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1. INTRODUÇÃO 
 
O processo de compatibilização ambiental da disposição dos rejeitos da mineração de 
carvão com o reservatório da UHE Mauá iniciou com a análise técnica preliminar de diversas 
alternativas. As alternativas consideradas na análise foram desde o alagamento do depósito 
atual de rejeitos sem maiores intervenções, apenas com o monitoramento da qualidade da 
água, até a retirada total dos rejeitos e sua disposição em local afastado da área de 
influência direta do reservatório. 
 
De início se optou pelo detalhamento do projeto de uma solução intermediária, onde com 
base no conhecimento científico, se previu a implantação de barreiras geoquímicas como 
segurança para a minimização dos efeitos deletérios dos rejeitos sobre a qualidade da água 
do reservatório. Nesta solução tomou-se como princípio se revolver o mínimo possível os 
rejeitos a fim de preservar sua relativa estabilidade no ambiente atual. Tal alternativa foi 
submetida à apreciação dos órgãos ambientais e à Câmara Técnica do rio Tibagi. 
 
O presente documento apresenta as diretrizes básicas e critérios a serem adotados ao 
projeto de recuperação ambiental em área de rejeito de mineração de carvão, que serão 
parcialmente atingidos pelo futuro reservatório da UHE Mauá, alternativamente à solução 
anteriormente apresentada a este Instituto protocolada sob os nºs 07.724.055-1 e 
07.724.631-2. 
 
Esta alternativa vem de encontro também às considerações contidas na Recomendação 
nº 15/2010 de 09 de agosto de 2010 do MPF, na qual solicita a remoção dos rejeitos e 
deposição em um novo local tecnicamente seguro tanto sob o ponto de vista técnico como 
ambiental. 
 
O local selecionado para o destino dos rejeitos, obedeceu a critérios técnicos objetivos, após 
a identificação inicial de três opções possíveis dentro de um raio de abrangência pré-
estabelecido a partir do local atual. 
 
O documento está estruturado de forma a apresentar informações sobre a caracterização 
geral da área selecionada, conteúdo geoquímico e físico dos rejeitos, ações a serem 
implementadas para a preparação da área de destino, diretrizes construtivas do aterro, 
conceituação dos sistemas de drenagem, monitoramento, custos e cronograma de 
implantação. 
 
Ainda como parte integrante do documento de forma a complementá-lo, são apresentados 
os desenhos básicos de projeto. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS  

2.1. Dados Cadastrais dos Empreendedores 
 
Os empreendedores responsáveis pela implantação do projeto de recuperação ambiental 
em área de mineração de carvão são: 
 
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul  – CECS empresa com sede na rua Comendador 
Araújo, nº 143 – 19º andar - Curitiba – PR (41) fone 3028-4300, inscrita no CNPJ/MF 
08.587.195/0001-20, constituído em 28 de novembro de 2006, tendo por objeto a 
implantação e a exploração do empreendimento de geração denominado Usina Hidrelétrica 
Mauá e registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41500146954, com sede na Rua 
Comendador Araújo, nº 143 - Curitiba - Paraná, constituído pelas empresas: 
 
- Copel Geração e Transmissão S.A, com 51% de participação, subsidiária integral da 
Companhia Paranaense de Energia - COPEL, CNPJ/MF 04.370.282/0001-70, com sede na 
Rua José Izidoro Biazetto, 158, no município de Curitiba, Estado do Paraná e, 
 
- Eletrosul Centrais Elétricas S.A., com 49% de participação, subsidiária da ELETROBRÁS, 
CNPJ/MF 00.073.957/0001-68, com sede à Rua Deputado Edu Vieira, 999, Bairro Pantanal, 
no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 
 
Klabin S.A ., empresa com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima 3600 – 3º, 4º e 5º andares, CEP 
04538-132 – São Paulo, SP, fone: (11) 3046-5800, Constituída em 08 de novembro de 1978. 
Inscrição no CNPJ/MF: 89.637.490/0001-45, Inscrição Estadual: 112.377.425.117, Inscrição 
Municipal: 3.078.442-5, NIRE:35300188349.  
 
O capital votante está divido entre os seguintes acionistas: 
 

Principais Acionistas Participação % Capital Votante 
 

Klabin Irmãos & Cia 

Niblak Participações S.A. 

Monteiro Aranha S.A. 

Outros 

 

51,7 

7,8 

20,0 

20,5 

 
O ramo de atividade está enquadrado da seguinte forma:  
 
a) A exploração industrial e comercial, inclusive importação e exportação de celulose, 

pasta de madeira, papel, cartão e congêneres, seus subprodutos e derivados, 
embalagens para quaisquer fins, produtos de madeira em todas as suas formas, 
produtos florestais e agropecuários, inclusive sementes, máquinas e matérias-primas; 

b) A silvicultura, agricultura e pecuária, inclusive florestamento e reflorestamento por 
qualquer das modalidades incentivadas por disposição legal, abrangida a captação de 
recursos de terceiros; 

c) A mineração, incluindo pesquisas e lavra de minérios, sua industrialização e comércio; 
d) A tecnologia e serviços relacionados com o objeto social; 
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e) O transporte, postos de fornecimento de combustível e lubrificantes e outras atividades 
acessórias que sua natureza de indústria integrada tornem necessárias; 

f) A participação em outras sociedades. 
 
Unidade de Negócio – Klabin Papéis Monte Alegre: Estabelecimento fabril situado na Fazenda 
Monte Alegre s/nº, Harmonia, Telêmaco Borba, PR, CEP 84275-000, inscrito no CNPJ/MF sob 
nº 89.637.490/0133-95. 
 

2.2. Constituição e Personalidade Jurídica 
 
Klabin SA 
Constituição: Sociedade Anônima. 
Personalidade Jurídica: Capital aberto. 
 

2.3. Estrutura Administrativa 
 
ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA - CECS 
 
Superintendente Geral     Sérgio Luiz Lamy 
 
Superintendente Administrativo Financeiro  Nedir Pedro Alexandre 
 
Superintendente Técnico     Marco Aurélio Cassias Pereira 
 
Assistente da Coordenação de Gestão         Paulo Fontoura 
 
Assessor de Meio Ambiente    Gilmar Schwanka 
 
Assessor Jurídico     Marco Antonio de Luna 
 
 
DIRETORIA KLABIN S.A. 
 
Diretor Geral       Reinoldo Poernbacher 
 
Diretor Financeiro, de Planejamento e  
de Relações com Investidores    Antonio Sergio Alfano 
 
Diretor de Operações     Paulo Roberto Petterle 
 
Diretor de Projetos, Tecnologia  
Industrial e Suprimentos     Francisco Cesar Razzolini 
 
Diretor Industrial de Monte Alegre,  
Angatuba e Papéis Reciclados da  
Unidade de Negócio Klabin Papéis    Arthur Canhisares 
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS REJEITOS 

3.1. Volumetria dos Rejeitos 
 
O depósito de rejeitos existente na área em questão provém do beneficiamento de carvão 
ROM oriundo das minas subterrâneas em câmaras e pilares semi-mecanizadas da Klabin, 
localizadas na Fazenda Monte Alegre. De acordo com o Informativo Anual da Indústria 
Carbonífera de 1987 (ano base: 1986) o beneficiamento era feito por um lavador com 
capacidade de alimentação de 46 t/hora de ROM (run of mine), minério bruto, obtido 
diretamente da mina, sem sofrer nenhum tipo de beneficiamento, que produzia um produto 
com 6.000 kcal/kg com recuperação de 66 a 73% sobre a alimentação. 
 
O volume de material depositado foi calculado a partir de modelo numérico feito com base 
nos 33 furos a trado da série ST, realizados na primeira fase do projeto, acrescidos de 30 
novos furos da série GSE realizados no período de 06 a 11 de outubro de 2010 totalizando 
63 furos. As sondagens foram aprofundadas buscando interceptar todo o depósito de 
rejeitos do seu topo até a sua base no terreno natural. A Figura 3.1 mostra a localização dos 
furos utilizados na cubagem do depósito de rejeitos. 
 

 
Figura 3.1: Localização das sondagens a trado na área do depósito de rejeitos. 
 
As espessuras foram interpoladas por krigagem ordinária, em modelo computacional, numa 
malha de 5 x 5 metros. Os volumes foram calculados, com base nas espessuras calculadas, 
por aproximação pela regra de Simpson obtendo-se o total de rejeitos depositados no local. 
 
Posteriormente os volumes foram separados, em função de sua localização relativa no 
depósito, nas denominadas áreas 01 e áreas 02 como mostram a Figura 3.2 e a Figura 3.3.  
 
Os volumes de rejeitos calculados são: 
 

Área 01 -   221.145 m3 

Área 02 -    24.090 m3 

 

Total -       247.235 m3 
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Figura 3.2: Distribuição da espessura, em metros, dos rejeitos da área 01. 
 
 

 
Figura 3.3: Distribuição da espessura, em metros, dos rejeitos da área 02. 
 
Conforme demonstram as espessuras encontradas, o corpo principal do depósito de rejeitos 
está localizado na área 01 a montante do furo ST-21, sendo o restante o produto da 
lixiviação e transporte de materiais por ação das águas meteóricas ao longo dos anos em 
que o depósito permaneceu sem cobertura. 
 
Atualmente, todo o depósito encontra-se coberto com argila e vegetação rasteira e 
arbustiva. Em boa parte da área entre a argila e os rejeitos encontram-se uma camada de 
matéria orgânica utilizada com barreira inibidora de oxigênio implantada quando dos 
trabalhos de recuperação ambiental realizados pela Klabin. A Figura 3.4 e a Figura 3.5 
mostram as espessuras aproximadas de solo e matéria orgânica depositados sobre os 
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rejeitos, obtidas a partir da interpretação dos resultados de sondagem a trado. A escala 
apresenta os valores expressos em metros. 
 
 

 
Figura 3.4: Espessura de solo sobre os rejeitos. 
 
 

 
Figura 3.5: Espessura de matéria orgânica sobre os rejeitos. 
 
 
O corpo principal do depósito correspondente à área 01 foi subdividido em função da 
posição relativa ao lago da UHE de Mauá, a saber (Figura 3.6, Figura 3.7, Figura 3.8 e 
Figura 3.9): 
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Figura 3.6: Área permanentemente inundada, com coluna de água superior a 5 m. 
 
 

  
Figura 3.7: Área permanentemente inundada com coluna de água menor do que 5 m 
incluindo a área de flutuação do reservatório. 
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Figura 3.8: Área permanentemente seca, dentro dos limites da APP do reservatório. 
 

 
Figura 3.9: Área permanentemente seca, fora dos limites da APP do reservatório. 
 
Os volumes correspondentes às sub-áreas são: 

Área seca – fora de APP         77.285 m3   

Área seca – dentro da APP       62.233 m3  

Área submersa (coluna d’água < 5 m + flutuação    66.935 m3 

Área submersa (coluna d’água > 5 m)      14.692 m3  

   Volume total     221.145 m3 
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3.2. Características Físicas e Químicas dos Rejeito s 

3.2.1. Características Físicas dos Rejeitos 
 
Conforme citado em relatórios anteriores o material (rejeito de mineração e solo) coletado 
em campanha de campo realizada em janeiro de 2009, foi submetido a ensaios para 
caracterização de suas propriedades físicas e geotécnicas (granulação, massa específica 
real dos grãos, permeabilidade pelo método de Hazen, fluorescência de raios X e 
difratometria de raios X), no laboratório do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – 
LACTEC. 
 
Os resultados estão expressos no relatório RE LAME.049.2009-R1, de 09/04/2009 e RE 
LAME.100.2009-R0, de 15/05/2009 e compilados na Tabela 3.1 a seguir. 
 
Tabela 3.1: Dados de ensaios geotécnicos realizados em rejeito de mineração. 

> 2,0mm <2,0 e >0,06mm < 0,06mm C=100 C=150
Não Destorroado 80 8,5 11,5 5,6*10-3 8,4*10-3

Destorroado 66,2 28,8 5 4,0*10-2 6,0*10-2
Não Destorroado 72,4 27,6 0 2,5*10-1 3,8*10-1

Destorroado 45,2 49,2 5 1,7*10-2 2,5*10-2
Não Destorroado 70 30 0 6,3*10-2 9,4*10-2

Destorroado 51 46 3 2,3*10-2 3,4*10-2
Não Destorroado 82,8 17,2 0 2,3 3,4

Destorroado 62,1 37,9 0 2,3*10-2 3,4*10-2
Não Destorroado 88,3 11,7 0 3,2 4,9

Destorroado 66 30 4 9*10-2 1,4*10-1
Não Destorroado 91,7 7,8 0,5 4,8 7,3

Destorroado 56,4 39,6 4 2,9*10-2 4,3*10-2
Não Destorroado 91,5 8,5 0 4,4 6,6

Destorroado 62,3 34,7 3 4,4*10-2 6,6*10-2
Não Destorroado 80,9 18,7 0,4 6,4*10-1 9,6*10-1

Destorroado 58,5 38,5 3 2,6*10-2 3,8*10-2
Não Destorroado 77,9 21,8 0,3 6,4*10-1 9,6*10-1

Destorroado 36,8 59,2 4 2,6*10-2 3,8*10-2
ST-10 2.0056.09 Destorroado 14,4 81,8 3,8 2*10-2 2,9*10-2 2,675

Não Destorroado 76,8 22,7 0,5 3,6*10-1 5,4*10-1
Destorroado 59,7 37,4 2,9 3,2*10-2 4,9*10-2

Não Destorroado 79,6 20,4 0 1,4 2,2
Destorroado 60,3 35,7 4 4,4*10-2 6,6*10-2

Não Destorroado 79,2 20,8 0 1,2 1,8
Destorroado 58,7 39,7 1,6 9*10-2 1,4*10-1

Não Destorroado 63,4 34 2,6 2,9*10-2 4,3*10-2
Destorroado 19,5 52,7 27,8 x x

2.0060.09 B Destorroado 15,3 74,9 9,8 5,6*10-3 8,4*10-3 2,68
ST-18 2.0064.09 Destorroado 5,5 85,1 9,4 5,6*10-3 8,4*10-3 2,582

Não Destorroado 59 41 0 4*10-2 6*10-2
Destorroado 50,1 48,2 1,7 2,9*10-2 4,3*10-2

ST-26 2,0070.09 Destorroado 24,8 65,9 9,3 6,4*10-1 9,6*10-1 2,141
ST-31 2.0072.09 Destorroado 2,2 88,3 9,5 5,6*10-1 8,4*10-1 2,627

2.0059.09 B 2,019

2,134

2.0067.09ST-21 2,383

ST-13

2.0059.09 A

ST-14
2,4672.0060.09 A

2,209

2.0059.09 C

2.0053.09 A

2.0053.09 B
ST-07

2,17

2,399

2,388

2,248

ST-06

2.0052.09 A

2.0052.09 B

2.0052.09 C

2,21

2,246

2,188

2.0048.09ST-02

2.0050.09 A

2.0050.09 BST-04

2.0050.09 C

2,137

Porcentagem de material

2,072

Permeabilidade (cm/s)
Furo Amostra

Condição da 
amostra

M.E.R dos 
grãos (g/cm³)

 
 

3.2.2. Características Químicas dos Rejeitos 
 
Os rejeitos do beneficiamento do carvão são compostos predominantemente por materiais 
minerais ou organo-minerais e matéria carbonosa remanescente devido à imperfeição do 
processo de beneficiamento na separação. 
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No processo de beneficiamento do carvão, após a britagem, é promovida a separação da 
matéria carbonosa dos rejeitos compostos por argilitos, siltitos, arenitos e piritas, pelo 
processo de jigagem. Nos rejeitos predominam o quartzo e aluminossilicatos, principalmente 
da família das argilas e sulfetos como a pirita. É sabido que a exposição dos rejeitos 
sulfetados a ambiente oxidante, na presença de água libera soluções ácidas com alta 
concentração de ferro, capaz de lixiviar outros metais presentes no ambiente.  
 
