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RESUMO
As carboníferas de Santa Catarina assinaram, junto à FATMA, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no qual, dentre diversas exigências, se comprometeram a adotar nos depósitos de rcjcitos o chamado '"padrão ZETA-IESA" o que, em tese, significaria atender diversos parâmetros que. wnjuntamcntc, diminuiriam a emissão de poluentes causada pela percolação de água
nos depós itos de rcjcitos. O '"padrão ZET/\ -IES/\" refere-se a um estudo rea li zado no início de 19XO, que gerou relatórios conceituais c executivos, relativos ú disposição de rcjcitos sólidos c projeto conceituai c piloto relativo ao tratamento de efluentes.
A atividade carbonífera cm Santa Catarina, a partir de 19X6, sofreu forte declínio, cm virtude da retirada progressiva pe lo Governo Federal dos subsídios ao carvão culminando, cm 1990, com a completa desregulamentação do sctor. Este processo descapitalizou as carboníferas que. cm conseqüência, não priorizaram as açõcs indicadas pelo referido estudo. O resgate feito mais
de 20 anos depois, nos TAC"s. apesar de importante, trouxe consigo a necess idade de uma reflexão mais deta lhada sobre as premi ssas do relatório ZETA-IF.SA. tendo cm vista que. no período. hou ve considerável avanço tecnológico na área de gerenciamcnt o de depósitos de rcjcitos. Foi então demandado ao Núcleo de Mei o Ambiente do SIECESC, a condução de um projeto
que visava fornecer subsídios para o cumprimento da cláusula do TAC que orientava a aplicação das premissas do ZETA-IESA
nos depósitos de rcjcitos. Esse trabalho foi denominado '"Projeto Compactação" c consistiu na realização de inúmeros ensaios
de campo c de laboratório, visando v~:riticar a eficiência da compactação dos rejeitos, bem como sclecionar os equipamentos
que poderiam ser utilizados nesta op,;ração. Foram identificados aspectos que permitiram um comparativo entre as premissas
contidas no Projeto ZETA-IESA c os resultados obtidos no Projeto Compactação, de forn1a a orientar as em presas na construção e operação dos depósitos de rcjcitos do beneficiamento de carvão mineral.

PALAVRAS-CHAVE: rejeito; carvão; compactação.

ABSTRACT
Thc coai companics from Santa Catarina Statc have sealcd at thc Santa Catarina State Environmental Agcncy (FATMA) Tcrms ofConduct Adjustment (TCA) in which. among severa! dcmands, plcdged to take deposits ofwaste in thc "standard Zelal ESA" which, in thcory, would mcct various parametcrs that, togcthcr, would rcducc the emission ofpollutants caused by the
water percolation in wastc dcposits. The "ZETA-IESA standard" rcfcrs to a study conducted in the beginning of 19XO, which
gencratcd conceptual and cxccutivc dcsign , conccrning the disposal of solid waste, and conceptual and pilo! projccts for the
efftucnt trcatmcnt. Bccausc thc Brazilian govcrnmcnt initiatcd in 19X6 a progress ivc plan for subsidies decreasing, thc coai minin g acti vi ty in Santa Catarina had dcclincd and , in 1990, thc subsidies to coai industry wcrc totally cancelled. The dcrcgulation stopped thc environmcntal in vcstmcnts in thc coai mines. Thc rcscue ofthis information madc more than 20 years !ater, in
TC A's. although important. has brought wi th itsclf thc nccding of a more detailcd repor! conccrning the ZETA -I ESA, just bccausc a considcrablc tcchnological advanccmcnt in waste dcposits managc mcnt is now available. Thc Environmental Sector of
lhe Santa Catarina Coai Produccrs Association (SI ECESC) was charged for a ncw study conducting, wich was called "Compactio n Projcct". This projcct aimcd an alt~:rnativc way to providc thc TCA's waste disposal obligation. ln this project, a consistent and considcrablc numbcr oftcsts in both ticld and laboratory scales have bccn done, to vcrify thc wastc compaction efficicncy. and also fór cquipmcnt sclcction, wich could bc uscd for this operation. Aspccts wcrc idcntified which a llowed a comparison bctwccn thc assumptions containcd in thc ZETA-IESA Projcct, and now thc rcsults obtained in thc Compaction Project, to guide thc coai companics in thc coai wastc dcposits construction and opcration.

