes 

solos, sob o ponto de vista de fundações, e não devem ser confundidas com 

as mesmas denominações empregadas para a designação da compacidade 

relativa das areias ou para a situação perante o índice de vazios críticos, 

definidos na Mecânica dos Solos. 
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A partir da campanha de investigação geotécnica, executada em janeiro de 2018, 

conforme apêndice IV, na qual foram executados 07 furos de sondagem à percussão no 

eixo do dique, foi possível avaliar as camadas de solos existentes na região e propor um 

tratamento para a fundação, sendo definido que a fundação da estrutura deverá ser sobre 

solo com NSPT maior ou igual a 9, seguindo as orientações propostas por Rebello (2008). 

 

O maciço do dique deverá apoiar-se em terreno natural competente, após a devida 

escavação e tratamento da fundação que consistirá em remoção de todo o solo orgânico 

ou mole e, se necessário, de solo coluvionar existente. 

 

Desta forma, na região no talvegue, onde encontra-se a maior deposição de sedimento, 

indicou-se uma escavação de 4,00m na região do leito do córrego e de 0,50m nas 

ombreiras, sendo que a locação das sondagens executadas e o tratamento de fundação 

proposto são apresentados na Figura 4.55. 
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Figura 4.55 - Locação das sondagens executadas e o tratamento de fundação proposto para o dique. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

5 DIMENSIONAMENTO DAS TRANSIÇÕES DO ENROCAMENTO 

 

No intuito de evitar o carreamento de sedimentos através do maciço em enrocamento foi 

proposto a implantação de um sistema de transição composta por cinco materiais: 

geotêxtil, areia, transição 1, escória do maciço e transição 2, conforme seção transveral 

exemplificada na Figura 5.2. O dimensionamento das transições do enrocamento foi 

executado seguindo os critérios filtro elaborado por Terzaghi e Peck (1948), sendo 

apresentado na Figura 5.1 e na Tabela 5.1 as faixas granulométricas dos materiais de 

transição: 

1) As dimensões dos vazios no material da transição devem ser suficientemente 

pequenas para reter as maiores partículas do solo protegido; 

2) As dimensões dos vazios no material da transição devem ser suficientemente 

grandes para propiciar a drenagem e o controle das forças de percolação.  

 

Figura 5.1 - Faixa granulométrica dos materiais de transição. 

Tabela 5.1 – Faixas granulométricas para os materiais que irão compor o dique. 

Camada 

Faixa granulométrica  

Limite inferior 

(mm) 

Limite superior 

(mm) 

Transição 1 4,0 19,0 

Escória como maciço 18,0 50,0 

Transição 2 80,0 180,0 
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Figura 5.2 - Seção Transversal do Dique. 
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CAPÍTULO 6 
 

 

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS  

 

A escória de ferro-níquel poderá ser utilizada como enrocamento de diques galgáveis 

drenantes, visto que apresenta propriedades semelhantes as rochas básicas e no 

comparativo dos resultados obtidos da caracterização tecnológica da escória de ferro-

níquel com os resultados da caracterização dos enrocamentos de Basso (2007), Santos 

(2016) e Maia (2001), demonstram que a escória possui bons resultados nos ensaios 

avaliados, se comportando como excelente material para uso como enrocamento de 

diques galgáveis drenantes. 

 

Atualmente o pátio de escória comporta o volume de 1.804.653m³ de escória de ferro-

níquel, ocupando uma área de 140,12ha, com a utilização da escória na construção do 

dique estimasse reduzir 50.000 m³, representando uma redução 2,77% no atual volume 

do pátio de escória. No plano diretor da unidade avaliada são previstos a construção de 

25 diques de contenção de sedimentos ao longo da vida útil do empreendimento, seguindo 

a metodologia proposta e estimando que o volume de escória consumido será de 

1.250.000m³ poderá significar uma redução aproximada de 69,25% no atual volume do 

pátio de escória. 

