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RESUMO 

 

Rejeitos de beneficiamento são gerados em larga escala na mineração de carvão de Santa Catarina. 

Ocupam grandes volumes e, por conter pirita, quando expostos a ar e água geram drenagem ácida 

de minas (DAM). A mitigação do impacto ambiental da mineração de carvão passa pelo correto 

gerenciamento dos resíduos e pela instalação de cobertura vegetal nas áreas degradadas. O objetivo 

do presente trabalho foi fabricar um solo a partir do rejeito de carvão a ser empregado na 

recuperação de áreas degradadas pela própria mineração. A metodologia consistiu inicialmente na 

coleta e caracterização de rejeito de carvão (com densidade entre 2,2 e 2,7 g.cm-3) (substrato), 

escória de aciaria (fonte de alcalinidade) e lodo de estação de tratamento de esgoto (fonte de 

carbono, nitrogênio e fósforo). Após, um projeto experimental 2k-1 foi delineado (rejeito, rejeito + 

escória, rejeito + lodo, rejeito + escória + lodo) e semeado com a gramínea Sorghum bicolor. Os 

resultados demonstraram o fraco crescimento vegetal no rejeito de carvão. Contudo, ganhos 

significativos em termos de fertilidade do solo e crescimento vegetal ocorrem com a adição de 

escória e lodo. Pode-se concluir que o solo fabricado com um balanceamento adequado dos três 

resíduos permite um crescimento do S. bicolor em condições superiores às misturas incompletas e 

até mesmo ao do solo nativo utilizado como controle. 
 

PALAVRAS-CHAVE: solo fabricado; rejeito de carvão; escória; lodo de ETE. 

 

 

ABSTRACT 

 

Coal mine wastes are produced in large scale during coal mining in Santa Catarina. These wastes 

occupy big volumes and, as they contain pyrite, whenever exposed to air and water, acid mine 

drainage (AMD) is generated. In order to mitigate environmental impacts waste management 

practices and a new land cover have to be implemented. This study aims to fabricate soil from coal 

wastes to be used in mine environmental restoration. The work methodology included sampling and 

characterization of a coal waste (with a relative density between 2.2 and 2.7 g.cm-3) (main material), 

steel slag (source of alkalinity), and sewage sludge (source of carbon, nitrogen, and phosphorous). 

An experiment was designed according to a 2k-1 model resulting in four different soil conditions 

(coal waste, coal waste + slag, coal waste + sewage sludge, and coal waste + slag + sewage sludge), 

which were planted with Sorghum bicolor. Plant growth was poor on pure coal waste. However, 

significant plant growth and soil fertility were obtained in fabricated soil composed by coal waste, 

slag, and sewage sludge. It can be concluded that a fabricated soil made by a balanced mixture of 

the three materials allows a higher S. bicolor growth when compared to incomplete mixtures and a 

native soil used as control.  
 

KEYWORDS:  fabricated soil; coal waste; slag; sewage sludge. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Rejeitos de beneficiamento são gerados em larga escala na mineração de carvão de Santa Catarina. 

Ocupam grandes volumes e, quando expostos à presença de ar e água, geram a drenagem ácida de 

minas (DAM). A mitigação do impacto ambiental da mineração de carvão passa pelo correto 

gerenciamento dos resíduos e pela instalação de cobertura vegetal nas áreas degradadas. Para Wei et 

al. (2011), a implantação de cobertura vegetal em áreas degradadas traz os benefícios de proteção 

do solo contra erosão e assoreamento dos corpos d´água, controle da geração da DAM bem como a 

possibilidade de uso agrícola do solo.  

 

O processamento “in situ” dos rejeitos ou a produção de um “solo fabricado” no local é uma 

possibilidade quanto ao gerenciamento dos resíduos. Para Kefeli et al. (2008) “solo fabricado” é 

aquele elaborado a partir da mistura de substratos balanceado com quantidades específicas de 

carbono, nitrogênio, potássio e elementos minerais capazes de suportar crescimento vegetal. De 

acordo com Wick et al., (2010), o bom desempenho de um solo construído (ou fabricado) depende da 

composição e correta mistura das rochas utilizadas (material de origem), vegetação implantada, uso e 

tipo de condicionadores, geomorfologia e hidrologia. Os trabalhos de Sydnor e Redente (2002), 

Straken (2005) e Strzyszcz e Lukasik (2010) têm mostrado ser possível a implantação de cobertura 

vegetal diretamente sobre material estéril ou rejeitos, desde que com o pH corrigidos, fertilizados e 

acrescidos de matéria orgânica. 