KEY WORI>S : wastc: C\lal: compaction.
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I. INTRODUÇÃO
A exploração do carvão no Brasil iniciou-se no final do século XIX, nos estados de Santa Catarina c Rio Grande do Sul. Este bem mineral foi originalmente usado como importante insumo no desenvolvimento industrial do
país, como combustível em locomotivas c, mais tarde, para uso na siderurgia c na geração de energia clétrica.
A atividade de mineração de carvão no Brasil normalmente resulta na produção de grandes quantidades de estéreis ou rejeitos sólidos. Pelas próprias condições geológicas da camada, a cxtração de carvão mineral no estado
de Santa Catarina torna-se uma atividadc potencialmente poluidora. I\ composição do mineral obtido nas jazidas
catarinenses guarda uma relação de, aproximadamcn.tc, 35'Yo de carvão c 65'Y., de rcjcitos (ZETA;IESA, 1985).
Por um largo período o beneficiamento de carvão foi considerado uma atividadc secundária no processo de lavra. No passado, a produção apurada nas plantas de beneficiamento das minas concentrava-se no ché:lmado carvão
pré-lavado (CPL), que era transportado por via ferroviária para o La vador de Capivari Lavacap S.A., onde pé:lssava por um posterior beneficiamento, visando a separação das fl·açõcs metalúrgica c vapor.
Ao longo do tempo muitas empresas especializaram-se no rcbcncficiamcnlo de antigos rcjcilos de carvão.
Este rebencficiamento tornou-se possível, não tanto pelo aluai refinamento das técnicas empregadas, mas principalmente pelo fato desses rejeitas antigos possuírem importantes volumes de carvão energético, visto que até 1990
o produto final totalizava 35% de CPL com 32% de cinza, c atualmcntc o CE 4500 utilizado cm lcrmclctricidade
possui 42% de cinzas.
O beneficiamento do carvão exige a britagcm do minério c a utilização de úgua para a jigagcm, falos pelos
quais os rcjeitos finos deixam a usina cm forma de polpa. Esta polpa é conduzida até uma bacia de decantação
onde os sólidos sedimentam e as águas são clarificadas. O rejeito grosso (granulado), por outro lado, sai da planta de beneficiamento na forma sólida.
A tecnologia de beneficiamento utilizada atualmentc pelas carboníteras catarincnscs é a de separação gravimétrica com a utilização dcjigs c equipamentos auxiliares. As empresas de mineração descartam seus rcjcitos sólidos obedecendo a um projeto pré-estabelecido de deposição, empilhando-os ordenadamente a céu aberto cm cortes abandonados de minas a céu aberto ou em terrenos planos, previamente protegidos, próximos das usinas de beneficiamento.
Esses locais são denominados depósitos de rcjeitos sólidos c são controlados não só durante toda sua vida útil, mas
após o seu encerramento, de acordo com o seu plano de monitoramcnto. /\pós a finalização desses depósitos, os mesmos são recobertos totalmente com argila c terra orgânica , c vegetados visando o controle da erosão.
O controle dos depósitos de rejeitos c o tratamento das águas rcsiduúrias do processo de beneficiamento só começaram a ser disciplinados a partir do projeto apresentado cm I n4 pelo consórcio ZETA (Engenharia c Planejamento LTDA) c lESA (Internacional de Engenharia S.A. ), contratado pelas empresas de mineração. Este projeto
foi elaborado em função das exigências da FATMA - Fundação do Meio Ambiente do estado de Santa Catarina c
da SEMA - Secretaria Especial de Meio Ambiente (a tua I MMA) referentes ú disposição de rcjcitos sólidos c tratamento de efluentes líquidos. Porém, a partir de 1986, a atividade carbonífera cm Santa Catarina iniciou seu declínio, fruto da retirada progressiva de subsídios pelo governo federal, que culminou com a completa desregulamentação do setor cm 1990. Este processo descapitali zou fortemente as empresas carboníferas, que cm conseqüência
não priori zaram as ações indicadas pelo referido estudo.
Em 25 de maio de 2005, a FATMA - Fundação do Meio Ambiente c as empresas mineradoras firmaram um
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, visando estabelecer as obrigações mínimas a serem cumpridas pelas
empresas, possibilitando" adequação de suas alividadcs de mineração, compreendendo: a lavra, o transporte, o beneficiamento e a deposição dos rejeitas.
O resgate das determinações da SEMA mais de 20 anos depois nos TAC's, apesar de importante, trouxe consigo a necessidade de se tàzcr uma reflexão detalhada sobre as premissas do relatório ZETA-IESA, uma vez que,
neste período, houve um considerável avanço tecnológico na área de gcrcnciamcnto de depósitos de rejcitos. Diante disso , foi demandado ao Núcleo de Meio Ambiente do SIECESC -Sindicato da Indústria da Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina, a condução de um projeto que visava fornecer uma alternativa de atendimento à
cláusula do TAC que orientava a aplicação das determinações do ZETA-IESA nos depósitos de rcjcitos. Este projeto foi denominado Projeto Compactação c consistiu na realização de diversos ensaios de campo c de laboratório, visando verificar a eficiência de compactação dos rcjeitos, bem como, determinar quais equipamentos poderiam ser utilizados de forma a otimizar esta operação. Neste trabalho foram identificados aspectos que permitiram
o comparativo entre as premissas contidas na época no Projeto ZET/\.-1 ES/\. c os resultados hoje obtidos no Projeto Compactação , de forma a orientar as empresas com técnicas modernas para a construção c operação dos seus
depósitos de rejeitas de beneficiamento de carvão mineral.