 

Como sugestões para pesquisas futuras e para o prosseguimento dos estudos 

desenvolvidos nesta dissertação, propõe-se: 

 

 Após a construção realizar o monitoramento mensal da qualidade da água 

percolada durante 24 meses (2 anos), avaliando a composição da água que estará 

sendo disponibilizada ao meio ambiente; 

 Avaliação da aplicação da escória de ferro-níquel como camada de base de 

pavimentos ou em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), pois poderia 

ser aplicado como agregado de menor custo para prefeituras locais na construção 

de estradas e rodovias; 
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 Avaliação da aplicação da escória de ferro-níquel como agregado na fabrição de 

concreto, pois poderia ser aplicado como agregado de menor custo; 

 Desenvolvimento de nova metodologia de ensaios de lixiviação e solubilização, 

pois atual metodologia (NBR 10.004, 10.005 e 10.006 (ABNT, 2004)) são 

baseadas na avaliação de uma pequena fração da amostra que não representa a 

real situação da aplicação dos residuos em grande escala.  
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APÊNDICE I 
 

Ensaio de Granulometria Completa 

Escória de Ferro-Níquel 
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Figura I.1 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01A 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³MÉDIA 3,309

Vale

Pátio de escória

01

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99843

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,370 3,318 3,332 3,306 3,311 3,298

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99751 0,99843 0,99759 0,99843 0,99759

660,30

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 714,70 714,82 712,19 712,40 705,53 705,78

BALÃO + ÁGUA (G) 670,17 670,60 666,72 667,10 659,96

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 63,25 63,25 64,90 64,90 65,22 65,22

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,2 64,2 65,88 65,88 66,2

277

TEMPERATURA °C 23 19 22,5 19 22,5 19

66,2

TEOR DE UMIDADE 1,47 1,53 1,52

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 1,51

MASSA DA ÁGUA 0,91 0,93 0,91

MASSA DO SOLO SECO 62,03 60,76 59,75

TARA DA CÁPSULA 22,41 23,47 24,83 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 85,35 85,16 85,49 1,51

MASSA BRUTA SECA 84,44 84,23 84,58 MASSA DE SOLO ÚMIDA

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 131 178 1 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

Pedregulho arenoso

0,10 a 0,60 metros

AM 01 A

GEO 678

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° BV02 BV02 BV03 BV03 277
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Figura I.2 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01A 

  



 

I.3 
 

 

Figura I.3 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01A 
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Figura I.4 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01B 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³

Pedregulho arenoso

0,30 a 0,70 metros

AM 01 B

GEO 679

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° 287 287 288 288 279

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 122 68 182 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

TARA DA CÁPSULA 23,4 21,67 23,49 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 85,42 85,81 85,27 0,62

MASSA BRUTA SECA 85,04 85,42 84,88 MASSA DE SOLO ÚMIDA

TEOR DE UMIDADE 0,62 0,61 0,64

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 0,62

MASSA DA ÁGUA 0,38 0,39 0,39

MASSA DO SOLO SECO 61,64 63,75 61,39

279

TEMPERATURA °C 22,5 20 23 20 23 20

66,12

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 64,25 64,25 64,82 64,82 65,71 65,71

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,65 64,65 65,22 65,22 66,12

644,70

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 708,04 708,16 713,85 714,12 690,53 690,81

BALÃO + ÁGUA (G) 662,69 662,97 668,26 668,60 644,41

MÉDIA 3,355

Vale

Pátio de escória

02

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99823

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,392 3,365 3,362 3,353 3,346 3,347

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99759 0,99823 0,99751 0,99823 0,99751
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Figura I.5 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01B 
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Figura I.6 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01B 
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Figura I.7 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01C 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³

Pedregulho arenoso

0,10 a 0,60 metros

AM 01 C

GEO 680

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° 287 287 288 288 279

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 169 134 82 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

TARA DA CÁPSULA 21,79 22,58 24,41 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 85,69 85,65 85,61 0,81

MASSA BRUTA SECA 85,17 85,15 85,12 MASSA DE SOLO ÚMIDA

TEOR DE UMIDADE 0,82 0,80 0,81

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 0,81

MASSA DA ÁGUA 0,52 0,5 0,49

MASSA DO SOLO SECO 63,38 62,57 60,71

279

TEMPERATURA °C 23 21 24 21 23 21

66,82

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 64,15 64,15 64,61 64,61 66,28 66,28

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,67 64,67 65,13 65,13 66,82

644,60

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 707,69 707,91 713,48 713,76 690,80 691,04

BALÃO + ÁGUA (G) 662,63 662,86 668,15 668,49 644,41

MÉDIA 3,343

Vale

Pátio de escória

03

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99814

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,352 3,353 3,341 3,335 3,324 3,334

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99751 0,99814 0,99721 0,99814 0,99751
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Figura I.8 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01C 
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Figura I.9 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01C 
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Figura I.10 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01D 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³