Os rejeitos do beneficiamento do carvão explorado nas minas da Klabin apresentam, 
segundo análises de amostras coletadas no depósito atual, aproximadamente: teor de sílica 
de 40% em peso, alumínio de 0,2 a 0,4% e S em torno de 20%, ferro em torno de 10%, 
cálcio até 0,15%, potássio entre 0,1 e 0,2%, magnésio até 0,02%, sódio até 0,01%, 
manganês em torno de 0,01%.  
 
Além destes componentes majoritários também ocorrem elementos pequenos teores de 
outros elementos como zinco, zircônio, arsênio, estrôncio, molibdênio, bário, rubídio, 
manganês bem como outros elementos nas ordens de grandeza de partes por milhão, ou 
parte por bilhão. As análises mais completas dos rejeitos constam da Tabela 3.2. 
 
Tabela 3.2: Composição química dos rejeitos do beneficiamento de carvão lavrado nas 
minas da Klabin, coletados no depósito atual. Análise química realizada pela SGS GEOSOL 
em abril de 2009. A amostra ST-31 é de material constituinte do aterro, porém não é rejeito 
piritoso. 

Amostra Hg Ag Al As B Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu 
 ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm 

ST-06 2,41 <1 0,27 352 <10 9 <1 <10 0,15 2 5 6 27 

ST-13 1,72 <1 0,3 398 <10 17 <1 <10 0,01 16 12 5 28 

ST-15 2,6 <1 0,11 263 <10 9 <1 <10 <0,01 <1 3 8 36 

ST-31 <0,05 <1 0,45 <5 <10 20 <1 <10 <0,01 <1 <3 16 11 

Amostra Fe K La Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb Sb Sc 
 % % ppm ppm % % ppm % ppm % ppm ppm ppm 

ST-06 11,9 0,19 <10 3 0,02 0,01 47 0,01 8 <0,01 168 <5 <3 

ST-13 7,77 0,17 <10 3 0,02 0,01 29 <0,01 23 <0,01 233 <5 <3 

ST-15 11,3 0,09 <10 3 <0,01 0,01 41 <0,01 11 <0,01 136 <5 <3 

ST-31 2,73 0,03 <10 2 0,02 0,03 25 <0,01 9 0,02 5 <5 <3 

Amostra Se Sn Sr Th Ti Tl U V W Y Zn Zr S 
 ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % 

ST-06 <10 <10 13 <10 <0,01 <10 <10 19 <10 3 457 7 19,4 

ST-13 <10 <10 8 <10 <0,01 <10 26 17 <10 6 1166 5 19,5 

ST-15 <10 <10 8 <10 <0,01 <10 <10 11 <10 1 165 5 17,8 

ST-31 <10 <10 2 <10 0,03 <10 <10 17 <10 3 12 <1 0,03 

 

As amostras dos rejeitos coletados na sondagem a trado da série GSE correspondentes a  
15 furos, distribuídos por toda a extensão do corpo de rejeitos, foram submetidos à 
metodologia preconizada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos – USGS (HAGEMAN 
e BRIGGS, 2000) onde a amostra de rejeito, em sua fração inferior a dois milímetros, é 
submetida a uma forte agitação em água destilada e deionizada, sendo analisada a 
composição do solubilizado, com vistas à determinação da reatividade do depósito e do 
potencial de liberação de poluentes mediante lixiviação. Foram interpoladas e mapeadas as 
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variáveis correspondentes aos pH, acidez e concentração de íons: ferro, alumínio, 
manganês, sulfato, zinco, cobre, cádmio, arsênio e chumbo.  
 
Os resultados de caracterização geoquímica do depósito de rejeitos confirmam a hipótese 
da existência de um corpo principal do depósito situado na área 01, e de uma zona 
resultante do transporte por erosão e deposição correspondente à porção de jusante da 
área 01 e a totalidade da área 02. 
 
Os teores de pH e acidez mostram que a reatividade das áreas resultantes da deposição de 
rejeitos por ação das águas superficiais é bastante reduzida, com relação à área principal do 
depósito, tendo em vista que a maior parte dos sulfetos, nestas porções já foi oxidada e 
lixiviada ao longo dos anos de existência do depósito.  
 
 

 
Figura 3.10: Distribuição do pH dos rejeitos, interpolação realizada por krigagem a partir dos 
resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas sondagens a trado.  
 
 

 
Figura 3.11: Distribuição da acidez dos rejeitos, interpolação realizada por krigagem a partir 
dos resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas sondagens a trado.  
 
O teor de metais estimado por interpolação dos resultados dos ensaios de lixiviação das 
amostras de rejeitos coletados nos furos de sondagem permite a avaliação da distribuição 
da concentração de metais no depósito. O teor de metais disponibilizáveis por lixiviação, é 
bastante baixo, confirmando os resultados de determinação de metais totais realizados 
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anteriormente. Os resultados da extrapolação dos resultados dos ensaios ao longo do 
depósito são apresentados nas figuras abaixo. A escala apresenta os valores expressos em 
mg/l. 
 
 

 
Figura 3.12: Distribuição da concentração de ferro dos rejeitos, interpolação realizada por 
krigagem a partir dos resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas 
sondagens a trado.  
 
 

 
Figura 3.13: Distribuição da concentração de alumínio dos rejeitos, interpolação realizada 
por krigagem a partir dos resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas 
sondagens a trado.  
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Figura 3.14: Distribuição da concentração de manganês dos rejeitos, interpolação realizada 
por krigagem a partir dos resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas 
sondagens a trado.  
 
 

  
Figura 3.15: Distribuição da concentração de sulfatos dos rejeitos, interpolação realizada por 
krigagem a partir dos resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas 
sondagens a trado.  
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Figura 3.16: Distribuição da concentração de zinco dos rejeitos, interpolação realizada por 
krigagem a partir dos resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas 
sondagens a trado.  
 
 

  
Figura 3.17: Distribuição da concentração de cobre dos rejeitos, interpolação realizada por 
krigagem a partir dos resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas 
sondagens a trado.  
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Figura 3.18: Distribuição da concentração de cádmio dos rejeitos, interpolação realizada por 
krigagem a partir dos resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas 
sondagens a trado. 
 
 

  
Figura 3.19: Distribuição da concentração de arsênio dos rejeitos, interpolação realizada por 
krigagem a partir dos resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas 
sondagens a trado. 
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Figura 3.20: Distribuição da concentração de chumbo dos rejeitos, interpolação realizada por 
krigagem a partir dos resultados dos ensaios de lixiviação dos rejeitos coletados nas 
sondagens a trado. 
 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA SELECIONADA PARA IMPLANTA ÇÃO DO 
DEPÓSITO 

4.1. Localização e Vias de Acesso 
Conforme consulta ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) a área 
minerada está registrada sob o processo n° 001.113/ 1954, com data de publicação de 
05/11/1956, sendo a Klabin do Paraná Mineração S.A, a titular da Concessão de Lavra. 
 
Abaixo, a configuração geográfica da área: 
 

• Ponto de amarração: Confluência do ribeirão dos Cavalos com o Córrego das 

Perobas; 

• Latitude: 24° 07’ 49”; 

• Longitude: 50° 40’ 55”; 

• Vetor de amarração – Distância do primeiro vértice: 0 m; 

• Ângulo: 0° 0’; 

• Quadrante: NE; 

• Superfície calculada: 990 ha (9,90 km²); 

• Número de vértices da poligonal da concessão: 4. 

 

A área selecionada para abrigar o novo depósito de rejeitos está localizada cerca de 700 m 
à sudeste do antigo jigue de separação do minério (carvão / rocha encaixante) sendo 
delimitada pelas coordenadas aproximadas dos vértices 534.043 E / 7.326.988 N; 534.219 E 
/ 7.326.878 N; 534.267 E / 7.326.517 N; 534.022 E / 7.326.540 N.  
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A Figura 4.1 mostra a localização regional e principais acessos. Nos desenhos de projeto 
podem ser observados com maior detalhe a sua localização em relação ao reservatório da 
UHE Mauá, em relação à atual área do depósito de rejeitos e bem ao acessos existentes em 
seu entorno. 
 

 
Figura 4.1: Localização das principais vias de acesso. 
 

4.2. Propriedade do Solo 
 
O proprietário do solo de toda a área do empreendimento é a Klabin SA. Esta área está 
situada na Fazenda Monte Alegre matrícula do imóvel nº 3353, registro de imóveis, Comarca 
de Telêmaco Borba, estado do Paraná. 

4.3. Justificativa da Escolha do Local 
 
Inicialmente foram levantados os possíveis locais para implantação do depósito de rejeitos, 
tendo-se como requisito básico a localização dentro de área florestal das Klabin. Como 
critérios para uma primeira triagem considerou-se que um local, para ser utilizado, deveria 
atender a cinco condições estabelecidas, a saber: 
 
a) Minimização de impacto ambiental causado pela instalação do depósito de rejeitos; 

b) Maximização da aceitação da instalação pela população; 

c) Conformidade com o zoneamento do uso do solo da região; 

d) Capacidade para absorver todo o volume de rejeitos a ser depositado; 

e) Custo compatível com projetos de mesma natureza. 

 
Foram, então, pré-selecionadas três áreas com alternativas locacionais para instalação do 
depósito de rejeitos: 
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• Área 1:  área com ponto central situado nas coordenadas UTM 536.165 E e 
7.328.498 N. Corresponde a um possível local de empréstimo de material argiloso, situado 
sobre o manto de alteração de uma soleira de diabásio com conexões à diques, todos 
enquadrados na Formação Serra Geral. Esta área está localizada na margem direita do 
acesso conhecido como “Estrada da Mina”, considerando-se o sentido Fábrica da Klabin – 
canteiro de obras da UHE Mauá; 
 
•  Área 2 (selecionada):  área com ponto central situado nas coordenadas UTM 
534.100 E e 7.326.800 N. Área situada nas proximidades do atual depósito de rejeitos, na 
margem direita da “Estrada da Mina”, no sentido Fábrica da Klabin – canteiro de obras da 
UHE Mauá. Corresponde a um local de antigo reflorestamento de pinus, situado sobre o 
manto de alteração de siltitos e arenitos finos da Formação Rio Bonito; 
 
• Área 3:  área com ponto central situado nas coordenadas UTM 534.834 E e 
7.326.095 N. Corresponde a um antigo local de empréstimo de material argiloso, situado 
sobre o manto de alteração de siltitos e arenitos finos da Formação Rio Bonito, na margem 
esquerda “Estrada da Mina”, no sentido Fábrica da Klabin – canteiro de obras da UHE 
Mauá.  
 
A Figura 4.2 mostra a localização do atual depósito de rejeitos e das três áreas pré-
selecionadas. 
 

 
Figura 4.2: Localização do atual depósito de rejeitos e das alternativas estudadas para 
implantação do novo depósito (Fonte: Google Earth, novembro de 2010). 
 
Após a pré-seleção das três áreas para implantação do novo depósito de rejeitos, a equipe 
de projeto avaliou a adequabilidade de cada área, utilizando os critérios técnicos objetivos, 
desenvolvidos a partir das condições estabelecidas na pré-seleção: 
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a) Topografia  - Representa um fator determinante na escolha do método construtivo e nas 
obras de terraplenagem para a construção da instalação do depósito de rejeitos. 
Recomendam-se locais com declividade superior a 1% e inferior a 30%, além disso, o 
depósito de rejeitos não deve ser executado em áreas sujeitas a inundações, em períodos 
de recorrência de 100 anos; 
 
b) Geologia e Tipos de Solos - Tais indicações são importantes na determinação da 
capacidade de depuração do solo e da velocidade de infiltração. Considera-se desejável a 
existência no local, imediatamente abaixo do nível da base do depósito, de um estrato 
natural extenso e homogêneo de materiais com coeficiente de permeabilidade inferior a    
10-6 cm/s. Na inexistência deste estrato, uma camada artificial de argila compactada, com 
igual ou menor coeficiente de permeabilidade ou outra forma de impermeabilização deve ser 
instalada. Da mesma forma, é desejável que exista, entre a superfície inferior desta camada 
de impermeabilização do depósito de rejeitos e o mais alto nível do lençol freático, uma 
camada natural não saturada de espessura superior a 3,0 m, porém é imprescindível que 
esta espessura mínima seja de 1,50 m. O nível do lençol freático deve ser medido durante a 
época de maior precipitação pluviométrica da região. Com relação à geotectônica, a área 
deve se situar fora de zonas de falhamentos abertos e fraturas que possam representar 
canais preferenciais de percolação de eventuais líquidos infiltrados na pilha, em caso de 
acidente com ruptura da camada de impermeabilização; 
 
c) Recursos Hídricos  - Deve ser avaliada a possível influência do depósito de rejeitos na 
qualidade e no uso das águas superficiais e subterrâneas próximas. O depósito de rejeitos 
deverá ser localizado a uma distância mínima de 100 m de qualquer coleção hídrica ou 
curso de água; 
 
d) Vegetação  - O estudo macroscópico da vegetação é importante, uma vez que a 
existência de vegetação de porte no entorno pode atuar favoravelmente na escolha de uma 
área quanto aos aspectos de redução do fenômeno de erosão, da formação de poeira, 
transporte de odores e propagação de ruídos. Deve-se evitar área cuja escolha represente a 
necessidade de supressão de vegetação nativa; 
 
e) Acessos - Fator de relevante importância em um projeto de depósito de rejeitos, uma vez 
que os acessos são utilizados e devem ser mantidos durante as fases de operação e 
monitoramento do depósito; 
 
f) Área Disponível e Capacidade Útil  - Em um projeto, estes fatores encontram-se inter-
relacionados. Para o caso do depósito de rejeitos em estudo, é fundamental que a área 
comporte, em um único local, todo o volume de rejeitos a ser removido, minimizando-se, 
desta forma, seu impacto ambiental; 
 
g) Custos  - Os custos de um depósito de rejeitos têm grande variabilidade conforme o seu 
tamanho e o seu método construtivo. Como estes fatores são definidos e independem da 
localização do depósito, seu custo será fortemente impactado pela distância existente entre 
a nova área de deposição a ser escolhida e o atual local de deposição;  
 
h) Distância Mínima a Núcleos Populacionais  - Deve ser avaliada a distância do limite da 
área útil do depósito de rejeitos a núcleos populacionais, recomendando-se que esta 
distância seja superior a 500 m; 
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i) Uso do Solo  - O depósito de rejeitos só pode ser construído em área de uso conforme 
legislação local de uso do solo. 
 