450

XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa

2. METODOLOGIA
A finalidade metodológica buscada neste trabalho foi um comparativo entre bibliografias referentes a depósitos de rejeito de carvão mineral. Foi realizada uma comparação crítica das premissas técnicas contidas no projeto
"ZETA- lESA", com os resultados obtidos no Projelo Compaclaçcio, além da análise da NBR 13896/1997 que trata de "Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação".
Os dados referentes ao "ZETA-lESA" foram obtidos através da análise do relatório conceituai para depósito
de rejeitos carbonosos, confeccionado no início da década de 1980.
Já o Projeto Compactaçcio constitui-se cm um estudo de IO (dez) distintas áreas de deposição de rejeitas, pertencentes a empresas associadas ao SIECESC. Neste trabalho várias visitas técnicas foram realizadas aos depósitos de rejeitos. Foram coletadas amostras de material da pilha ainda não compactada para realização de ensaios:
determinação da massa específica real dos grãos de solo; ensaios de análise granulométrica; ensaios físicos (limite
de plasticidade e limite de liquidez) c ensaio de compactação com energia do tipo proctor normal.
Outra etapa importante do Projelo Compactaçâo foi a confecção de alguns aterros experimentais, utilizando
para a compactação do rejeito o equipamento disponível na empresa (caminhões) como aceito no projeto ZETAIESA, e também utilizando rolo compactador. Nos aterros experimentais foram realizados ensaios de densidade
ín si lu, visando determinar a ação de compactação das unidades de transporte sobre a camada de aterro de rejeitas
carbonosos. Em alguns aterros também foram realizados ensaios dos cilindros concêntricos, seguindo a metodologia descrita por Cauduro e Dorfman ( 1980), com o objetivo de determinar-se a velocidade básica de infiltração.
A confecção da pista experimental com o rolo compactador foi de extrema importância para o trabalho, pois
através dela foi possível comparar sistematicamente a eficiência de compactação utilizando um rolo compactador
adequado e a utilização de apenas do trânsito de caminhões.
A N B R 13896/ 1997 também foi analisada, por se tratar de projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos, uma vez que o rejeito de carvão mineral é classificado com classe II -A, não perigoso e não
inerte (REDIVO. 2005).