 

Quanto à implantação de cobertura vegetal, Sheoran et al. (2010) comenta que a estratégia de 

recuperação deve considerar a estrutura do solo, a fertilidade, a população microbiana, o manejo do 

solo superficial e a ciclagem de nutrientes, de forma a tornar a área minerada em uma condição de 

um ecossistema autossustentável similar ao original. No entanto, este procedimento implica na 

disponibilidade de solo de cobertura (com prováveis danos ambientais à área de empréstimo) 

ressaltando a relação íntima que há entre qualidade edáfica e qualidade da cobertura vegetal.  

 

Neste contexto, a correção do pH de substratos ácidos pode ser feita a partir de uma gama de 

materiais alcalinos dos quais destaca-se o calcário largamente utilizado na agricultura (QUAGGIO, 

2000), resíduos da fabricação de soda (YANG et al., 2004) e de celulose (MEDEIROS et al., 2009; 

ALMEIDA et al., 2008), cinzas volantes (IM-ERB et al., 2004 e MARTINS et al., 2000) e escórias 

(PRADO et al., 2002; ZIEMKIEWICZ e SKOUSEN, 1998). Quanto à fertilização e adição de 

matéria orgânica, dentre os condicionadores existentes, lodos de estação de tratamento (ETE) têm 

se mostrado eficientes (SHEORAN et al., 2010), melhorando propriedades químicas e biológicas do 

substrato (CORRÊA e BENTO, 2010) e se aliados à implantação de cobertura vegetal podem suprir 

suas necessidades de nitrogênio e fósforo em curto e em longo prazo (DANIELS e ZIPPER, 2010). 

 

Por fim, Amaral Filho (2009) e Weiler et al., (2012) demonstraram que através do beneficiamento 

gravimétrico de rejeitos de carvão é possível recuperar matéria carbonosa e pirita, restando uma 

fração com reduzido teor de enxofre e elevada matéria mineral inerte. Essa fração, com reduzido 

teor de enxofre, pode ser utilizada na fabricação de solos através da mistura com outros resíduos.  

 

Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi desenvolver “solo fabricado” a partir da mistura 

de rejeitos de carvão, lodo de ETE e escória de aciaria, reduzindo a geração de rejeitos de carvão e 

auxiliando na mitigação e recuperação das áreas impactadas pela mineração 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Seleção de materiais 

Para realização deste trabalho três materiais foram selecionados, os quais: rejeito de carvão, escória 

de aciaria e lodo de estação de tratamento de esgoto (ETE) doméstico. 

 

No intuito de se obter uma fração com reduzido teor de enxofre para ser utilizada como substrato, 

coletou-se rejeito de carvão oriundo do processo de jigagem em uma planta de beneficiamento que 

minera a camada Barro Branco na região Carbonífera de Santa Catarina. O rejeito foi então 

beneficiado gravimetricamente por meio denso de Fe-Si para se obter uma fração com densidade 

relativa entre 2,2 e 2,7 g dm-3. A escória de aciaria, produzida durante a operação de refino de aços 

especiais, foi disponibilizada por uma Usina Siderúrgica do Estado do Rio Grande do Sul. O lodo 

de ETE foi coletado em estação de tratamento de esgotos domésticos (ETE) da cidade de Criciúma 

que opera por meio de processo anaeróbio em reator UASB. 

 

Solo de mata nativa da região de Siderópolis/SC foi utilizado como forma de controle. Sementes 

comerciais de Sorgo forrageiro (Sorghum bicolor), gramínea rústica e de rápido crescimento, foram 

adquiridas no mercado comercial local. 

 

2.2. Preparação e Caracterização do material 

 

Previamente à caracterização, todos os materiais foram quarteados de acordo com a NBR 10.007 

(ABNT, 2004) para obtenção de subamostras representativas das amostras originais. O rejeito de 

carvão e a escória foram cominuídos a seco para granulometria inferior a 2,00 mm. O lodo de 

esgoto foi seco a 100o Celsius e destorroado para posterior mistura. 

 

Todos os materiais foram analisados em relação a concentração de C, H, N e S com o auxílio do 

equipamento Elementar Vario Macro. Análises mineralógicas e elementar foram realizadas também 

por Difratometria de Raios X e análise EPA 3050 do rejeito e escória. Para a avaliação do balanço 

ácido-base dos materiais utilizados, foram realizados ensaios estáticos de contabilização de ácidos e 

bases (ABA tradicional) conforme descrito por Sobeck et al. (1978). 

 

No que se refere ao lodo de esgoto, determinou-se teor de umidade por gravimetria bem como a 

concentração de elementos definidos na Resolução CONAMA 375/2006 a qual se vale da 

metodologia USA-EPA SW-846 (métodos EPA 3050 e 3051).  