Para avaliação de cada área foi adotado o método de pontuação por critério técnico e 
condição, criando-se uma matriz onde a pontuação de cada área foi totalizada e comparada 
com a pontuação obtida pelas demais áreas. As pontuações estabelecidas por condição 
foram: 
 
0 – não atende 
1 – atende com restrições 
2 – atende parcialmente 
3 – atende plenamente  
 

A Tabela 4.1 apresenta a matriz criada para seleção da área para implantação do novo 
depósito de rejeitos. 
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Tabela 4.1: Matriz utilizada na seleção da área que receberá o novo depósito de rejeitos. 
CRITÉRIO TÉCNICO CONDIÇÃO ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 COMENTÁRIO

Declividade do terreno maior

que 1% e menor que 30%.
3 3 3

Todas as áreas apresentam decl ividade do terreno entre 1% e 

30%.

Área não sujeita à inundação

em um período de recorrência de 

100 anos

3 3 3 Todas as áreas estudadas atendem a essa condição.

Existência de estrato 

impermeabil izante natural  com 

coeficiente de permeabilidade 

inferior a 10
-6

 cm/s.

0 0 0

Não foram testados "in situ"os substratos existentes, mas 

sim amostras coletadas em campanhas de sondagem . Em 

função da heterogeneidade característcas das formações 

geológicas, optou-se pela construção de uma camada 

impermeabilizante.

Inexistência de falhas abertas

ou fraturas.
0 3 3

Á Área 1 encontra-se sobre um sill  de biabásio, caracterizado 

pela presença de fraturas que podem representar caminhos 

preferenciais de percolação de fluidos.

Distância do nível máximo do

lençol freático à base da

camada impermeabil izante.

2 3 3

Pela existência do sill  de diabásio da Formação Serra Geral, 

o lençol  freátido encontra-se mais próximo da superfície na 

Área 1. A Área 2 e a Área 3 encontram-se sobre siltitos e 

arenitos finos da formação Rio Bonito, apresentando nível  do 

lençol freático mais profundo. 

Recursos Hídricos

Distância mínima de 100m de

coleções hídricas ou cursos de

água.

3 3 3 Todas as áreas estudadas atendem a essa condição.

Existência de vegetação no

entorno.
3 3 3

Todas as áreas atendem a essa condição por se localizarem 

dentro de florestas da Klabin.

Não supressão de vegetação

nativa.
3 3 3

Todas as áreas estudadas atendem a essa condição, pois 

foram descartadas a priori áreas com vegetação nativa.

Acessos

Facil idade de acesso e

possibi lidade de manutenção

após formação do lago.

2 3 1

A Área 1 está situada em cota média de 775m, mais de 130m 

acima da cota média do atual depósito de rejeitos, o que 

representa um fator negativo para o transporte do material . 

Por sua vez, a estrada que leva à Área 3, quando iniciar a 

formação do lago,  será parcialmente inundada, exigindo a 

construção de um desvio para a continuidade do transporte. 

A Área 2 não sofrerá qualquer influência da barragem e sua 

cota média é de 670m, 30m acima da cota média do atual 

local de deposição, o que torna o acesso faci li tado.

Área Disponível e Capacidade Úti l
A área comporta o volume de

rejeitos a ser removido.
3 3 1

A Área 3 apresenta espaço l imitado dentro da escavação 

existente, que corresponde a uma antiga cava de extração de 

argi la. No caso de opção por este local, o depósito 

necessariamente seria construído em dois níveis, 

dificultando a construção dos sistemas de 

impermeabilização e drenagem.

Custo
Pequena distância de

transporte.
1 3 2

Considerando que o conceito construtivo do depósito seria o 

mesmo para todas as áreas, com pequenas variações em 

decorrência de suas pecul iaridades, e a opção por 

impermeabilização por geomembrana, o fator fundamental 

que interfere no custo final  da obra é a distânica entre o 

atual depósito e as Áreas. Estas distâncias são: 3.600m para 

a Área 1, 450m para a Área 2 e 1.700m para a Área3.

Distância a Núcleos Populacionais
Distância superior a 500m de

núcleos populacionais.
3 3 3 Todas as áreas estudadas atendem a essa condição.

Uso do Solo
Local em conformidade com as

diretrizes de uso do solo.
3 3 3 Todas as áreas estudadas atendem a essa condição.

Pontuação Total 29 36 31

Geologia

Vegetação

Topografia

 
 
Pelos critérios técnicos estabelecidos pela equipe de projeto do novo depósito de rejeitos, 
acima detalhados, a área que apresentou as melhores condições para sua implantação foi a 
Área 2 , que atingiu 36 pontos na avaliação.  
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4.4. Caracterização do Meio Físico 

4.4.1. Clima e Temperatura 
 
Conforme descrito nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA), em termos climatológicos, a 
região do rio Tibagi apresenta acentuada variação devido à sua topografia que acentua as 
características das massas de ar envolvidas na dinâmica de sua circulação atmosférica. 
 
A Bacia do Rio Tibagi está sob influência de dois tipos climáticos, segundo a classificação 
adotada por Köeppen: Cfa subtropical e Cfb temperado. 
 
No primeiro, Cfa, o clima é mesotérmico, com temperaturas médias no mês mais frio abaixo 
dos 18ºC e acima de 3ºC, não apresenta estação seca distinta e o verão apresenta 
temperaturas médias nos meses mais quentes da ordem 28ºC, que abrange toda a bacia na 
sua parte setentrional, estreitando-se gradualmente até a altura do município de Tibagi. 
 
O segundo, Cfb, com temperaturas médias inferiores a 22ºC nos meses mais quentes e 
inferiores a 18ºC nos meses mais frios, tendo como características um clima subtropical 
úmido, mesotérmico, com verões amenos, geadas severas e freqüentes e sem estação seca 
definida, que coincide com as áreas mais elevadas, nos divisores de água entre as bacias 
do rio Tibagi com o rio Laranjinha, a Leste, e com o rio Ivaí a Oeste. 
 
A temperatura média anual situa-se em torno de 18ºC, com temperaturas médias mensais 
de 20 a 22ºC nos meses mais quentes, e de 13 a 16ºC nos meses mais frios, com tendência 
a incrementos das cabeceiras para a foz do rio. 
 

4.4.2. Pluviometria 
 
A precipitação média anual apresenta uma ampla variação, que vai de 2.200 mm nos anos 
mais chuvosos a 900 mm nos anos mais secos. Em média a precipitação anual é da ordem 
de 1.550 mm. 
 
O trimestre mais chuvoso é dezembro, janeiro e fevereiro com precipitações médias da 
ordem de 450 a 550 mm, enquanto junho, julho e agosto formam o período menos chuvoso, 
com precipitações médias em torno de 280 mm. 
 
As condicionantes climáticas, com dupla estacionalidade, apresentam a influência da massa 
Tropical Atlântica de baixa pressão, nos meses de outubro a março, com época de chuvas 
intensas seguida por estiagem acentuada e a subtropical sem período seco, sujeita à 
influência da infiltração da massa Polar Atlântica, nos meses de abril a setembro, mas com 
seca fisiológica provocada pelo frio do inverno, com temperaturas inferiores a 15ºC. 
 
Estudos hidrológicos realizados pelo Projeto HG-52 (SUDERHSA, 1998 appud CEHPAR, 
1985) apontam para a região uma vazão específica média de longo termo na ordem de 
14 l/s/km², regionalizada a partir de séries históricas superiores a 10 anos. 
 
Desta forma teríamos incremento aproximado de 13,6 l/s, de toda a “microbacia” onde está 
disposta a atual área de rejeitos, no rio Tibagi, considerando escoamento de água superficial 
somada a subsuperficial (Figura 4.3).  
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A vazão de longo termo para o rio Tibagi na região é da ordem 279,4 m³/s. Numa análise 
prévia pela ordem de grandeza dos valores, o efeito da drenagem, caso fosse 
completamente contaminada, acarretaria em uma interferência desprezível junto ao rio 
Tibagi, face à desproporção das vazões envolvidas, ou seja, da ordem de 1:20.000 vezes. 
 

 
Figura 4.3: Ortofotocarta da Área de Rejeitos com delimitação da área de contribuição da 
micro bacia, em amarelo. 
 
Notas: 
St = Área total de contribuição 
SEH = área de contribuição à esquerda do talvegue principal 
SED= área de contribuição á direita do talvegue principal. 
 

4.4.3. Evapotranspiração Potencial 
 
A avaliação quantitativa da evaporação e da evapotranspiração pode ser feita através de 
medidas diretas, modelos climatológicos ou com auxílio de fórmulas empíricas e semi-
empíricas. Médias anuais de longo período podem ainda ser obtidas a partir do balanço 
hídrico simplificado ao se desprezar a variação da água armazenada no solo. 
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As medidas diretas de evaporação provenientes do Tanque Classe A e do Evaporímetro 
Piché suscitam algumas restrições em serem usadas na avaliação da evaporação de 
reservatórios. Por isso, tem-se preferido calcular a evaporação e a evapotranspiração 
através de modelos climatológicos. 
 
Os valores da evapotranspiração real para o local da UHE Mauá foram calculados pelo 
balanço hídrico simplificado. Utilizando os dados de chuva média anual e vazão média de 
longo termo. A evaporação real foi calculada utilizando o método de Penman. Tanto a 
evapotranspiração real quanto a evaporação real foram calculadas com os dados 
meteorológicos do município de Telêmaco Borba. 
 
Na Tabela 4.2 são apresentados os valores mensais calculados da evaporação e da 
evapotranspiração real na região e da evaporação líquida, sendo esta calculada para o 
futuro reservatório do UHE Mauá, pela diferença das duas primeiras. 

 
Tabela 4.2: Valores mensais de evaporação e evapotranspiração na bacia do rio Tibagi 
(fonte CNEC, 2004). 

Mês Evaporação (mm) Evapotranspiração (mm) Evaporaç ão Líquida (mm) 

Janeiro 198,9 139,1 59,8 
Fevereiro 164,0 111,4 52,6 

Março 150,9 78,9 72,0 
Abril 112,1 65,8 46,3 
Maio 79,3 94,5 -15,2 
Junho 61,6 61,0 0,6 
Julho 70,3 34,3 36,0 

Agosto 102,0 30,3 71,7 
Setembro 131,9 100,7 31,2 
Outubro 172,8 87,0 85,8 

Novembro 191,8 89,5 102,3 
Dezembro 201,0 125,3 75,7 

TOTAL 1.637 1.018 619 
 

4.4.4. Vegetação 
 
A área em questão, faz parte da Fazenda Monte Alegre de propriedade da Klabin SA, 
apresenta além da mata de preservação ciliar com trechos remanescentes Floresta 
Estacional Semidecidual e de floresta secundária da Floresta Ombrófila Mista, 
reflorestamento com plantio homogêneo de espécies exóticas (Pinus sp e Eucaliptus sp).  
 
A totalidade da área selecionada para abrigar os rejeitos de carvão apresentava cobertura 
vegetal de reflorestamento a base de Pinus Taeda, o qual foi recentemente suprimida sendo 
esta mais uma condição favorável para sua escolha. 
 

4.4.5. Solos 
 
Segundo CNEC (2004), a área considerada como AID (Área Indiretamente Atingida) do 
empreendimento UHE Mauá, é constituída por uma região de topografia (morfologia) 
bastante movimentada, o que condiciona a ocorrência em seus limites de solos 
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predominantemente com pequeno desenvolvimento tais como Neossolos Litólicos e 
Cambissolos. 
 
Na área de influência do reservatório os solos ocorrem com certo equilíbrio no tocante a 
extensão ou ocorrência, entre Argissolos e Cambissolos principalmente. 
 
Os inúmeros diques de diabásio que ocorrem de maneira regional, são responsáveis pela 
formação de solos de boa fertilidade, tais como Nitossolos e Argissolos, porém são 
situações localizadas, a menos quando na presença de soleiras, situação em que a área de 
ocorrência apresenta dimensões consideráveis. 
 
Os solos foram caracterizados e classificados segundo o Sistema Brasileiro de Classificação 
de Solos (EMBRAPA, 1999). 
 

4.4.6. Geologia 
 
A região de interesse possui topografia relativamente plana a suavemente ondulada nas 
partes altas e fortemente entalhada pelo rio Tibagi e seus afluentes, na região mais próxima 
à calha principal. 
 
O vale do rio apresenta encostas íngremes, freqüentemente escarpadas. A calha do rio 
propriamente dita alterna trechos de remanso e trechos de declividade alta, com corredeiras 
e pequenos saltos, coincidentes com diques de diabásio formando cristas alinhadas 
perpendiculares ao fluxo. (COPEL/DENC, 2007). 
 
Em uma dessas corredeiras, próxima ao depósito de minério e a área de rejeito, o 
mapeamento geológico regional do reservatório da UHE Mauá, elaborado para os estudos 
ambientais, indica que a Formação Rio Bonito, portadora de níveis mineralizados de carvão, 
aflora no local conhecido como Salto Aparato. 
 
Este arranjo geológico local, indica que eventuais alterações nas características 
geoquímicas tanto de solos como de corpos de água locais possuem origem natural. 
 
No mapa geológico abaixo extraído e modificado do site da MINEROPAR (Figura 4.4) 
podem ser visualizadas as principais unidades litoestratigráficas que ocorrem na área e sua 
distribuição em planta. Na área do depósito de rejeito verificam-se rochas do Permiano 
Inferior, correspondentes à Formação Rio Bonito e à Formação Palermo (Tabela 4.3), 
ambas pertencentes ao Grupo Guatá (MINEROPAR, 2006). 
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Figura 4.4: Porção do mapa geológico, folha Telêmaco Borba, mostrando a área de 
depósitos de rejeito de carvão, demarcada em vermelho (mod. MINEROPAR, 2006). Onde 
Pp corresponde à Formação Palermo e Prb à Formação Rio Bonito, ambas do Período 
Permiano. 
 
Na base dessa seqüência estratigráfica encontra-se a Formação Rio Bonito, que 
corresponde à maior parte da área considerada. A Formação Rio Bonito é constituída por 
arenitos finos a médios, esbranquiçados com tonalidade cinza e verde, de aspecto 
praticamente maciço ou irregularmente estratificado, além de camadas de carvão, siltitos 
esverdeados e margas cinzentas. 
 
Imediatamente acima desta unidade vêm os arenitos finos e arenitos sílticos da Formação 
Palermo, com delgadas intercalações de siltitos. Os arenitos e arenitos sílticos são cinza-
esverdeados, mostrando estruturas tipo “flaser” de modo quase generalizado. Camadas 
sílticas, mais escuras, ocorrem intercaladas com os arenitos sílticos, e são geralmente 
delgadas. 
 