3. RESULTADOS OBTIDOS
As premissas básicas do projeto conceituai ZETA-IESA referentes a aspectos construtivos de depósito de rejeito estão descritas no capítulo 4, denominado "Concepção e Justificativa do Projeto", do Relatório Descritivo e
Justificado - Depósito de Rcjcitos Sólidos, (ZETA-IESA , 1985), sendo elas:
I)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

Garantir às regiões onde se estabeleçam depósitos de rcjeitos sólidos, no mínimo, as mesmas condições ecológicas que possuíam antes da implantação da indústria de mineração c beneficiamento de carvão mineral;
Confinar em áreas limitadas a disposição dos rejeitas sólidos, de modo a permitir o monitoramento dos
fatores de poluição gerados pelo mesmo;
Proteger a área confinada com dispositivos eficientes de drenagem superficial e profunda, de modo a proteger as águas não poluídas que escoam pela área, assim como monitorar as águas lixiviadas que percoIam pelo depósito;
Dispor os rejcitos sólidos cm camadas compactadas por equipamentos especiais ou mesmo equipamentos já utilizados no espalhamento e transporte de rejeitos sólidos, de modo a diminuir o índice de vazios
do volume c, conseqüentemente, minimizar os fatores poluentes do mesmo;
Reduzir a aeração c a infiltração no volume de rejcitos sólidos, interpondo horizontalmente e intermediarianentc camadas de solo argiloso que se estenderão também ao longo de taludes laterais;
Dispor o volume depositado de uma rcvegetação c uma conformação panorâmica que o integre a composição estética do local, respeitando-se seus fatores de dominância visual, sem perder, contudo, a função
precípua de combate à erosão;
Consideração prioritária cm áreas que permitam a recuperação simultânea de depósitos antigos juntamente com os novos depósitos objctos deste projeto.

A análise das premissas acima nos permite diversas considerações. Uma delas, relativo ao item 3, salienta que
o Projeto ZETA-lESA define que o sistema de drenagem superficial e profunda deve ser eficiente, não especificando o material ou sistema que deve ser utilizado. O trecho do texto abaixo, extraído do ZETA-IESA, por exemplo, explica o motivo pelo qual se adotou o dreno poroso nos projetos executivos:

"Devem-se ressai/ar os ensaios de permeabilidade levados ao ef'eito
sohre a mania geotextíl não tecida do lipo poliéster marca BIDIM. sob
a(âo de água ácida com leor elevado de material sólido em su.1pensão
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e metais pesados liherados do rejeito. Estes ensaios inviahili:::aram a
aplicaç·ao da refó·ic/a manta, assim co1110 de qual1111er tuho poroso ou
mesmo perfúrados. Estes metais emJimna ele áxido.1· vâo se depositemdo nas paredes das tuhula(!)es 011 nos tecidos da manta, se concrecionando e colmatando os va:::ios das mesnws. !'ara se contornar este problema. optou-se pelo s11perdimensionamento do dreno afim de se prolongar a sua vida útil". (ZETA-If:'SA , 1985).
Ou seja, se for seguida a proposta do consórcio ZETA-IESA para drenagem profunda, tcr-sc-á de antemão a
cet1eza de que a escolha se baseou cm uma solução adaptada, ou seja, o supcrdimcnsionamcnto do tubo poroso,
uma vez que, seguida em seu padrão, a técnica seria ineficiente. Entretanto, a premissa é a protcção da área confinada através da adoção de sistemas de drenagem profunda, sendo este o objctivo a ser seguindo no atendimento
desta questão, c não a fixação de uma técnica específica.
A NBR 13896/1997, denominada "Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e
operação", no item que trata de drenagem profunda, estabelece que o sistema de drenagem deva ser:
a)
b)
c)
d)

Instalado imediatamente acima da impermeabilização;
Dimensionado de forma a evitar a formação de uma lâmina de líquido pcn.:olado superior a 30 cm sobre
a impermeabilização;
Construído de material quimicamente resistente aos resíduos c ao líquido pcrcolado, c suficientemente. resistente a pressões originárias da estrutura total do aterro c dos equipamentos utilizados cm sua operação;
Projetado e operado de forma a não sofrer obstruções durante o período de vida útil c pós-fechamento do
aterro.