Areia com pedregulhos

0,20 a 0,70 metros

AM 01 D

GEO 681

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° 287 287 288 288 279

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 1 170 10 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

TARA DA CÁPSULA 24,84 23,16 23,4 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 91,55 76,01 86,1 0,28

MASSA BRUTA SECA 91,38 75,84 85,94 MASSA DE SOLO ÚMIDA

TEOR DE UMIDADE 0,26 0,32 0,26

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 0,28

MASSA DA ÁGUA 0,17 0,17 0,16

MASSA DO SOLO SECO 66,54 52,68 62,54

279

TEMPERATURA °C 22,5 20 22,5 20 22,5 20

66,61

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 64,11 64,11 65,21 65,21 66,43 66,43

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,29 64,29 65,39 65,39 66,61

644,70

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 707,85 707,90 714,09 714,22 690,91 691,18

BALÃO + ÁGUA (G) 662,69 662,97 668,32 668,60 644,46

MÉDIA 3,326

Vale

Pátio de escória

04

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99823

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,376 3,336 3,346 3,323 3,318 3,325

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99759 0,99823 0,99759 0,99823 0,99759
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Figura I.11 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01D 



 

I.12 
 

 

Figura I.12 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01D 
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Figura I.13 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02A 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³

Pedregulho arenoso

0,10 a 0,60 metros

AM 02 A

GEO 678 A

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° 287 287 288 288 279

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 184 181 117 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

TARA DA CÁPSULA 22,38 25,02 23 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 85,57 85,23 85,39 0,42

MASSA BRUTA SECA 85,3 85 85,12 MASSA DE SOLO ÚMIDA

TEOR DE UMIDADE 0,43 0,38 0,43

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 0,42

MASSA DA ÁGUA 0,27 0,23 0,27

MASSA DO SOLO SECO 62,92 59,98 62,12

279

TEMPERATURA °C 22 19,5 22 18,5 22 18

66,23

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 64,26 64,26 65,25 65,25 65,96 65,96

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,53 64,53 65,52 65,52 66,23

644,89

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 707,87 708,19 713,93 714,46 690,74 691,12

BALÃO + ÁGUA (G) 662,74 663,03 668,38 668,76 644,50

MÉDIA 3,340

Vale

Pátio de escória

01

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99862

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,352 3,359 3,307 3,332 3,338 3,339

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99803 0,99843 0,99803 0,99862 0,99803
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Figura I.14 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02A 
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Figura I.15 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02A 

 

 

 

 



 

I.16 
 

 

 

Figura I.16 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02B 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³

Pedregulho arenoso

0,30 a 0,60 metros

AM 02 B

GEO 679 A

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° BV02 BV02 BV03 BV03 277

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 177 94 48 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

TARA DA CÁPSULA 22,92 24,2 20,9 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 85,54 85,42 85,24 0,35

MASSA BRUTA SECA 85,32 85,21 85,01 MASSA DE SOLO ÚMIDA

TEOR DE UMIDADE 0,35 0,34 0,36

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 0,35

MASSA DA ÁGUA 0,22 0,21 0,23

MASSA DO SOLO SECO 62,4 61,01 64,11

277

TEMPERATURA °C 23,5 21 23,5 21 23 21

66,69

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 64,39 64,39 65,35 65,35 66,46 66,46

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,62 64,62 65,58 65,58 66,69

660,11

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 715,50 715,54 712,36 712,58 706,53 706,74

BALÃO + ÁGUA (G) 670,12 670,39 666,61 666,88 659,91

MÉDIA 3,338

Vale

Pátio de escória

02

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99814

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,378 3,340 3,326 3,320 3,342 3,346

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99745 0,99814 0,99745 0,99814 0,99751
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Figura I.17 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02B 
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Figura I.18 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02B 

 

 

 

  



 

I.19 
 

 

 

Figura I.19 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02C 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³MÉDIA 3,297

Vale

Pátio de escória

03

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99843

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,287 3,256 3,301 3,279 3,296 3,305

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99759 0,99843 0,99803 0,99843 0,99803

660,26

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 714,67 714,79 712,19 712,37 705,79 706,08

BALÃO + ÁGUA (G) 670,23 670,55 666,77 667,10 660,01

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 63,81 63,81 65,10 65,10 65,66 65,66