Todas estas camadas de rocha estão em posição essencialmente subhorizontal, talvez com 
um pequeno mergulho para o norte, e podem apresentar, localmente, pequenos 
deslocamentos por falha. 
 
Intrusões de diabásio recortam todas estas unidades, tornando complexas as relações de 
contato e comportamento estrutural quer seja quanto à geometria dos contatos, quer seja 
em relação ao padrão de fraturamento observado. 

  

520.000 E 
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540.000 E 
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Depósito de 
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Na margem direita do rio Tibagi ocorre uma intrusão dentro da própria área de rejeito um 
dique de diabásio da Formação Serra Geral, com a típica orientação NW-SE das intrusões 
associadas ao arco de Ponta Grossa. 
 
A Tabela 4.3 abaixo apresenta a coluna estratigráfica da região com as principais litologias 
associadas. 
 

Tabela 4.3: Coluna estratigráfica da Bacia do Paraná, com as unidades litoestratigráficas 
relevantes ao empreendimento da UHE Mauá (modificado de MILANI et al., 1993). 

IDADE 
(milhões de 

anos) 
ERA PERIÓDO GRUPO FORMAÇÃO 

LITOLOGIAS 
PRINCIPAIS 

140 -230 Mesozóica 
Jurássico -
Triássico 

São 
Bento 

Serra Geral 
Diabásio – Sills e 

Diques 
Rio do Rastro - 

Teresina - 

Serra Alta 
Siltito cinza, maciço , 

fratura conchoidal 
230 Paleozóica 

Permiano 
Superior 

Passa 
Dois 

Irati Argilito cinza escuro 

Palermo 

Arenitos claro 
Arenito siltitico cinza-

esverdeado-
esbranquiçado 

Bioturbado (Piritosos) 
Siltitos mais escuros 

250 Paleozóica 
Permiano 

Médio Guatá 

Rio Bonito 

Bancos de arenitos finos 
esbranquiçados com 

tonalidade cinza e verde 
Siltitos esverdeados 
Margas cinzentas 

Carvão 

280 Paleozóica 
Permiano 
Inferior/ 

Carbonífero 
Itararé  - 
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5. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS MATERIAIS 
 
Os materiais terrosos a serem utilizados no projeto de recuperação foram divididos em duas 
classes: 
• Material impermeabilizante , para capeamento da camada de rejeito proveniente de 
jazida de empréstimo, e  
 
• Material de cobertura , proteção e reconstrução, proveniente das escavações 
realizadas no local onde será disposto o novo depósito de rejeitos. 
 
Estes materiais foram coletados em campanhas de campo anteriores e submetido à ensaios 
de caracterização geotécnica no laboratório do Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento – LACTEC, acreditado ao INMETRO e Laboratório de Análise de Minerais 
e Rochas – LAMIR da Universidade Federal do Paraná – UFPR, seguindo as diretrizes 
preconizadas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 
pertinentes. 
 
Os resultados constam nos relatórios de ensaio e estão dispostos de maneira simplificada a 
seguir. 
 

5.1. Características Geotécnicas do Material de Cap eamento 
 
Trata-se de solo residual de uma soleira de diabásio sotoposta (Formação Serra Geral), de 
composição argilo-siltosa, com excelentes características geotécnicas e de baixa 
permeabilidade.  
 
O material subsuperficial foi coletado seguindo as diretrizes das normas técnicas brasileiras 
e submetido a ensaios de compactação e permeabilidade conforme consta na Tabela 5.1. 
 
Tabela 5.1: Principais propriedades geotécnicas determinadas na argila para selamento. 

Compactação Permeabilidade (cm/s) 
M.E.R. dos 

grãos (g/cm³) Densidade 
(g/cm³) 

Umidade ótima 
(%) GC 95% do PN GC 100% do PN 

2,904 1,48 29,4 1,72 x 10-6 1,27 x 10-7 

 
Mineralogicamente o material é composto por caolinita, vermiculita, quartzo, hematita, 
ilmenita, gibbsita e goethita. 
 

5.2. Características Geotécnicas do Material de Cob ertura 
 
Este material encontra-se na área escolhida para disposição do rejeito e será proveniente 
das escavações obrigatórias durante a fase de execução. 
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Trata-se de material de granulação variando entre areno-argilosa a silto-arenosa, residual de 
siltitos e arenitos finos da Formação Rio Bonito, com características geotécnicas ideais para 
aplicação como berço da membrana PEAD e camadas de proteção e recobrimento da argila 
selante. 
 
Sua composição granulométrica e índices físicos estão dispostos na Tabela 5.2 a seguir. 
 
Tabela 5.2: Índices físicos e granulação do material de cobertura. 

Pedregulho Areia Silte Argila
Furo 01 

(1,00-2,00m)
2.0196.10 1,7 38,5 24,6 35,2 2,582 41 21 20

Furo 01 
(2,00-3,00m)

2.0197.10 0,5 44,9 27,2 27,4 2,797 39 26 13

Furo 04 
(1,00-3,00m)

2.0198.10 0,6 46,7 16,5 36,2 2,735 45 25 20

Furo 04 
(3,00-5,00m)

2.0199.10 0,7 51,7 14,3 33,3 2,680 39 24 15

Furo 05 
(1,00-3,00m)

2.0200.10 0,3 63,7 10,3 25,7 2,653 35 24 11

Furo 06 
(1,00-3,00m)

2.0201.10 0,3 59,3 10,6 29,8 2,687 30 16 14

Furo 07 
(2,00-3,00m)

2.0202.10 3,3 53,2 12,7 30,8 2,761 41 26 15

Furo 08 
(1,00-3,00m)

2.0203.10 3,2 57,9 12,1 26,8 2,717 33 20 13

1,3 52,0 16,0 30,7 2,702 37,9 22,8 15,1
3,3 63,7 27,2 36,2 2,797 45,0 26,0 20,0
0,3 38,5 10,3 25,7 2,582 30,0 16,0 11,0
1,5 12,6 8,6 5,3 0,108 7,5 5,1 4,5
1,2 0,2 0,5 0,2 0,040 0,2 0,2 0,3

Máximo
Mínimo

Desv. Pad
Coef. Var

M.E.R dos 
grãos (g/cm³)

Limite de 
Liquidez (%)

Limite de 
Plasticidade (%)

Índice de 
Plasticidade (%)

Amostra Registro
Porcentagem de material na fração

Média
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6. PREPARAÇÃO DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO DEPÓSITO DE REJEITOS 

6.1. Remoção da Cobertura Vegetal 

6.1.1. Supressão da Vegetação 
 
A área para implantação do no depósito de rejeitos foi selecionada considerando os critérios 
abordados no item 4.3. 
 
Na área destinada para a implantação do projeto anteriormente existia um florestamento de 
Pinus Taeda, o qual foi extraído em setembro de 2010, devido seu incremento ter atingido 
índices de colheita. 
 
Após a retirada dos resíduos, deverá ser implantada a retirada das cepas e tocos existentes 
(destocamento) para melhor conformação do terreno e acomodamento da camada de 
impermeabilização. Neste caso o projeto prevê a adoção de uma manta de PEAD 
(Polietileno de Alta Densidade) com 1,5 mm de espessura e textura corrugada. 
 

6.1.2. Remoção do Sistema Radicular 
 
A remoção será realizada com o auxilio de trator de esteiras e de escavadeiras hidráulicas 
que permitem maior agilidade nos processos de escavação e remoção das cepas e tocos. 
 
Os resíduos oriundos da remoção serão destinados aos conjuntos processadores os quais a 
empresa Klabin Florestal já o utiliza em seu procedimento. 
 
Para a realização da supressão da vegetação e remoção do sistema radicular na área do 
novo depósito de resíduos (4,5 ha), estima-se um prazo de 20 dias para a conclusão, 
utilizando trator de esteira e escavadeiras hidráulicas. O custo estimado para esta operação 
é de R$ 4,00/m² com estimativa de produção diária de 3.000 m²/dia, considerando boas 
condições climáticas. 
 

6.2. Remoção dos Solos Superficiais 
 
É indispensável, para um rápido desenvolvimento da vegetação de cobertura, retirar todo o 
horizonte superficial rico em matéria orgânica que houver sobre o atual depósito de rejeitos 
e preservá-lo. Esta matéria orgânica é indispensável à recuperação física, química e 
biológica do solo a ser construída sobre o local, depois de concluída a remoção dos rejeitos. 
 
Bosques em desenvolvimento, similares àqueles encontrados em alguns pontos da área 
onde atualmente se encontram depositados os rejeitos, contêm em sua base um horizonte 
“O” caracterizado por sua riqueza em qualidade e quantidade de sementes, propágulos e 
matéria orgânica em decomposição. Este horizonte, uma vez transferido para áreas 
degradadas ou de reconstrução de solo, pode auxiliar no desenvolvimento vegetal das 
mesmas.  
 
Sendo assim, cabe removê-lo com a utilização de equipamentos de menor porte, reservá-lo 
e posteriormente utilizá-lo na recuperação da área. 
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O mesmo procedimento deve ser utilizado na preparação da nova área de deposição dos 
rejeitos, recomendando-se, no entanto, que as pilhas sejam armazenadas separadamente, 
uma vez que a nova área de deposição corresponde a uma antiga floresta da KLABIN, 
esperando-se, nestas condições, uma matéria orgânica pobre em sementes de espécies 
arbóreas nativas.  
 
Esta característica se torna importante, considerada a necessidade de erradicação de 
espécies com raízes profundas que podem danificar a camada impermeabilizante que será 
implantada sobre o novo depósito de rejeitos. 
 
O transplante de solo é feito, normalmente, na proporção de 1:1, ou seja, a remoção de 1 m² 
do horizonte “O” deverá cobrir também 1 m² no ponto a recuperar posteriormente. 

6.2.1. Estocagem dos Solos Superficiais 
 
Como o solo e a matéria orgânica serão utilizados somente após o final da deposição dos 
rejeitos no depósito, todas as camadas orgânicas removidas deverão ser acumuladas e 
armazenadas na forma de pilhas, com altura máxima de 2,0 m, as quais deverão ser 
mantidas recobertas por restos vegetais (folhas, galhos, troncos) resultantes do corte de 
florestas da KLABIN, disponíveis no local. Desta maneira, além da porção de solo 
armazenada ficar protegida da erosão eólica e hídrica, haverá atividade microbiana e será 
enriquecida pela decomposição e mineralização dos restos vegetais. 
 
O local escolhido para armazenamento do solo orgânico deverá ser livre de trânsito de 
equipamentos, pessoas e automóveis e estar localizado fora da área de influência direta do 
depósito para que não seja necessário seu translado. 
 

6.3. Modelamento do Terreno 
 
O perfil típico da área selecionada para a deposição dos rejeitos foi definido através de 
sondagem a trado, determinação das espessuras e amostragem dos materiais para 
caracterização geotécnica. 
 

 
Figura 6.1: Perfil típico da área selecionada para implantação do depósito. 
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A camada de solo apresenta espessura variando de 0,10 a 0,20 m. Como será necessário 
material para reconstrução do solo na cobertura do depósito foi definida a remoção 
sistemática de uma camada de 0,30 m em toda a área com volume aproximado de 
14.400 m3 que será estocado em local apropriado. 
 
Abaixo do nível considerado como solo, aparece um material mais escuro (marrom) 
predominantemente arenoso que deverá ser removido e estocado para aproveitando como 
camada de regularização da base do depósito e para material de cobertura e proteção da 
manta de PEAD. O volume estimado deste material é de 26.400 m3 que deverá ser 
integralmente removido e estocado para utilização. 
 
O material com tons amarelados, predominantemente siltico argiloso apresenta 
características geotécnicas que possibilitam sua utilização na camada de cobertura do 
depósito, acima da camada impermeabilizante constituída por argila proveniente de jazida 
próxima. Este material tem volume estimado de 66.500 m3. Sua escavação será seletiva, 
sendo que um volume de aproximadamente 20.000 m3 será utilizado no topo do depósito e o 
restante será transportado e depositado no local de remoção dos rejeitos. 
 
O substrato do depósito composto de material predominantemente areno-siltoso será objeto 
de escavação para conformação da base das células do depósito, sendo utilizado 
parcialmente na regularização do solo, proteção de drenos e na proteção do PEAD e o 
restante será depositado na área de remoção de rejeitos. 
 
O volume escavado será o suficiente para a conformação da base das células de deposição 
de rejeito com declividade de 2% na direção leste-oeste e 4% na direção norte-sul de forma 
a garantir a drenagem da base do depósito, e de forma a garantir o volume necessário para 
deposição da totalidade dos rejeitos removidos. 
 
A utilização máxima do terreno selecionado, conforme mostram os desenhos 419-MA-03105 
e 03106, dentro dos parâmetros ambientais e geométricos característicos deste tipo de 
depósito, permitiriam uma deposição de até 486.200 m3 de rejeitos. Como o volume de 
material a ser removido é da ordem de 220.000 m3, haverá margem para redução ou 
readequação do depósito em função da necessidade, considerando-se ainda, uma margem 
de segurança suficiente para uma eventual variação a maior, relacionada com eventual 
imprecisão na cubagem dos rejeitos.  
 
Foram projetados três módulos internos ao depósito como mostra a Figura 6.2 e a 
escavação de cada um deles será feita de forma a minimizar o descarte de materiais e 
maximizar o seu reaproveitamento na construção, revestimento e cobertura do novo 
depósito.   
 
Os volumes máximos de projeto são: 
 
   Área (m2) Altura média (m) Volume útil máximo (m3) 

Módulo 01  24.200    11,00     266.200  

Módulo 02  15.000    10,00     150.000  

Módulo 03  10.000      7,00          70.000 

Total  49.200      486.200 
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Figura 6.2: Isométrico depósito projetado mostrando os módulos internos e conformação 
final da base do depósito. 
 

6.4. Implantação do Sistema de Drenagem Profunda 
 
A drenagem profunda será constituída basicamente por um sistema de drenos, tipo espinha 
de peixe sob o depósito dos rejeitos de carvão. A expectativa é de baixa percolação em 
virtude de o lençol freático ser profundo sob o local do aterro, aliado à interceptação do 
escoamento superficial pela drenagem periférica, que será construída, e pela 
impermeabilização prevista sob e sobre o aterro dos rejeitos. 
 
O sistema de drenagem profunda tem por objetivos:  
 
• Evitar a contaminação para e pelo lençol freático;  
 
• Detectar possíveis vazamentos que venham ocorrer no envelopamento de contenção 
dos rejeitos depositados;  
 
• Propiciar o escape de gases formados no subsolo; e  
 
• Fazer a captação e a condução adequada, com o posterior lançamento no tanque de 
decantação. 
 