 

2.3. Delineamento Experimental e Estudos de Crescimento Vegetal 

 

Para isolar-se o efeito dos materiais em cada solo fabricado, optou-se pelo delineamento fatorial 

completo 2k-1, conforme Tabela I, resultando em 4 tratamentos, todos montados em triplicata. Solo 

nativo da região da bacia carbonífera de SC foi utilizado, também realizado em triplicata, 

constituindo-se a tratamento de controle. 

 

 
Tabela I. Delineamento experimental das diferentes composições de solos. 

Solo fabricado com rejeito de carvão Sem lodo Com lodo 

Sem escória TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 

Com escória TRATAMENTO 3 TRATAMENTO 4 

Solo nativo CONTROLE 
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Cada solo fabricado partiu de 170 g de rejeito que foi acrescido de 17 g escória e/ou 27,5 g lodo de 

esgoto conforme o tratamento. Os tratamentos e o solo controle foram dispostos em bandeja de 

semeadura de isopor e foram semeados com 7 sementes de sorgo forrageiro (Sorghum bicolor) cada 

um. 

 

Quanto ao material vegetal, o crescimento do Sorgo Forrageiro foi monitorado por 43 dias desde o 

plantio. Após este período o solo de situação foi analisado em relação ao pH; teor de P, K, Ca, Mg, 

S, Al, H+Al, matéria orgânica, Zn, Cu, B e Mn; capacidade de troca iônica (CTC); e V% índice 

SMP,  conforme EMBRAPA (1997). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Os principais compostos cristalinos identificados no rejeito de carvão via DRX foram: Quartzo - 

SiO2, Plagioclásio - (Ca,Na)Al(Al,Si)Si2O8, Illita – (K,H3O) (Al,Mg,Fe)2(Si, Al)4O10[(OH)2,(H2O)], 

Feldspato alcalino - (NaAlSi3O8), Gesso - CaSO4-2H2O e Caolinita - Al2Si2O5(OH)4. Já os 

principais compostos cristalinos identificados na escória foram: Gehlenita - Ca2Al2Si2O7, Merwinita 

- Ca3Mg(SiO4)2, Óxido de cálcio - CaO, Magnetita - Fe3O4, Wustita - FeO e Periclásio – MgO. 

 

A Tabela II mostra a composição elementar do rejeito e da escória obtidos por meio de analisador 

Elementar Macro Vario (C, H, N e S) e EPA 3050 (demais elementos) contrapostos ao nível de 

prevenção definido pela Resolução CONAMA 420/2009. Também está indicada a composição do 

lodo de ETE obtida nas mesmas condições, porém contraposta à Resolução CONAMA 375/2006. 

 

 
Tabela II. Análise elementar do rejeito de carvão, escória e lodo de ETE. 

Elemento Rejeito Escória CONAMA Lodo ETE CONAMA 

(mg.kg-1)   420  375 

C 3,9* 0,8* -  21,5* - 

H 1,1* 0,1* -  5,2* - 

N 0,3* 0,02* -  2,7* - 

S 0,8* 0,7* -  8,4* - 

Al 9.362,9 42.429,2 -  4,2* - 

Cd 0,15 0,18 1,3 < 0,2 < 39 

Co 8,83 6,79 25 33,0 - 

Cr 25,98 1,178,92 75 45,0 < 1000 

Cu 27,04 101,93 60 69,0 < 1500 

Fe 76,38 353,29 -  4,1* - 

Ni 15,76 80,91 30 16,0 < 420 

Pb 19,97 10,22 72 28,0 < 300 

Zn 50,00 94,76 300 596,0 < 2800 

*dados em % 

 

 

Com respeito à concentração de enxofre no rejeito, encontrou-se 1,1% de enxofre total implicando 

em um potencial de acidez da ordem de 35,0 kg CaCO3 t
-1. A escória apresenta potencial de acidez 

nulo (ou zero) enquanto seu potencial de neutralização é equivalente a 353,1 kg CaCO3 t
-1, portanto, 

dez vezes maior que o potencial de geração de acidez do rejeito. Assim, o balanço ácido-base 

(ABA) determina que há uma relação de neutralização de 10:1 entre os materiais. 
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O lodo de esgoto analisado apresentou todos os parâmetros exigidos dentro dos limites impostos 

pela resolução CONAMA 375 não havendo restrições ambientais à sua utilização desde que 

respeitada a taxa de aplicação legal. 

 

O teor de cromo, cobre e zinco para a escória estão acima do teor de prevenção previsto pelo 

CONAMA 420, no entanto, nos solos fabricados parte-se da mistura de materiais, assim, ainda que 

os valores mostrem-se acima do limite de prevenção, as misturas ficam abaixo do mesmo. 