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,22 64,22 65,52 65,52 66,09

277

TEMPERATURA °C 22,5 19,5 22 19 22 19,5

66,09

TEOR DE UMIDADE 0,60 0,62 0,73

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 0,65

MASSA DA ÁGUA 0,27 0,26 0,41

MASSA DO SOLO SECO 44,79 41,98 56,38

TARA DA CÁPSULA 23,64 22,82 23,5 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 68,7 65,06 80,29 0,65

MASSA BRUTA SECA 68,43 64,8 79,88 MASSA DE SOLO ÚMIDA

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 7 86 182 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

Pedregulho arenoso

0,15 a 0,50 metros

AM 02 C

GEO 680 A

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° BV02 BV02 BV03 BV03 277



 

I.20 
 

 

Figura I.20 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02C 
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Figura I.21 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02C 

 

  



 

I.22 
 

 

 

Figura I.22 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02D 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³

Pedregulho arenoso

0,20 a 0,70 metros

AM 02 D

GEO 681 A

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° BV02 BV02 BV03 BV03 277

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 48 178 122 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

TARA DA CÁPSULA 20,92 23,48 23,41 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 100,15 75,84 111,95 0,29

MASSA BRUTA SECA 99,92 75,71 111,67 MASSA DE SOLO ÚMIDA

TEOR DE UMIDADE 0,29 0,25 0,32

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 0,29

MASSA DA ÁGUA 0,23 0,13 0,28

MASSA DO SOLO SECO 79 52,23 88,26

277

TEMPERATURA °C 22,5 19,5 22,5 20 22 20

66,67

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 63,90 63,90 65,36 65,36 66,48 66,48

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,08 64,08 65,55 65,55 66,67

660,21

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 714,94 715,17 712,57 712,70 706,76 706,75

BALÃO + ÁGUA (G) 670,23 670,55 666,72 666,99 660,01

MÉDIA 3,320

Vale

Pátio de escória

04

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99823

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,322 3,309 3,342 3,320 3,363 3,329

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99759 0,99843 0,99759 0,99823 0,99803



 

I.23 
 

 

Figura I.23 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02D 
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Figura I.24 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02D 
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Figura I.25 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03A 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³MÉDIA 3,238

Vale

Pátio de escória

01

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99843

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,247 3,206 3,238 3,213 3,230 3,239

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99803 0,99843 0,99803 0,99843 0,99814

660,26

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 713,94 714,01 711,29 711,40 705,08 705,33

BALÃO + ÁGUA (G) 670,28 670,60 666,77 667,04 660,06

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 63,04 63,04 64,36 64,36 65,16 65,16

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,43 64,43 65,78 65,78 66,6

277

TEMPERATURA °C 22 19 22 19,5 21,5 19,5

66,6

TEOR DE UMIDADE 2,24 2,19 2,20

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 2,21

MASSA DA ÁGUA 1,35 1,34 1,34

MASSA DO SOLO SECO 60,26 61,06 60,86

TARA DA CÁPSULA 23,86 23,14 23,16 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 85,47 85,54 85,36 2,21

MASSA BRUTA SECA 84,12 84,2 84,02 MASSA DE SOLO ÚMIDA

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 80 180 170 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

Pedregulho arenoso

0,10 a 0,50 metros

AM 03 A

GEO 678 B

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° BV02 BV02 BV03 BV03 277



 

I.26 
 

 

Figura I.26 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03A 
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Figura I.27 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03A 

 

 

 

  



 

I.28 
 

 

 

Figura I.28 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03B 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³

Pedregulho arenoso

0,20 a 0,50 metros

AM 03 B

GEO 679 B

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° BV02 BV02 BV03 BV03 277

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 10 132 6 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

TARA DA CÁPSULA 23,39 22,24 25,5 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 85,67 85,27 85,39 2,17

MASSA BRUTA SECA 84,33 83,94 84,13 MASSA DE SOLO ÚMIDA

TEOR DE UMIDADE 2,20 2,16 2,15

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 2,17

MASSA DA ÁGUA 1,34 1,33 1,26

MASSA DO SOLO SECO 60,94 61,7 58,63

277

TEMPERATURA °C 23 21 24 21,5 23 21

66,12

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 63,14 63,14 64,30 64,30 64,72 64,72

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,51 64,51 65,69 65,69 66,12

660,11

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 714,12 714,43 711,35 711,62 705,07 705,37