Em virtude da baixa percolação esperada os drenos poderão ser cegos, isto é constituído 
basicamente por material granular, como britas com diâmetros maiores, preferencialmente 
variando de um mínimo de 50 mm para um máximo de 100 mm. Deverá ser executado um 
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filtro de envolvimento e sua altura deverá ser variável em função da extensão e da 
topografia, sempre garantindo declividade em direção ao local de lançamento no tanque de 
decantação. Na parte superior do dreno, será executado recobrimento com material granular 
fino (areia grossa), com 30 cm de espessura, que servirá como filtro invertido, e também 
para impedir a perfuração da geomembrana, por sobre a qual será efetuado o aterro dos 
rejeitos de carvão.  
 
No trecho final, o dreno receberá tubulação perfurada para conduzir a água drenada para o 
lançamento no tanque de decantação após o corpo do aterro.  
 
Este sistema deverá ser continuamente monitorado. 
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7. FORMAÇÃO DO DEPÓSITO DE REJEITOS 
 
Em uma primeira etapa de construção do depósito, a conformação do terreno é atividade 
indispensável para que se consiga atingir os objetivos estabelecidos neste projeto, o qual 
visa a proporcionar o isolamento e monitoramento das fontes poluidoras, incluindo os 
dispositivos de proteção e controle ambiental.  
 
O planejamento do depósito, em termos de dimensionamento, depende do perfeito 
conhecimento dos rejeitos que serão transferidos para o local, principalmente no que diz 
respeito à sua volumetria e características físico-químicas. Além dos cuidados com o 
dimensionamento, aspectos pertinentes ao manejo das águas superficiais e à cobertura 
vegetal devem ser observados. 
 
Sabendo-se que o depósito de rejeito é rico em material piritoso, gerador de drenagem ácida 
pela ação dos agentes de intemperismo (água, oxigênio e micro-organismos), entende-se 
que, quanto menor for o volume de água infiltrada e mais compactado for o rejeito, menores 
serão os volumes de drenagem ácida produzidos e, conseqüentemente, menores os custos 
de tratamento de efluentes. Porquanto a superfície do depósito de rejeito será 
impermeabilizada mediante instalação e compactação de uma camada de argila (30 cm de 
espessura), à medida que as bancadas atingirem a cota máxima prevista. Por sua vez, a 
própria camada impermeabilizada deverá ser protegida da ação de processos erosivos e 
das oscilações climáticas, havendo necessidade, portanto, de manejar atentamente as 
águas de superfície e vegetar o mais prontamente possível a superfície do depósito. Para 
viabilizar o processo de revegetação, a superfície do depósito, já impermeabilizada pela 
camada de argila compactada, será revestida por uma camada de argila adensada, com o 
material do próprio local com espessura de 30 cm sobre o qual será reconstruído o solo 
superficial com o material estocado durante a limpeza da área e que servirá como base para 
reconstrução do solo (30 cm de espessura mínima), assegurando que as raízes da 
cobertura vegetal não perfurem a camada isolante compactada. A camada de cobertura final 
terá a espessura total de 90 centímetros. 
 
No que diz respeito ao controle das águas, tem-se que velocidades excessivas de 
escoamento da água superficial (enxurrada) são responsáveis pelo carreamento de 
partículas do mesmo. Entendendo-se que rampas longas em terrenos regulares favorecem 
grandes velocidades de escoamento, enquanto rampas curtas em terrenos irregulares 
apresentam menores velocidades, é recomendável terracear o depósito formando 
patamares que conduzam a água a canais (calhas), em sua porção posterior, por onde se 
escoa a água em velocidades compatíveis com o solo (Figura 7.1). Os patamares terão 
largura mínima de 8,0 m e os taludes terão altura máxima de 5,0 m, com uma inclinação de 
5:1, ou de 20%. 
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calha

talude
patamar

 
Figura 7.1: Ilustração para terreno em patamares. 
 

7.1. Volumetria e Capacidade do Depósito 
 

A área disponível para a implantação do depósito é de aproximadamente 85.000 m2 (em 
amarelo na Figura 7.2) dentro da qual foi selecionada uma área menor de 49.200 m2 (em 
magenta na Figura 7.2) para a implantação do depósito que será composto de três células 
(Tabela 7.1). 
 
Cada célula foi concebida para de forma que a drenagem de cada uma delas será coletada 
em separado, facilitando a caracterização em separado de cada um dos setores do 
depósito. 
 
Ao sul do depósito está localizada a área para estoque de solo e argilas com capacidade de 
aproximadamente 60.000 m3. 
 
Tabela 7.1: Dimensões dos módulos da área selecionada para disposição dos rejeitos. 

 Área (m 2) Altura média 
(m) 

Volume útil máximo 
(m3) 

Módulo 01  24.200 11,00 266.200 
Módulo 02  15.000 10,00 150.000 
Módulo 03  10.000 7,00 70.000 

Total 49.200  486.200 
 

 
Os detalhes do depósito estão mostrados nos desenhos 419-MA-03105 – Planta da Área de 
disposição de rejeitos e 419-MA-03106 Seções típicas da área para disposição de rejeitos 
em anexo no caderno de desenhos. 
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Figura 7.2: Área disponível (representada em amarelo) e área selecionada (representada 
em magenta) para implantação do novo depósito de rejeitos. 
 

7.2. Deposição das Camadas de Rejeito 
 
Os rejeitos serão depositados em sucessivas camadas compactadas. A compactação é o 
procedimento que visa a aumentar a compacidade de um solo pela redução dos vazios, com 
aplicação de esforços externos gerados por meios mecânicos.  
 
O objetivo da compactação dos rejeitos é a melhoria e estabilidade de suas propriedades 
mecânicas, como redução da compressibilidade, aumento de sua resistência mecânica, 
redução da permeabilidade e redução das variações volumétricas por umedecimento e 
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secagem. Especificamente para os rejeitos do beneficiamento de carvão, busca-se, ainda, a 
redução do volume dos depósitos, pois uma adequada compactação possibilita uma 
redução volumétrica da ordem de 30 a 45%, considerado seu volume inicial não 
compactado.  
 
Para o atingimento dos padrões propostos neste projeto é de fundamental importância que o 
rejeito a ser compactado seja uma mistura homogênea de rejeitos finos e rejeitos grossos, 
na proporção aproximada de seus volumes existentes no depósito atual. Conforme Pazetto 
et al (2008), adotando o procedimento de mistura de rejeitos finos com rejeitos graúdos, e 
compactando esta mistura, pode-se aumentar a capacidade de um depósito de rejeitos, bem 
como a estabilidade dos taludes, se comparado a um procedimento de disposição de 
rejeitos por camada, ou seja, intercalando uma camada de rejeito graúdo com uma camada 
de rejeito finos (ambos compactados). Além disso, camadas espessas de material fino, sem 
a devida compactação, poderiam vir a desestabilizar o aterro. 
 
O controle de compactação a ser implementado terá por objetivo comprovar se as 
propriedades dos rejeitos compactados obedecem aos padrões das especificações técnicas. 
 
A fiscalização deverá estar atenta aos seguintes procedimentos:  
 
Lançamento das camadas de acordo com a espessura especificada (não maiores que 
30cm), já incluindo os 5 cm não compactados da camada anterior, com controle através de 
estacas; 
 
Manutenção da umidade dos rejeitos próxima da umidade ótima - correção através de 
secagem ou irrigação;  
 
Homogeneização dos diversos tipos de rejeitos nas camadas a serem compactadas - uso de 
escarificadores e arados de disco;  
 
Passagem do equipamento de compactação - rolos “pé de carneiro” - até que não se 
consiga imprimir marcas das patas na camada. 
 
Quando não atingida a compactação desejada, a camada será revolvida, corrigida e 
recompactada.  
 
Detalhamento da operação de compactação é apresentado no item 8.2. Para o controle da 
operação é necessário o conhecimento das propriedades do solo, tais como massa 
específica, umidade e grau de compactação. No controle da compactação é prática comum 
tomar-se um ensaio de laboratório como referência, comparando-o com o resultado que é 
obtido no campo, com utilização do equipamento de terraplenagem.  
 
Em campo, controla-se a execução do serviço com alguns parâmetros, como o número de 
passadas do equipamento, a espessura da camada a compactar e o teor de umidade do 
rejeito. Após a compactação, são controlados parâmetros do solo como grau de 
compactação, índice de compacidade e percentagem de vazios. De acordo com Pazetto et 
al (2008), em estudo realizado com rejeitos de carvão de Santa Catarina, para a mistura de 
rejeitos finos com rejeito graúdo, na proporção de 1:3, encontrou-se umidade ótima de 
compactação de 7,7% e densidade máxima de 2,0 g/cm³, já em outra situação, na condição 
de deposição sem a adição dos rejeitos finos, a umidade ótima de compactação foi de 8,8% 
e a densidade máxima de 1,9 g/cm³.  
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Recomenda-se que, para o corpo dos aterros, o grau mínimo de compactação seja de 95% 
do proctor normal e, para as camadas finais, correspondentes ao último intervalo de 1,0 m 
de deposição de cada bancada de rejeitos, de 100% em relação ao proctor normal, com 
uma tolerância de ±3% no teor de umidade, tendo como parâmetro de controle a umidade 
ótima.  
 
No corpo dos aterros deverá ser feita uma determinação da massa específica de campo 
para cada 1000 m³ de rejeito compactado. Já para a camada final do aterro, correspondente 
ao intervalo final de 1,0 m de cada bancada de rejeito, uma determinação da massa 
específica de campo para cada 500 m³ de rejeito compactado.  
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8. CONCEITOS UTILIZADOS NO ISOLAMENTO DE DRENAGEM D O DEPÓSITO  

8.1. Sistema de Isolamento do Depósito 

8.1.1. Impermeabilização de Fundo 
 
Para evitar a contaminação do terreno natural, abaixo do depósito do rejeito de carvão e nas 
áreas lindeiras, foi prevista a utilização de uma geomembrana de PEAD – Polietileno de Alta 
Densidade, com espessura de 1,5 mm, que funcionará como manta de impermeabilização 
entre o possível material lixiviado do rejeito de carvão e o terreno natural.  
 
A geomembrana será depositada sobre a área remodelada e após a execução do sistema 
de drenagem profunda.  
 
Essa geomembrana é comumente utilizada em aterros sanitários, lagoas de estabilização ou 
decantação e para depósitos que recebem materiais de rejeito das mais variadas espécies, 
possuindo grande capacidade de suportar a ação de agentes químicos e contaminantes 
sem sua degradação. 
 

8.1.2. Impermeabilização Intermediária 
 
O isolamento do aterro de rejeitos de carvão, dentro do depósito, será propiciado pela 
geomembrana, sobreposta por uma camada superficial de areia, de modo a garantir uma 
proteção mecânica durante os trabalhos de terraplenagem em aterro. A parte superior do 
depósito será protegida por camada de argila para minimizar a infiltração do escoamento 
superficial para o interior do depósito, conforme descrita no próximo item. 
 

8.1.3. Impermeabilização de Cobertura 
 
O sistema de impermeabilização da cobertura deverá minimizar ou evitar completamente a 
infiltração das águas pluviais para o interior do depósito de rejeitos de carvão. 
 
Sobre o rejeito de carvão depositado será executada, primeiramente, uma camada de 30 cm 
de argila compactada oriunda da jazida próxima com permeabilidade de 10-7, que por sua 
vez será recoberta por uma camada de 30 cm de argila adensada, escavada do próprio local 
que servirá de proteção para a camada de argila compactada, retendo umidade e impedindo 
o ingresso de oxigênio e o ressecamento da camada impermeabilizante. Sobre estas 
camadas será construído o solo (material impermeabilizante), com 30 cm de espessura, 
para suportar a implantação da cobertura vegetal. 
 

8.1.4. Proteção de Cobertura 
 
A superfície final será composta por matéria orgânica para a germinação vegetal, 
preferencialmente gramínea, sem raízes pivotantes. 
 
Será relevante medir a perda do material da superfície, ao longo dos anos, por erosão, seja 
esta pluvial ou eólica, para verificar a integridade da superfície. 
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Deverão ser verificados baixios, ou pontos de acumulação de água da chuva, e caso 
necessário deverão ser executadas, a qualquer tempo, canaletas de drenagem superficial 
ou aterros de recomposição das inclinações de modo que a superfície possa manter 
condições de auto-drenagem. 
 

8.2. Procedimento de Compactação do Solo Argiloso 
 
A compactação é um método de estabilização e melhoria do solo, por meio de processo 
manual ou mecânico, visando a reduzir o volume de vazios existentes. A compactação tem 
em vista dois aspectos: aumentar a intimidade de contato entre os grãos e tornar o aterro 
mais homogêneo melhorando as suas características de resistência, deformabilidade e 
permeabilidade. Na construção do depósito de rejeitos, esta é uma etapa fundamental do 
processo, pois se executada indevidamente, pode dar margem a uma acomodação do 
material depositado e causar custos de manutenção desnecessários. 
 
A compactação de um solo é a sua densificação por meio de equipamento mecânico, 
geralmente um rolo compactador, porém, em alguns casos, como em pequenas valetas, em 
decorrência de sua área confinada, é necessário o emprego de equipamentos específicos.  
 
Um solo, quando transportado e depositado para a construção de um aterro, fica num 
estado relativamente fofo e heterogêneo e, portanto, além de pouco resistente e muito 
deformável, apresenta comportamento diferente de local para local.  
 
Pelo processo de compactação, a diminuição de volume do solo se dá por expulsão do ar 
contido nos seus vazios. As cargas aplicadas no processo de compactação do solo são 
geralmente de natureza dinâmica, apresentando efeito imediato. 
 
Aplicando-se uma certa energia de compactação (um certo número de passadas de um 
determinado equipamento no campo ou um certo número de golpes de um soquete sobre o 
solo contido num molde), a massa específica resultante é função do teor de umidade 
presente no solo. Quando se compacta com umidade baixa, o atrito as partículas é muito 
alto e não se consegue uma significativa redução de vazios. Para umidades mais elevadas, 
a água provoca um certo efeito de lubrificação entre as partículas, que deslizam entre si, 
acomodando-se num arranjo mais compacto. 
 
Na compactação, as quantidades de partículas e de água permanecem constantes; o 
aumento da massa específica corresponde à eliminação de ar dos vazios. Há, portanto, para 
a energia aplicada, um certo teor de umidade, denominado umidades ótimas, que conduz a 
uma massa específica máxima, ou uma densidade máxima. 
 