 

A Tabela III abaixo mostra os dados de fertilidade nos quatro tratamentos (solos fabricados) e 

controle. O teor de argila para todos os tratamentos equivaleu a 5%. Quanto à fertilidade, a escória 

de aciaria aumentou significativamente os valores de pH, cálcio, magnésio e capacidade de troca de 

cátions (CTC). O lodo de esgoto aumentou significativamente os valores de fósforo, matéria 

orgânica, enxofre e zinco. Potássio, saturação por bases (V%), cobre, boro e manganês não foram 

alterados por qualquer dos tratamentos. Ao comparar-se os resultados para os solos fabricados com 

escória e lodo de ETE ao solo nativo é possível perceber que este último fica aquém em termos de 

fertilidade com baixos valores de pH e nutrientes.  

 

 
Tabela III. Indicadores de fertilidade dos solos nos quatro tratamentos e solo nativo (controle). 

Parâmetro 
Tratamento 

Solo nativo 
1 2 3 4 

pH - 3,5 4,3 7,7 6,8 4,6 

SMP - 5,9 5,8 7,8 7,3 4,9 

Al mg dm-3 1,9 1,8 0,0 0,0 3,7 

H + Al mg dm-3 4,9 5,5 0,6 1,0 15,4 

P mg dm-3 9,3 100,0 20,0 100,0 3,4 

K mg dm-3 132 163 158 148 69 

Ca cmolc dm-3 15,9 22,6 37,3 35,4 1,0 

Mg cmolc dm-3 1,3 2,8 10,3 9,4 0,6 

S mg dm-3 1455 2729 516 1997 24 

Zn mg dm-3 9,4 71,0 9,1 51,0 1,7 

Cu mg dm-3 8,5 6,7 5,0 4,0 1,6 

B mg dm-3 0,9 1,1 1,3 1,8 0,7 

Mn mg dm-3 72 103 7 24 94 

CTC cmolc dm-3 22,6 31,5 48,6 46,2 17,4 

V % 78,0 82,0 99,0 98,0 10 

MO % 4,4 6,6 4,3 6,3 0,5 
pH água 1:1, P e K troc. Mehlich 1, Ca troc., Al troc., Mg troc.  e Mn troc. KCl 1 mol L-1, S CaHPO4 500 mg L-1, Zn e 

Cu HCl 0,1 mol L-1, B água quente e MO digestão úmida. 

 

 

A Tabela IV mostra, em centímetros, o crescimento observado nas mudas de Sorgo Forrageiro às 

três semanas de crescimento. 

 

 
Tabela IV. Média do crescimento (cm) das mudas de Sorgo Forrageiro em cada tratamentos (misturas). 

Solo fabricado com rejeito de carvão Sem lodo Com lodo 

Sem escória 6,7 - TRATAMENTO 1 5,9 - TRATAMENTO 2 

Com escória 8,2 - TRATAMENTO 3 14,7 - TRATAMENTO 4 

Solo nativo 6,7 - CONTROLE 

 



FIRPO, B.A., SCHNEIDER, I.A.H., TREIN, C.M. 

408 

Análise T-Student (95% confiança) mostra haver diferença significativa em termos de crescimento quando 

da aplicação de escória, mas principalmente quando do uso de escória e lodo de ETE. O solo testemunha 

apresentou crescimento equivalente ao do Tratamento 1, em média 6,7 cm de altura.  

 

A Tabela V ilustra a condição vegetativa das mudas retiradas do experimento às 3 semanas de crescimento. 

É possível perceber as diferenças do crescimento foliar e radicular entre os tratamentos e o controle fazendo-

se notar o efeito negativo do baixo pH e alto teor de alumínio. 

 

 
Tabela V. Crescimento foliar e radicular das mudas de S. bicolor aos 21 dias. 

TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 TRATAMENTO 3 TRATAMENTO 4 CONTROLE 

     
 
 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que é possível produzir um solo fabricado com 

rejeitos da mineração de carvão. O processo de beneficiamento empregado neste trabalho consistiu 

na separação da fração rica em silicatos, com densidade entre 2,2 e 2,7 g.cm-3, e moagem do 

material para granulometria inferior a 2 mm. A inclusão de escória de aciaria na composição do 

solo fabricado eleva significativamente pH, cálcio, magnésio e CTC. Neste caso, o método de 

contabilização de ácidos e bases mostrou-se adequado para a neutralização do potencial de geração 

de acidez do rejeito de carvão. A adição do lodo de ETE aumentou significativamente os teores de 

fósforo, matéria orgânica, enxofre e zinco. O crescimento vegetal foi favorecido nos solos 

fabricados onde houve adição de escória e lodo de ETE. Solos fabricados podem ser considerados 

como alternativa para materiais de cobertura de áreas degradadas, auxiliando na mitigação e/ou 

redução dos impactos ambientais relacionados a extração do carvão na região sul do Brasil. 
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