BALÃO + ÁGUA (G) 670,17 670,39 666,56 666,83 659,91

MÉDIA 3,292

Vale

Pátio de escória

02

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99814

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,281 3,300 3,288 3,291 3,301 3,320

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99751 0,99814 0,99721 0,99814 0,99751



 

I.29 
 

 

Figura I.29 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03B 
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Figura I.30 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03B 
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Figura I.31 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03C 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³

Pedregulho arenoso

0,30 a 0,50 metros

AM 03 C

GEO 680 B

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° 287 287 288 288 289

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 1 169 131 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

TARA DA CÁPSULA 24,83 21,81 23,41 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 97,98 95,32 107,55 0,22

MASSA BRUTA SECA 97,8 95,16 107,38 MASSA DE SOLO ÚMIDA

TEOR DE UMIDADE 0,25 0,22 0,20

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 0,22

MASSA DA ÁGUA 0,18 0,16 0,17

MASSA DO SOLO SECO 72,97 73,35 83,97

289

TEMPERATURA °C 23 20 23 19,5 23 19,5

66,25

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 64,40 64,40 65,27 65,27 66,10 66,10

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,54 64,54 65,42 65,42 66,25

672,44

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 708,26 708,31 714,33 714,57 718,56 718,87

BALÃO + ÁGUA (G) 662,63 662,97 668,26 668,65 672,04

MÉDIA 3,365

Vale

Pátio de escória

03

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99843

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,423 3,373 3,390 3,367 3,367 3,354

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99751 0,99823 0,99751 0,99843 0,99751
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Figura I.32 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03C 
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Figura I.33 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03C 
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Figura I.34 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03D 

INTERESSADO:      DATA:           

OBRA:    AMOSTRA:    

PROCEDÊNCIA:    REGISTRO:       

TIPO DE SOLO (GRAN) -

g

g UMIDADE HIGROSCÓPICA %

g g

g

g

g

%

%

X

°c

g

g

g

g

g/cm³

g/cm³

g/cm³

Pedregulho arenoso

0,20 a 0,40 metros

AM 03 D

GEO 681 B

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS

DETERMINAÇÃO 1 2 3

BALÃO VOLUMÉTRICO N° 287 287 288 288 279

MASSA ESPECÍFICA 

DOS SÓLIDOS 

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA. NBR 6508/1984

Solo 22/02/2018

CÁPSULA Nº 80 169 82 MASSA DE SOLO SECA

UMIDADE HIGROSCÓPICA MASSA DE SOLO PARA O ENSAIO

DETERMINAÇÃO Nº 1 2 3

TARA DA CÁPSULA 23,87 21,8 24,41 OBSERVAÇÕES

MASSA BRUTA ÚMIDA 92,2 96,87 81,23 0,33

MASSA BRUTA SECA 91,96 96,61 81,07 MASSA DE SOLO ÚMIDA

TEOR DE UMIDADE 0,35 0,35 0,28

TEOR DE UMIDADE MÉDIO 0,33

MASSA DA ÁGUA 0,24 0,26 0,16

MASSA DO SOLO SECO 68,09 74,81 56,66

279

TEMPERATURA °C 22 19,5 22,5 20 22,5 20

66,61

AMOSTRA TOTAL SECA (G) 64,12 64,12 64,93 64,93 66,39 66,39

AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (G) 64,33 64,33 65,14 65,14 66,61

644,70

BALÃO + AMOSTRA+ ÁGUA (G) 707,86 707,98 713,86 714,05 690,77 691,29

BALÃO + ÁGUA (G) 662,74 663,03 668,32 668,60 644,46

MÉDIA 3,339

Vale

Pátio de escória

02

MATERIAL:

DESCRIÇÃO:

PROFUNDIDADE:    

0,99823

MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 3,368 3,340 3,341 3,328 3,299 3,347

MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 0,99803 0,99843 0,99759 0,99823 0,99759
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Figura I.35 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03D 
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Figura I.36 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03D 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

APÊNDICE II 
 

Ensaio de Ciclagem 

Escória de Ferro-Níquel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.1 
 

Tabela II.1 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-01A 

 

 

 

Figura II.1 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-01A 

 

 

 

 



 

II.2 
 

 

Tabela II.2 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-01B 

 

 

Figura II.2 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-01B 

 

 

 

 



 

II.3 
 

 

Tabela II.3 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-01C 

 

 

Figura II.3 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-01C 

 

 

 

 



 

II.4 
 

 

 