8.2.1. Procedimentos Gerais da Compactação no Campo 
 
Para controle da deposição das argilas e dos rejeitos, o método de controle da compactação 
seria o baseado nas seguintes observações de campo. 
 
a) Limpeza da área de trabalho; 
 
b).Extração e carregamento, na área de empréstimo e transporte da argila, ou, extração 
carregamento e transporte do rejeito; 
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c) Lançamento das camadas com espessuras não maiores que 30 cm com o material fofo, 
incluindo-se nesses 30 cm, a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5 cm). Essa 
espessura das camadas deve ser rigorosamente controlada por meio de estacas; 
 
d) Manutenção da umidade do solo próxima à ótima, com redução ou adição de umidade 
sempre que necessário. No caso das argilas, um método expedito para determinação do 
teor de umidade é conhecido como o “Teste da Mão” especificado abaixo: 
 
• Apanhar um punhado de argila e aglutinar em bolas por esforço da mão; 
 
• Ao abrir a mão se a argila estiver pulverulenta e não retiver a forma feita pela mão, 
ela é muito seca. Se ela se fragmenta quando derrubada, é muito seca; 
 
• Se a argila é moldável e se fragmenta em apenas dois pedaços quando derrubada, 
tem a quantidade certa de umidade para uma compactação adequada; 
 
• Se a argila é plástica na mão, deixa poucos vestígios de umidade nos dedos e 
permanece em um pedaço quando derrubada, tem muita umidade para compactação. Este 

teste, porém, apresenta apenas caráter prático para ajuste do teor de umidade, sendo 
indispensável a realização de testes em laboratório durante as etapas finais de lançamento 
e compactação das camadas de argilas ou rejeitos. 
 
e) Homogeneização das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere à umidade 
como ao material. Isso se obterá com o uso de escarificadores e arados de disco. Deve-se 
evitar torrões secos ou muito úmidos, blocos e fragmentos de rocha. Nos solos argilosos, 
uma compactação feita fora da umidade ótima é desastrosa; 
 
f) O número de passadas ou número de golpes e o equipamento a ser utilizado para a 
compactação ficam a critério do construtor dando assim muito mais flexilibilidade na escolha 
do melhor e mais econômico método para alcançar o resultado requerido, desde que atinja o 
grau de compactação aqui estabelecido de 95% do proctor normal. 
 
Para os solos coesivos, como é o caso das argilas e dos rejeitos, o equipamento 
recomendado para compactação é o rolo compactador pé-de-carneiro, que apresenta 
elevado peso próprio, produzindo efeito de amassamento aliado à grande pressão estática, 
forçando a saída do ar, resultando no adensamento das partículas.  
 
Para as áreas confinadas, como é o caso das canaletas dos sistemas de drenagem, ou 
sempre que não existir espaço suficiente para operação do rolo compactador pé-de-
carneiro, os equipamentos indicados para a compactação são os compactadores de 
pequeno porte a percussão ou de placas vibratórias. Já em locais onde a inclinação dos 
taludes não permitir a utilização de equipamentos convencionais, como é o caso dos taludes 
laterais de valas de drenagem e taludes de cavas ou de rejeitos, recomenda-se a utilização 
de compactadores hidráulicos de placas, acoplados diretamente na lança de uma 
escavadeira hidráulica, tornando o trabalho mais seguro, sem a necessidade de pessoal na 
zona de compactação; 
 
g) Controle de compactação sobre os valores de hót (umidade ótima) e γsmáx (peso específico 
aparente seco máximo) pelo grau de compactação especificado; 
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i) Escarificação da camada superficial, com espessura de 2 a 5 cm antes da deposição da 
próxima camada. 
 
Entretanto, é indispensável ressaltar que esta "prática" de compactação, se bem que 
indispensável, deve ser controlada por laboratório.  
 
Se estiver assegurado que se dispõe de uma área de empréstimo de material homogêneo, 
para o qual se pode definir uma única umidade ótima e uma única massa específica 
aparente seca máxima, ou então de um pátio para homogeneização das argilas, de forma a 
blendar os materiais que apresentem características distintas, então seria necessário, além 
das normas gerais "práticas" acima mencionadas especificar que: 
 
• O material seria lançado na umidade ótima, com uma tolerância máxima de + 3%; 
• Cada camada seria compactada até atingir um "grau de compactação" de, no mínimo 
95% do proctor normal, definindo-se grau de compactação como a relação entre a massa 
específica aparente seca, medida no campo, e aquela obtida em ensaio de laboratório. Isto 
é: 

%100
max

⋅=
⋅

⋅

s

camposGc
γ

γ
 

Onde: 

Gc – grau de compactação; 

γs – peso específico do solo; 

γsmax – peso específico aparente seco máximo. 

 

Para o material a ser compactado deverá ser feito o ensaio de proctor normal para obter os 
valores de umidade ótima (hót), peso específico aparente seco máximo (γsmáx) e o peso 
específico aparente na umidade ótima  (γhót). 

 

O parâmetro γscampo pode ser calculado por meio da equação: 

campo

ua
campos h+

=⋅ 1

γγ  

O γua é o peso específico úmido do aterro determinado pelo método do cone de areia, 
especificado abaixo: 
 
• Um pequeno buraco de 15 cm por 15 cm de profundidade é cavado no material 
compactado a ser testado. O material é removido e pesado, então é seco por um período de 
24 horas em estufa com temperatura entre 105oC e 110oC e pesado novamente para 
determinar o seu teor de umidade ( hcampo); 

 
•  A umidade do solo é apresentada como uma porcentagem; 
 
• O volume específico do buraco é determinado pelo seu enchimento com areia seca 
proveniente de um dispositivo de jarro e cone; 
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• O peso seco do solo removido é dividido pelo volume de areia necessária para 
encher o buraco. Isto nos fornece a densidade do solo compactado.  
 

 

 

Figura 8.1: Teste do cone de areia (Fonte: Multiquip 2004 modificado). 

 
8.2.2. Fatores que Influenciam na Compactação 

 
8.2.2.1 Energia de Compactação 

 

A energia de compactação gerada pelo equipamento é calculada pela expressão abaixo: 

 








=
ev

NP
fE

.
.

.  

Onde: 

P= peso próprio do equipamento (pressão estática); 

N= número de passadas do equipamento; 

v= velocidade no rolo; 

e= espessura da camada. 

 

Para obter maiores graus de adensamento, deve-se, pela ordem, tentar: 
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a. Aumentar o peso (P) do rolo; 

b. Aumentar o número (N) de passadas; 

c. Diminuir a velocidade (v) do equipamento de compactação; 

d. Reduzir a espessura (e) da camada. 

 

8.2.2.2 Rendimento do Rolo Compactador 

 

O rendimento de um rolo compactador pode ser avaliado por: 

 

NVELhmR ....10)/( 3 =  

Onde:  

L= Largura do rolo compactador em m; 

E= Espessura da camada em cm; 

V= Velocidade do rolo em km/h; 

N= Número de passadas do rolo. 

 

Este rendimento está sujeito ao fator de eficiência do equipamento. 

 

8.3. Área de Empréstimo do Solo Argiloso 
 
A selecionada como jazida de solo argiloso necessário para capeamento e 
impermeabilização da porção superior, está disposta a cerca de 3,5 km à nordeste da nova 
área de disposição de rejeitos nas coordenadas aproximadas 536.160E / 7.328.570 N.  
 
O local é parte integrante da Fazenda Monte Alegre, de propriedade da KLABIN S.A. e 
compreende uma área de cerca de 4,7 ha. Anteriormente a vegetação era composta por 
florestamento de pinus, o qual foi extraído em julho de 2010. Atualmente o local encontra-se 
somente com vegetação rasteira. 
 
Trata-se de solo residual autóctone, proveniente de uma soleira de diabásio sotoposto 
(Formação Serra Geral), de composição argilo-siltosa, com excelentes características 
geotécnicas e de baixa permeabilidade. Em julho de 2010, através de sondagens a trado 
constatou-se uma espessura média de solo acima de 4,5 m na área, chegando à uma 
espessura máxima de 8,70 m. 
 
As características geotécnicas e mineralógicas deste material estão descritas no item 5. 
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9. CONSTRUÇÃO DO SOLO E IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA VE GETAL  

9.1. Características do Solo e Preparo 

9.1.1. Características do Solo 
 
O solo na área é classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico (Podzólico 
Vermelho-Amarelo distrófico), textura média/argilosa, Os tipos de solos identificados na 
região são apresentados no mapa da Figura 9.1. 
 

 
Figura 9.1: Tipos de Solo da região. 
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Figura 9.2: Mapa uso e ocupação do solo e propriedade do solo da área do antigo lavador. 
 
Podzólico Vermelho Amarelo distrófico (Argissolo Ve rmelho-Amarelo distrófico): esta 
classe integra solos minerais com horizonte B textural, não hidromórficos e argila de 
atividade baixa. A saturação de base e alumínio é inferior a 50%. Apresentam perfis 
diferenciados, com seqüência de horizontes A, Bt e C; raso a não raso; textura média / 
argilosa; relevo plano a ondulado; A moderado, fraco, proeminente e geralmente textura 
média no horizonte A e argilosa no Bt.  
 
Latossolo Amarelo distrófico: são solos não hidromórficos, com B latossólico. São muito 
profundos, tendo seqüência de horizontes A, B e C, geralmente com espessura dos 
horizontes A+B superior a 2 m, são bem drenados, porosos, friáveis a muito friáveis quando 
úmidos, as transições são difusas, apresentam coloração bruno-amarelada, textura argilosa. 
Os solos distróficos têm saturação de bases em torno de 15%. São solos de baixa fertilidade 
natural.  
 
Neossolos Litólicos eutróficos: são solos com horizonte hístico sobre contato lítico, com 
espessura do horizonte hístico menor que 20 cm, admitindo-se menos de 40 cm quando 
50% ou mais do material orgânico, excluindo as partes vivas, é constituído por tecido 
vegetal na forma de ramos finos, raízes finas, cascas de árvores, folhas, parcialmente 
decompostos. Apresentam saturação por bases alta. 
 

9.1.2. Preparo do Solo 
 
A seqüência de atividades na área será: 



 

 

 

CECS/KLABIN-RT-001/2010–R0 
 

48 

• Preparo de solo, com o uso de uma grade, para descompactar superficialmente a 

superfície do solo e permitir o plantio das sementes; 

• Correção de pH e adubação necessária; 

• Semeadura do coquetel das sementes de adubo verde; 

 

 
Figura 9.3: Trator utilizado para realização da atividade de gradagem superficial. 
 

9.2. Correção Física e Química do Solo 
 
Correção de pH com a utilização de calcário conforme a necessidade. Estima-se 3,0 t/ha 
Adubação, com 150 kg do adubo NPK 06:30:06. 

 

9.3. Implantação da Cobertura Vegetal 
 
Após o gradeamento e a correção do solo, será realizada a semeadura de um adubo verde.  
 
Este adubo é composto por um coquetel de sementes, composto de gramíneas e 
leguminosas. Estas caracterizam uma vegetação rasteira, sem raízes pivotantes e atuam na 
prevenção da erosão do solo. 
 
A semeadura do coquetel será realizada a lanço na quantidade de 100 kg por ha. 
 
Essa atividade é necessária para cobrir mais rapidamente o solo e melhorar suas 
características, uma vez que as leguminosas do adubo verde fixam nitrogênio e melhoram a 
produtividade do solo. 
 
As espécies escolhidas para plantio foram: 
Feijão de porco; 
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Feijão Guandu; 
Milheto; 
Calopogônio. 
 

 

Figura 9.4: Exemplo de área após plantio do adubo verde. 

 

Para plantio do adubo verde será necessário primeiro realizar a gradagem na área, depois a 
adubação a lanço (adubo NPK 06:30:06), e finalmente o plantio das sementes, também à 
lanço, finalizando com a cobertura das mesmas. 
 
 

 

Figura 9.5: Trator de distribuição de adubo e sementes de adubo verde. Semente germinada 
de Feijão de Porco. 
 

9.4. Recuperação Ambiental das Áreas de Preservação  Permanente 
Preparo da área 
 
Inicialmente será realizado o trabalho de ripagem na área, sendo feito o preparado do solo a 
cada 1,25 m, para que seja possível a melhor descompactação do solo e correção para a 
adaptação do adubo verde e das mudas que serão plantadas. 
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Figura 9.6: Trator para a etapa da ripagem da área a cada 1,25 m. 

 
Plantio de adubo verde 
 
Após a ripagem será realizado o plantio de adubo verde. Este item será realizado através da 
metodologia descrita no item 9.3. 
 
Plantio das mudas de árvores nativas 
 
Será realizado o manualmente o plantio das mudas de espécies nativas. Para isso será 
utilizado hidrogel, para garantir a umidade às mudas e resistência a estiagem. 
 

 

Figura 9.7: Exemplo de equipe realizando plantio de mudas nativas com uso de hidrogel. 

 
Serão utilizadas o máximo de espécies que possivelmente se adaptariam à situação. A 
distribuição das mudas será feita de forma aleatória, para que não fique tão homogêneo o 
plantio na área, sendo que serão utilizadas as seguintes espécies: 
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Açoita cavalo; 
Angico Vermelho; 
Aroeira Pimenteira; 
Café de Bugre; 
Canafístula; 
Capixingui; 
Capororoca; 
Gurucaia; 
Ingá; 
Pata de vaca; 
Pau de gaiola; 
Pau viola; 
Tapiá. 
 

9.5. Manejo, Manutenção e Monitoramento da Vegetaçã o Implantada 
 
As mudas de nativas, na área de APP, serão coroadas e na seqüência adubadas, com o 
adubo NPK 06:30:06. Na área do depósito apenas será realizada a adubação e replantio. 
 
Após a primeira adubação, será realizado o replantio nas áreas e depois será realizada uma 
nova adubação, de cobertura, com NPK 15:05:30 em área total.  
 
Para acelerar o desenvolvimento das mudas, serão realizados os seguintes tratos culturais: 
• As mudas de nativas serão coroadas (80-100 cm) e depois aplicado 80 g de adubo 
por muda; 
• Será realizada outra coroação e adubação de cobertura, com 80 g por muda. 
 
Em especial, na área do depósito de rejeitos, será realizado um monitoramento mensal para 
identificação de presença de espécies invasoras e de raízes pivotantes. Caso estejam 
presentes serão imediatamente eliminadas. 
 
A manutenção e o monitoramento da vegetação na área do depósito de rejeitos, será de 
suma importância para garantir uma boa selagem dos resíduos e evitar os processos 
erosivos naturais. 
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10. SISTEMA DE DRENAGEM DO DEPÓSITO  
 
O sistema de drenagem do depósito será construído de forma a evitar a contaminação do 
lençol freático, e de forma a minimizar a entrada e permanência de umidade no interior do 
material depositado. Neste Capítulo serão descritos a concepção e os dimensionamentos 
das drenagens: perimetrais (“externa”), profundas e internas ao depósito. 
 

10.1. Conceitos do Sistema de Drenagem 

10.1.1. Drenagem Externa (Perimetral) do Depósito 
 
Toda a área de depósito será cercada por uma vala de drenagem disposta ao longo de todo 
o perímetro da mesma. A finalidade deste dispositivo de drenagem é captar todo o 
escoamento superficial originado na bacia de captação, na qual está inserido o depósito, e 
transportá-lo para as regiões mais baixas do terreno, a jusante do local do depósito. Desta 
maneira evitar-se-á: a erosão superficial do terreno da cobertura do depósito; o aumento do 
nível do lençol freático sob o depósito; ou o aumento de umidade no interior do mesmo. Esta 
vala de drenagem será construída através da escavação de um pequeno canal trapezoidal. 
 