Desta forma é importante ressaltar que cabe ao corpo técnico das empresas, a escolha dentre as diversas opções de sistemas de drenagem, daquela que melhor se adequar à solução do problema. No entanto o sistema empregado deverá, obviamente, se mostrar eficiente frente às premissas do ZETA-IESA c, concomitantemente atender à
NBR 13896/1997. Com relação ao item 5 do Projeto ZETA-IESA, a dctcrminaçüo de intercalar camadas de solo
argiloso com rejeito, tem por objetivo a redução da infiltração de água c da acraçào no interior dos depósitos de rejeito. Tomando-se por base uma das conclusões do Projeto Compactaçilo, podcr-sc-ú adotar a seguinte técnica:
• Atingindo-se o grau de compactação desejado no rejeito (I 00'% do Proctor normal). sua superfície deve ser
adequadamente umcdecida e cm seguida, aplicada a ação do equipamento compactador até que se forme
uma camada úmida de finos (nata). Esta camada de finos, após sua secagem natural, deixará, como constatado in loco , a superfície do aterro com baixíssima permeabilidade. O empilhamento de sucessivas camadas assim preparadas leva a um coeflciente de infi ltraçào inferior a I o- 7 cm/s. Outra vantagem da adoção
desta técnica é o fato de se dispensar a utilização de materiais argilosos, que necessitam ser extraídos cm
jazidas próprias. Já nos taludes c para o fechamento das células de rejeito, é importante a cobertura do rejeito exposto com solo, de modo a evitar o contato das águas pluviais com rcjcitos. cessando o carreamento de poluentes.
Quanto ao coeficiente de permeabilidade, é importante destacar que, apesar de haver sido difundido como parâmetro básico em diversas discussões sobre o Projeto ZETA-1 ESA , o valor de I o- 7 cm/s só aparece como exigência na escolha da camada de solo argiloso, c jamais como critério de impermeabilização da camada de cobertura.
Da forma como está exposto no ZETA-IESA, persiste a dúvida: deve o índice de I lr 7 cm/s ser o índice de infiltração a ser obtido na cobertura do depósito ou apenas um critério para a escolha do material argiloso (sua característica in situ) que servirá para esta cobertura?
A norma NBR 13896/1997 só menciona a especificação do coeficiente de gcrmcabilidadc para a escolha do lo1
cal para implantação do depósito, que deve ser desejavelmente inferior a I (f cm/s, obrigatoriamente inferior a
5
5
5x I o- cm/s. Valores superiores a 5x I o- cm/s poderão ser aceitos pelo Órgão de Controle Ambiental , desde que
não excedam a I o- 4 cm/s (N BR 13896/97).

4. CONCLUSÕES
Uma tabela comparativa entre o projeto ZETA-IESA, a NBR 13896/97 c o projeto Compactação (Tabela I)
foi elaborado de modo a facilitar a visualização das principais polêmicas geradas pela aplicação do padrão "Zctalesa"já discutidos no item Resultados Obtidos.
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Tabda I - 'Lthcla comparativa entre as especificações das bibliografias.
ZETA-IESA

N BR 13896/97

COMPACTAÇÃO

Sistema de drenagem

Dreno poroso

Material quimicamente
resistente;
Projetado e operado de forma
a não sofrer obstruções;

Não aborda.

Redução da
infiltração na pilha

Camada de rejeito
compactado intercalado por
camadas de solo argiloso.

Não aborda.

Utilização apenas de
rejeito compactado e
selagem da camada
através da
umiditicação.

Utilizada apenas para
escolha do material argiloso:
10·7 cm/s.