Tabela II.4 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-01D 

 

 

Figura II.4 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-01D 

 



 

II.5 
 

 

 

 

Tabela II.5 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-02A 

 
 

 

Figura II.5 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-02A 

 



 

II.6 
 

 

 

 

 

Tabela II.6 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-02B 

 

 

Figura II.6 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-02B 



 

II.7 
 

 

 

Tabela II.7 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-02C 

 

 

Figura II.7 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-02C 

 



 

II.8 
 

 

 

 

Tabela II.8 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-02D 

 

 

Figura II.8 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-02D 



 

II.9 
 

 

 

 

 

Tabela II.9 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-03A 

 

 

 

Figura II.9 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-03A 



 

II.10 
 

 

 

 

 

Tabela II.10 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-03B 

 

 

Figura II.10 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-03B 



 

II.11 
 

 

 

 

 

 

Tabela II.11 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-03C 

 

 

Figura II.11 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-03C 



 

II.12 
 

 

 

 

 

 

Tabela II.12 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-03D 

 
 

 

Figura II.12 - Ensaio de ciclagem acelerada com etilenoglicol da amostra AM-03D 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

APÊNDICE III 
 

Ensaio de Difratometria de Raio X 

Escória de Ferro-Níquel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.1 
 

 

Tabela III.1 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-01A 

 

 

 
 

 

 

 



 

III.2 
 

 

 

Tabela III.2 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-01B 

 

 

 

 

 



 

III.3 
 

 

Tabela III.3 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-01C 

 

 

 

 

 

 



 

III.4 
 

 

Tabela III.4 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-01D 

 

 

 

 

 

 



 

III.5 
 

 

Tabela III.5 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-02A 

 

 

 

 

 

 



 

III.6 
 

 

Tabela III.6 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-02B 

 

 

 

 

 

 



 

III.7 
 

 

Tabela III.7 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-02C 

 

 

 

 

 

 



 

III.8 
 

 

Tabela III.8 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-02D 

 

 

 

 

 

 



 

III.9 
 

 

Tabela III.9 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-03A 

 

 

 

 

 



 

III.10 
 

 

 

Tabela III.10 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-03B 

 

 

 

 

 



 

III.11 
 

 

 

Tabela III.11 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-03C 

 

 

 

 

 



 

III.12 
 

 

 

Tabela III.12 - Ensaio de difratometria de raio X da amostra AM-03D 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

APÊNDICE IV 
 

Ensaio de Granulometria Completa 

Sedimentos das caixas de sedimentação 

 
 

 

 

 

 

 



 

IV.1 
 

 

 

Figura IV.1 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01 

 



 

IV.2 
 

 

 

 

Figura IV.2 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-01 



 

IV.3 
 

 

 

Figura IV.3 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02 

 



 

IV.4 
 

 

 

 

Figura IV.4 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-02 



 

IV.5 
 

 

 

Figura IV.5 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03 

 

 



 

IV.6 
 

 

 

 

Figura IV.6 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-03 



 

IV.7 
 

 

 

Figura IV.7 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-04 

 



 

IV.8 
 

 

 

 

Figura IV.8 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-04 



 

IV.9 
 

 

 

 

Figura IV.9 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-05 



 

IV.10 
 

 

 

 

Figura IV.10 - Ensaio de granulometria completa da amostra AM-05



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

APÊNDICE V 
 

Sondagem a percussão (SPT) 

Fundação do dique  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.1 
 

 

 

Figura V.1 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-01 



 

V.2 
 

 

Figura V.2 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-02 

 



 

V.3 
 

 

Figura V.3 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-03 

 



 

V.4 
 

 

Figura V.4 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-04 

 



 

V.5 
 

 

Figura V.5 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-04A 

 



 

V.6 
 

 

Figura V.6 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-04B 

 



 

V.7 
 

 

Figura V.7 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-05 

 



 

V.8 
 

 

Figura V.8 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-05A 

 



 

V.9 
 

 

Figura V.9 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-05B 

 



 

V.10 
 

 

Figura V.10 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-06 

 



 

V.11 
 

 

Figura V.11 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-06A 

 



 

V.12 
 

 

Figura V.12 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-06B 

 



 

V.13 
 

 

Figura V.13 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-07 



 

V.14 
 

 

Figura V.14 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-07A 



 

V.15 
 

 

Figura V.15 - Sondagem a percussão (SPT) do furo SP-07B 

 