10.1.2. Drenagem Profunda do Depósito 
 
A fim de possibilitar a captação de eventuais percolações do depósito em direção ao lençol 
freático, e impedir a atuação de uma sub-pressão na interface de fundo do depósito, será 
construído um “colchão” de material granular drenante, associado a uma malha (“espinha de 
peixe”) de valas do mesmo material, que conduzirão os fluxos subterrâneos a uma caixa de 
drenagem localizada no ponto mais baixo da área do depósito. O material drenante equivale 
a uma associação de matérias granulares: inicialmente pedra britada, e sobre esta, areia; 
dispostas em camadas de espessura mínima pré-definida. As camadas deverão possuir 
espessura mínima de 30 e 10 cm, respectivamente para as camadas de brita (nº 1 e/ou nº 2) 
e areia. As valas que comporão a “espinha de peixe” sobre o colchão drenante, deverão 
possuir altura e base mínima de 60 cm. 
 

10.1.3. Drenagem Interna do Depósito 
 
O material do depósito deverá ser lançado sobre uma camada drenante, localizada acima 
da interface de impermeabilização do depósito, que possibilitará o escoamento dos 
efluentes líquidos do material depositado, até uma caixa de captação/inspeção externa, sem 
que os mesmos percolem para o lençol freático, ou permaneçam estagnados no interior do 
depósito. Desta forma evitar-se-á o aumento demasiado da umidade do material depositado. 
Sobre o material de impermeabilização deverá ser lançado uma camada de areia de 10 cm 
de espessura. Para evitar a colmatação desta camada deverá ser colocada sobre a mesma 
uma manta de geotêxtil. Em seqüência, sobre a manta de geotêxtil deverá ser lançada uma 
camada de pedra britada (nº 1 e/ou nº 2) com 30 cm de espessura. Sobre esta camada 
deverá ser lançado o material a ser depositado. A interface de impermeabilização deverá ser 
conformada de modo a formar uma segunda espinha de peixe, acima da impermeabilização, 
a fim de facilitar o escoamento dos efluentes em direção as caixas de captação externas do 
maciço. Esta espinha de peixe da drenagem interna deverá ser realizada através de 
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rebaixamentos da interface impermeável, de maneira a formar valas internas com 
dimensões aproximadas de 30 x 30 cm, convergindo em direção ao ponto mais baixo da 
superfície impermeável. 
 

10.2. Dimensionamento da Drenagem Perimetral 

10.2.1. Tempo de Concentração da Bacia de Contribuição 
 
A área de drenagem da bacia de contribuição a montante do local do depósito foi estimada 
em 190.000 m2, ou 0,19 km2.. O tempo de concentração do escoamento superficial foi 
estimado pela “Fórmula de Kirpich” considerando um talvegue de 400 m, e um desnível 
máximo na bacia de 30 m, resultando num valor de aproximado de 5 minutos. Considerando 
o valor do tempo de concentração e o tamanho da bacia de drenagem, é apropriado utilizar 
o chamado “Método Racional” para determinação da vazão do sistema de drenagem. 
 

10.2.2. Intensidade da Chuva 
 
A mais sensível das variáveis de entrada do método racional é a intensidade de chuva 
assumida para o cálculo. Para a determinação desta variável assumiu-se a formula ajustada 
por Fendrich (2003) para o município de Telêmaco Borba. Esta equação, do tipo 
Intensidade-Duração-Frequência tem os valores dos parâmetros “a”, “n”, “b”, “m”, 
respectivamente igual a: 3.235; 0,162; 24; 0,968.  
 
Assumiu-se um tempo de retorno de 50 anos, e um tempo de duração da precipitação de 
5 minutos. A intensidade da precipitação de projeto resultante, e assumida neste 
dimensionamento, equivale a 234 mm/h.  
 

10.2.3. Cálculo de Vazão 
 
Para determinação da vazão de projeto da drenagem perimetral considerou-se a 
transformação da precipitação em vazão, através da aplicação do método racional, 
considerando a intensidade de chuva determinada no item anterior e considerando um 
coeficiente de deflúvio igual a 0,3. Como resultado obteve-se a vazão de projeto de 
3,71 m3/s, ou 19.500 l/s/km2.  
 

10.2.4. Dimensionamento das Valas Perimetrais 
 
Para o dimensionamento das valas laterais considerou-se a formulação de “Manning” para 
determinação da lâmina livre do escoamento no canal para passagem da vazão de projeto.  
 
Considerou-se a 50% da vazão de projeto do item 10.2.3, atuando em cada lateral do 
depósito. Aplicando a formulação citada, considerando-se a vazão de 1,805 m3/s, a 
rugosidade de Manning igual a 0,02 (hipótese pessimista), e uma declividade do talvegue do 
canal de 0,5% (hipótese pessimista), obteve-se uma lâmina máxima de 0,52 m na valeta de 
drenagem perimetral. Ressalta-se que nas seções mais inclinadas esta lâmina será menor. 
Portanto especifica-se que a declividade mínima para construção das valas perimetrais seja 
de 0,5%. 
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10.2.5. Processo Executivo das Valas Perimetrais 
 
As valas perimetrais deverão ser escavadas de forma a permitir uma largura de base maior 
ou igual a 0,5 m. Os taludes desta escavação deverão ter inclinação máxima de 1V : 1H. 
Deverá ser respeitada uma declividade mínima do fundo igual a 0,5%, e uma profundidade 
mínima de 0,7 m. Toda vez que o terreno permitir, deverão ser construídas saídas do 
sistema perimetral, com a mesma seção transversal especificada, para regiões de 
elevações mais baixas, localizadas a jusante da localização do depósito. Ao final destas 
saídas deverá ser lançado um colchão de pedras amarroadas, com diâmetro mínimo de 
15 cm, de forma a criar um dissipador de energia, com largura e comprimento mínimo de 
2 m. A seção transversal destes dispositivos deverá ser revestida com manta de “PEAD”, 
em todo o perímetro do depósito. A instalação desta manta deverá contemplar a ancoragem 
da manta em uma pequena vala, no terreno natural, logo ao lado do “off-set” destes 
dispositivos de drenagem. 
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11. COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTES 
 
O problema  mais sério advindo da atividade de lavra e beneficiamento de carvão é a 
geração de drenagem ácida de mina (DAM), resultante de reações de oxidação de  sulfetos 
( pirita - FeS2) , na presença de água. Neste ambiente, aparecem geralmente bactérias que 
catalisam a reação. 
 
Estas reações geram ácido sulfúrico que afeta a qualidade da água, reduzindo o pH e a 
alcalinidade natural, aumentando a dureza total e acrescendo quantidades indesejáveis de 
ferro, manganês, alumínio, sulfatos e eventualmente alguns metais em menor concentração. 
Os rejeitos em questão são fonte geradora de DAM  devido ao conteúdo se sulfetos  
presentes e  pode permanecer ativo durante décadas ou até mesmo centenas de anos. 
 
A DAM pode conter íons metálicos dissolvidos (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Al, Cr, Mn, Mg, etc), 
em composições e concentrações que dependem de condições geológicas e de 
intemperismo específicas. As múltiplas combinações de acidez e íons metálicos fazem com 
que cada efluente de mineração seja único e, portanto, o tratamento adequado varia de sítio 
para sítio. Existem vários métodos de tratamento de DAM utilizados para alcançar os níveis 
de descarga de poluentes permitidos pela legislação do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente. 
 
Segundo a resolução CONAMA 357/2005 os efluentes a serem lançados em recursos 
hídricos vindos diretamente de atividades industriais devem obedecer alguns padrões de 
lançamento. Para isso, tais efluentes devem passar por sistemas de tratamento eficientes, 
para que, depois de tratados, obedeçam as condições de lançamento em corpos hídricos 
previstas pela legislação ambiental. A disposição destes no solo, não poderá causar 
poluição ou contaminação das águas. 
 

11.1. Conceito do Tratamento de DAM 
 
O princípio de tratamento de DAM mais utilizado em áreas de mineração de carvão tem por 
base as etapas de neutralização do efluente e floculação. O tratamento dos efluentes ocorre 
de forma contínua e automática e consiste em um conjunto de reatores seqüenciais, com 
vasos comunicantes tipo cascata e chicana, que retêm determinado volume por um espaço 
de tempo, recebendo reagentes químicos e oxigênio, promovendo reações físico–químicas 
que desestabilizam o sistema coloidal, ocasionando a separação líquido-sólido.  
 
A neutralização de DAM é comum na maioria dos sistemas de tratamento. Visa a elevar o 
pH do efluente de uma faixa muito ácida (pH<4) para uma faixa neutra ou básica (7<pH<9). 
O ajuste do pH irá provocar a precipitação de metais pesados tais como ferro, zinco, cobre, 
cádmio e manganês, entre outros. Levando em conta os custos mais baixos e o maior poder 
alcalino dos reagentes, os neutralizantes mais utilizados no tratamento de efluente de DAM 
são a cal virgem (CaO) e a cal hidratada [Ca(OH)2], porém a literatura aponta várias 
substâncias químicas que são capazes de agir como agentes neutralizantes (Menezes e 
Filho, 2004). 
 
Os principais reagentes capazes de contribuir para a neutralização de soluções ácidas, tais 
como efluentes de DAM são: 
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a) Carbonato de cálcio (CaCO3); 

b) Óxido de cálcio (CaO); 

c) Hidróxido de cálcio (Ca (OH)2); 

d) Carbonato de sódio (NaCO2); 

e) Hidróxido de sódio (NaOH); 

f) Carbonato de cálcio e de magnésio (CaCO3 / MgCO3); 

g) Dolomita calcinada (CaO . MgO); 

h) Dolomita hidratada (Ca (OH)2 . MgO). 

 
O processo de neutralização, em um sistema de tratamento, promove a elevação do pH, a 
remoção da acidez, adição de alcalinidade, precipitação de metais pesados e redução de 
ferro e manganês que normalmente encontram-se em grandes concentrações na DAM de 
carvão. Em contrapartida, ocorrem resultados indesejáveis como aumento de dureza, em 
alguns casos, não remoção de sulfatos e alta produção de lodo, que varia em função do 
alcalinizante utilizado. 
 
A floculação caracteriza-se pela ação de um polímero, denominado floculante que promove 
a agregação de partículas finas em forma de flocos. Os floculantes podem ser naturais 
modificados ou sintéticos; de baixo ou elevado peso molecular; neutros, aniônicos ou 
catiônicos. A floculação visa a promover o contato entre as partículas previamente 
desestabilizadas para que seja possível sua agregação e formação dos flocos, obtendo-se 
melhores condições para sua eficiente separação da fase líquida nos processos de remoção 
subseqüentes, normalmente decantação, flotação ou filtragem direta. 
 
A floculação consiste em impor um período de agitação lenta à água, procurando maximizar 
a agregação e minimizar a ruptura dos flocos. As variáveis mais importantes no processo 
são a concentração de coagulante, o pH, as características das partículas primárias 
presentes na água, o gradiente de velocidade e o tempo de agitação. Quando os flocos 
formados necessitarem de maior densidade para sedimentar, é necessária a utilização de 
auxiliares de coagulação, que são os polieletrólitos catiônicos e aniônicos. Para cada 
efluente tratado é necessário pesquisar em laboratório o tipo de eletrólito mais adequado 
através de ensaios de floculação. 
 

11.2. Estimativa de Vazão na ETE 
 
O depósito será construído de forma que o ingresso de água nas camadas de rejeito é 
evitada pela camada impermeabilizante de argila compactada. Entretanto, a umidade 
presente nos rejeitos no momento da deposição deverá migrar verticalmente em direção à 
base do depósito, e daí contida pela manta de PEAD, deslocando-se horizontalmente 
através do sistema de drenagem da base do depósito até os pontos de coleta, conforme 
visualizado no desenho 419-MA-03109 – Drenagem Interna do depósito de rejeito. 
 
A compactação dos rejeitos cria restrições importantes à movimentação vertical dos fluidos 
tendo em vista que as sucessivas camadas de rejeito compactado reduzem a 
permeabilidade vertical do depósito.  
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Estima-se que nos primeiros anos de operação a vazão da drenagem de fundo seja 
praticamente nula. Entretanto com o passar do tempo é possível que os volumes aumentem 
progressivamente. Com base nos dados hidrológicos do local e das características médias 
dos estratos de cobertura estima-se uma vazão máxima de longo prazo para a drenagem de 
fundo em 1 m3/h.  
 
A estação de tratamento de efluentes será construída simultaneamente à construção e 
finalização do primeiro módulo de rejeitos e terá capacidade instalada para tratar 2 m3/h de 
efluentes líquidos com as seguintes características: 
 
Vazão estimada: 01 m3/h 
pH: 2,00 a 3,00 
Acidez: 1.500 mg/l   
 

11.3. Operação da ETE 
 
A proposta para tratamento desse tipo de efluente é a elevação do pH do efluente bruto com 
solução de CaO até pH 8,7 a 8,9, para maior eficiência na remoção de ferro e manganês, 
principalmente, preparado em tanque sob agitação constante. Em função das características 
da água ácida estima-se um consumo de cal de 1,1 kg/m3. A cal deve ser dosada em uma 
concentração de 5% p/v. A dosagem de leite de cal deve ser por meio de bombas 
dosadoras ou por gravidade. 
 
O preparo do leite de cal deve ser contínuo e automatizado. A cal deve ser armazenada em 
um silo, com capacidade de 5,0 t. A retirada da cal do silo deve ser por meio de válvula 
rotativa e transportador helicoidal tubular instalado na parte inferior do silo. O tanque de 
preparo terá um volume útil de 2 m3 e a mistura de cal e água deve ser controlada 
automaticamente. 
 
A dosagem do leite de cal deve ser controlada manualmente por meio das válvulas de 
diafragma na entrada da calha Parshall e deve ser regulada em função do pH final da água 
tratada, que deverá ficar entre 8,7 e 8,9. 
 
A seguir, a adição de polímero catiônico a 0,1% p/v, com concentração inicial no efluente 
tratado de 1ppm (1 g/m3). A dosagem do floculante deve ocorrer por meio de uma bomba 
helicoidal, ou por gravidade.  
 
Após a etapa de alcalinização e dosagem de polímero floculante, o efluente será 
encaminhado à lagoa de decantação para separação do floculado (lodo) e do efluente 
líquido tratado. 
 
A Figura 11.1 apresenta o fluxograma do tratamento proposto. 
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Figura 11.1: Fluxograma do tratamento proposto para eventual drenagem ácida do depósito 
de rejeitos. 
 

11.4. Padrões de Lançamento ao Corpo Receptor 
 
O efluente a ser lançado deverá apresentar parâmetros em conformidade com o que 
determina a Resolução CONAMA No 537, de 17 de março de 2005 e legislação ambiental do 
Estado do Paraná, devendo atender a mais restritiva. Os limites máximos determinados pela 
legislação e os padrões de lançamento previstos para a ETE estão detalhados na Tabela 
Tabela 11.1. 

 
Tabela 11.1: Parâmetros legais e padrões estimados de lançamento da ETE.  