Utiliza apenas para escolha do
loca l do depósito:
desejavelmente inferior a I o·''
cm/s. obrigatoriamente
inferior a 5x 10·' cm/s. Valores
superi ores a 5\ Io·' cm/s
poderão ser acei tos desde que
não e\eedam a I0' 4 cm/s.

Não utilizado o
coeficiente.
Recomenda atingir a
má\ima compactação
(I 00% do Proctor).

Especifica~· ão

Coeficiente de
permeabi Iidade

Cabe ressa ltar aqui que o objetivo dos trabalhos de compactação dos rcjcitos carbonosos é buscar a garantia
de que o material compactado obtenha o menor índice de vazios possíve l. Neste aspecto, conclui-se que o critério
a ser observado deve ser a obtcnçiio de I 00%, do Proctor, ou seja, ao atingir esse índice, o material terá a sua máxima densidade c, conseqüentemente, o menor índice de infi ltraçiio . O padrão ZETA _lESA aceita a compactação
dos rcjcitos através do simples trünsito dos caminhões sobre o material depositado, o que por si só não é suficiente para obter-se uma compactaçiio eficiente, que evite a mínima acração dos depósitos e a infiltração de ág ua meteórica. Desta forma concluiu-se que seria totalmente inapropriado assumir o obsoleto padrão "ZETA-I ESA" como
única oricntaçiio possível de ser seguida na construção e operação de depósitos de rcjeitos, visto que no decorrer
de ma is de 20 anos, ocorreram consideráve is avanços tecnológicos.

5. RECOMENDAÇÕES
No que se refere a procedimentos técnicos, a equipe de engenheiros c demais responsáveis pelo projeto, execução ou fiscalização de qualquer trabalho, deverão estar atualizados à luz das novas tecnologias existentes, de modo
a simplificar e/ou otimizar a eficiência c o resultado final dos traba lhos a serem realizados.
Buscando a complementação dos trabalhos investigativos inerentes a critérios construtivos para deposiçiio de
rcjeitos carbono-piritosos, o sctor carbonífero catarincnse continuará desenvolvendo pesquisas nesta área, incluída também como porçiio definitiva c importante a caracterização das jazidas de argilas disponíveis nas proximidades das empresas c o conhecimento do seu grau de permeabilidade in situ.
Ressalta-se também, que investigações sobre as melhores alternativas de cobertura seca dos rejei tos de carvão
estão sendo realizadas pelo CETEM- Centro de Tecnologia Mineral , cm parceria com o SIECESC c a Carbonífera Criciúma S.A. Este estudo fúi iniciado cm outubro de 2007 , sendo estimado um período de 3 anos de coleta de
dados antes da divulgação dos primeiros resultados (Borghclli , 2007).

6. REFERÊNCIAS
Cauduro, F.A.; Dorfman, R. Manual de ensaios de laboratório c de campo para irrigaçiio e drenagem. Porto Alegre:
Pallott i, 19XX. 216p.
Borghctti, A.; Souza, V. P.; Soares, P. S. M.; Possa, M. V. . Instalação de Estação Experimental para Monitoramcnto
de Coberturas Secas de Resíduos de Mineração. 2007. 2007. (Relatório de pesquisa).
N BR 13X96 - Aterros de resíduos não perigosos critérios para projeto, construção c operação. Rio de Janeiro,
ABNT, 1997. 12p.
Pazzetto, M. B.; AmaraL .I.E. ; Gomes, C.J .B.; Krebs, A.S.J. Aspectos Gcotécnicos em depósito de rejeito de carvão mineral. Anais do V Congresso Hrasilciro de Mina a Céu Aberto c V Congresso Brasileiro de Mina Subtcrrünca, Belo Horizonte, 200X.
Redivo, R. V. Relatório de classificação de resíduos da niineração. Criciúma: Empresas Rio Deserto, 2005. p.23.
SIECESC. Relatório do projeto Compactação. No prelo, 2009.
ZETA, Engenharia; lESA, Engenharia. Relatório Descritivo c Justificativo - Depósito de Rejeitos Sólidos. p. 140, 1985.

453