Parâmetro Lançamento Estimado

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Ph (21,5 
o
C) 6,0 9,0 7,7 8,7

Acidez Tota l  (mg CaCO3.L
-1

) 0,8 8,6

Condutividade (mS.cm) 2,4 4,5

Cobre (mg.L
-1

) 0,5 0,0 0,1

Chumbo (mg.L
-1

) 0,5 <0,05 <0,05

Ferro (solúvel ) (mg.L
-1

) 15,0 0,0 0,8

Manganês (mg.L
-1

) 1,0 0,1 1,0

Zi nco (mg.L
-1

) 1,0 0,0 0,2

Sól i dos  Sedimentávei s  (mg.L
-1

) 1,0 0,1 0,9

Síl idos  Suspensos  (mg.L
-1

) 0,0 0,0

Sul fatos  (mg.L
-1

) 2000,0 3500,0

Legislação

 
 

Efluente Bruto 

Coagulação/Floculação 

Alcalinização  
(pH 8,7 a 9,0) 

Solução de 
polímero catiônico 

a 0,1% 

Solução de  
CaO a 5% 

Decantação 

Efluente Tratado 

Lodo 
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12. SISTEMA DE MONITORAMENTO DO DEPÓSITO DE REJEITO S 
 
O depósito de rejeitos terá avaliada sua interferência no meio ambiente, através do 
monitoramento de seus eventuais efluentes, diretamente nos pontos de captação de 
solubilizados ou indiretamente pelo monitoramento dos corpos de água superficiais e 
subterrâneos. 
 
A par do monitoramento das águas, será procedido o acompanhamento dos processos 
erosivos e das características geotécnicas do aterro e suas adjacências. 
 

12.1. Monitoramento dos Recursos Hídricos Superfici ais e Subsuperficiais 
 
Na área que abrigará o depósito de rejeitos, ocorrem quatro tipos de corpos de água 
potencialmente vulneráveis a eventuais fugas de soluções do aterro: os cursos de água 
superficial, o aqüífero freático e uma camada aqüífera de baixa profundidade logo abaixo do 
solo. Aqüíferos significativos potencialmente utilizáveis como manancial de água estão a 
profundidades maiores e virtualmente invulneráveis a solubilizados do aterro em função de 
rochas superiores com baixa transmissividade e grande espessura. Neste documento se 
denomina aqüífero profundo a rocha sedimentar com características aqüíferas logo abaixo 
do freático. 
 
Considerando a localização do depósito projetado, foi programada a implantação de três 
poços de monitoramento a montante (PDRM), três poços de monitoramento a jusante 
(PDRJ), uma calha de medição de vazão no córrego, a montante do depósito (CDRM), uma 
calha de medição de vazão no córrego a jusante da área (CDRJ) e um ponto de medição de 
vazão no córrego, no nível do reservatório (MDRJ). Informações detalhadas destes pontos 
de monitoramento são fornecidas na Tabela 12.1. 
 
Tabela 12.1: Denominação e localização dos pontos de monitoramento de águas superficiais 
e águas subterrâneas. 

Código Tipo
Coordenada 

UTM E

Coordenada 

UTM N

Cota                   

Z

Cota Estimada do 

Freático

PDRM - 01 Poço de Monitoramento          534.055       7.327.000 686,7 660

PDRM - 02 Poço de Monitoramento          533.980       7.326.880 677,5 658

PDRM - 03 Poço de Monitoramento          534.000       7.326.700 671,6 655

PDRJ - 04 Poço de Monitoramento          534.170       7.326.800 653,4 646

PDRJ - 05 Poço de Monitoramento          534.180       7.326.700 650,0 643

PDRJ - 06 Poço de Monitoramento          534.200       7.326.600 650,8 643

PDRI - 07 Poço de Monitoramento

CDRM - 01 Calha Parshal          534.280       7.326.927 642,1

CDRJ - 02 Calha Parshal          534.261       7.326.771 636,5

MDRJ - 03 Ponto de Monitoramento  variam com o nível do reservatório 

 serão definidas durante implantação 

 

 
Durante a implantação do novo depósito de rejeitos será definido o local para instalação de 
um ponto de monitoramento interno, que corresponderá ao sétimo poço de monitoramento 
subsuperficial (PDRI) previsto neste projeto. 
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A localização dos pontos de monitoramento de águas superficiais e de águas subterrâneas é 
apresentada na Planta de Localização – Pontos de Monitoramento (MTR DR P 11). 
 
O poço de monitoramento PDRM – 01, com coordenadas UTM 534.055 E x 7.327.000 N, 
situado norte do depósito, atuará como ponto branco para a área monitorada, com relação 
ao aqüífero freático. Do ponto de vista hidrogeológico, o local onde será implantado este 
poço de monitoramento não sofrerá influência do depósito. 
 
O poço de monitoramento PDRM – 02, situado junto ao limite noroeste do depósito, à 
margem esquerda da Estrada da Mina, sentido Klabin x UHE Mauá, coordenadas UTM 
533.980 E x 7.326.880 N, terá a função de monitorar a qualidade da água do aqüífero 
freático a montante do depósito de rejeitos. 
 
O poço de monitoramento PDRM – 03, com coordenadas UTM 534.000 E x 7.326.700 N, 
situado junto ao limite oeste do depósito, à margem esquerda da Estrada da Mina, sentido 
Klabin x UHE Mauá, terá a função de monitorar a qualidade da água do aqüífero freático a 
montante do depósito de rejeitos. 
 
O poço de monitoramento PDRJ – 04, com coordenadas UTM 534.170 E x 7.326.800 N, 
situado junto ao limite leste do depósito, terá a função de monitorar a presença de alteração 
na qualidade da água subterrânea devido à eventual infiltração de drenagem ácida oriunda 
do depósito nesta porção, a uma distância de aproximadamente 50 m do córrego existente. 
 
O poço de monitoramento PDRJ – 05, com coordenadas UTM 534.180 E x 7.326.700 N, 
situado a sudoeste do depósito, terá a função de monitorar a qualidade da água do aqüífero 
freático logo a jusante do referido depósito. 
 
O poço de monitoramento PDRJ – 06, com coordenadas UTM 534.200 E x 7.326.600 N, 
situado a sul do depósito, terá a função de monitorar a qualidade da água do aqüífero 
freático a jusante do local onde será implantado o depósito. 
 
Com o objetivo de se conhecer o comportamento das águas superficiais na área estudada 
serão instalados dois pontos de amostragem, com medidores de vazão tipo calhas Parshall, 
no leito do córrego, e estabelecido um ponto de amostragem dentro do reservatório. Em 
função desta característica, este último ponto de monitoramento deverá ser deslocado de 
acordo com as oscilações do nível do reservatório.  
 
A calha CDRM-01 será instalada no córrego a montante da área onde será construído o 
depósito, logo após a confluência dos dois canais de drenagem. O local selecionado 
posiciona-se nas coordenadas UTM E 534.280 e UTM N 7.326.927 e terá a função de 
monitorar a qualidade da água do córrego antes deste sofrer influência do depósito. 
 
A calha CDRM-02 será instalada no córrego imediatamente antes do ponto onde este 
intercepta a linha de nível máximo do reservatório. O local selecionado posiciona-se nas 
coordenadas UTM E 534.261 e UTM N 7.326.771 e terá a função de monitorar a qualidade 
da água do córrego a jusante do local onde será construído o depósito. 
 
Quanto à qualidade da água do reservatório a jusante do depósito, o monitoramento deverá 
ser realizado em um ponto ao longo da calha de drenagem inundada, entre os níveis 
máximo e mínimo do reservatório. Este ponto, portanto, deverá oscilar de acordo com o 
nível do reservatório. 
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As águas do aqüífero freático serão monitoradas em sete pontos na circunvizinhança e no 
interior do depósito de rejeitos, sendo três a montante, três a jusante e um no interior do 
depósito. Com essa finalidade serão implantados sete poços de monitoramento que 
obedecerão às especificações da NBR 15495-1 da ABNT, conforme detalhado na Figura 
12.1. 
 

 

 

 

 

 
Figura 12.1: Poço de monitoramento com revestimento simples. Fonte ABNT NBR15495-1, 
2007. 
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12.1.1. Plano de Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais 

12.1.1.1 Indicadores da Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais 
 
Serão utilizadas como parâmetros indicadores de qualidade dos recursos hídricos, variáveis 
que comprovadamente são sensíveis a modificações impostas pelo aterro de rejeitos do 
beneficiamento do carvão mineral no contexto geológico e climático local. Tais variáveis são 
divididas em dois grupos: determinação freqüente e determinação periódica. 
 
a) Determinação freqüente: 
pH; 
condutividade iônica; 
vazão. 
 
b) Determinação com baixa freqüência: 
Constituintes majoritários em solução: sulfato, cloreto, nitrato, bicarbonato, sílica, sódio, 
potássio, cálcio e magnésio; 
Constituintes minoritários em solução: ao menos Fe, Al, Mn, As, Pb, Cd e Hg;. 
Temperatura, acidez, alcalinidade, sólidos totais dissolvidos, turbidez, fósforo total, 
nitrogênio    
 
Os dados de precipitação serão obtidos dos relatórios da estação pluviométrica operada 
pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul - CECS, localizada nas proximidades e da rede 
de estações meteorológicas da ANA Agência Nacional de Águas, adotando-se as médias 
mensais nas análises de avaliação que se seguirão aos resultados das campanhas de 
monitoramento. 
 

12.1.1.2 Periodicidade do Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hídricos 
Superficiais 

 
O monitoramento dos recursos hídricos superficiais terá início antes das obras de 
implantação do aterro e terá continuidade por tempo indeterminado.  
 
As medições dos indicadores do Grupo A e B terão a seguinte distribuição temporal: 
 
• Antes do início da implantação do aterro: 

o grupo A e grupo B (uma medição). 
 
• Desde início da implantação até dois meses após: 

o Grupo A – semanal; 
o Grupo B – mensal (2 medições). 

 
• Entre dois meses e um ano após a implantação do aterro: 

o Grupo A – mensal; 
o Grupo B – trimestral (3 medições). 

 
• Após um ano da implantação do aterro: 

o Grupo A – trimestral; 
o Grupo B – semestral. 
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Os resultados fornecidos pelo monitoramento serão constantemente avaliados e, no caso de 
alguma alteração significativa nos indicadores, a distribuição das medidas no tempo e 
espacialmente poderá ser readequada.  
 

12.1.2. Plano de Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hídricos Subsuperficiais 
 
As águas subterrâneas da área do aterro são distribuídas em aqüíferos paleozóicos 
profundos e o corpo de água subsuperficial que compõe o aqüífero livre. As características 
litológicas e estruturais da região conferem ao local do aterro uma virtual inacessibilidade 
aos aqüíferos profundos por parte das águas subterrâneas do aqüífero livre. Assim sendo, o 
monitoramento das águas subterrâneas contemplará apenas o corpo de água freático.  
 
Os poços de monitoramento da qualidade da água, que terão simultaneamente a função de 
piezômetros, serão construídos até a profundidade de 20 m, obedecendo ao preconizado 
pela ABNT NBR-15495/2007.  
 

12.1.2.1 Indicadores da Qualidade dos Recursos Hídricos Subsuperficial 
 
Os parâmetros indicadores da qualidade das águas subterrâneas serão praticamente os 
mesmos selecionados para as águas superficiais, acrescidos de medidas do nível 
potenciométrico do freático e determinação de U e V, para atendimento dos parâmetros 
estabelecidos na Resolução CONAMA 396/2008. 
 
• a) Determinação freqüente: 

o pH; 
o condutividade iônica; 
o nível potenciométrico do freático. 
 

• b) Determinação com baixa freqüência: 
o Constituintes majoritários em solução: sulfato, cloreto, nitrato, 
bicarbonato, sílica, sódio, potássio, cálcio e magnésio; 
o Constituintes minoritários em solução: ao menos Fe, Al, Mn, As, Pb, 
Cd, Hg, U, V;. 
o Temperatura, acidez, alcalinidade, sólidos totais dissolvidos, turbidez, 
fósforo total, nitrogênio. 

 
12.1.2.2 Periodicidade do Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hídricos 

Subsuperficiais  
 
O acompanhamento da qualidade das águas subterrâneas será procedido através de 
medidas em amostras coletadas nos poços, conforme procedimentos recomendados pela 
boa técnica, tendo início antes da construção do aterro, tendo continuidade por tempo 
indeterminado. 
 
A freqüência das medições será a mesma estabelecida para as águas superficiais, ou seja: 
• Antes do início da implantação do aterro: 

o grupo A e grupo B (uma medição). 
 
• Desde início da implantação até dois meses após: 

o Grupo A – semanal; 
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o Grupo B – mensal (2 medições). 
 
• Entre dois meses e um ano após a implantação do aterro: 

o Grupo A – mensal; 
o Grupo B – trimestral (3 medições). 

 
• Após um ano da implantação do aterro: 

o Grupo A – trimestral; 
o Grupo B – semestral. 

 
Os resultados fornecidos pelo monitoramento serão constantemente avaliados e, no caso de 
alguma alteração significativa nos indicadores, a distribuição das medidas no tempo e 
espacialmente poderá ser readequada. 
 

12.2. Monitoramento Geotécnico 
 
O monitoramento do movimento de massa será feito com a utilização de topografia de 
precisão (erro máximo de 2,0 mm), desde bases fixas instaladas em terreno estável, situado 
fora da área de influência do depósito. Para definição da malha de monitoramento serão 
formadas linhas de pontos ao longo dos canais de drenagem situados em cada bancada 
(próximos à base do talude da bancada imediatamente superior). Os pontos de 
monitoramento terão espaçamento de 50,0 m e serão numerados de acordo com o nível e 
seu número na linha de monitoramento, devendo ser definidos e identificados por placa de 
concreto ancorada no depósito.  
 
As campanhas de monitoramento de movimentos de massa terão inicialmente freqüência 
semestral. Em um primeiro estágio, se não forem constatados movimentos horizontais 
superiores à média dos deslocamentos em duas vezes o desvio padrão, este monitoramento 
deverá manter tal regularidade. Caso os deslocamentos superem esse limite, a 
periodicidade deverá ser reduzida, nos pontos anômalos, a quinzenal ou mesmo semanal. 
 
Em caso de movimentos persistentes, o monitoramento deverá ser feito de forma contínua, 
com a instalação de inclinômetros ou mesmo sensores de fibra óptica. 
 
O monitoramento geotécnico deverá gerar controle específico, com identificação dos pontos 
em mapa e planilha e acompanhamento dos eventuais movimentos. Situações consideradas 
anômalas devem identificadas e imediatamente remediadas. 
 

12.3. Monitoramento de Processos Erosivos 
 

12.3.1. Monitoramento de Erosão Laminar 
 
Para monitoramento de processos erosivos laminares serão utilizadas malhas de pinos de 
erosão, distribuídas aleatoriamente em todas as faces do depósito de rejeitos. 
 
Os pinos de erosão representam uma técnica barata e simples de monitoramento dos 
processos erosivos relacionados ao escoamento superficial difuso, que provocam erosão 
laminar. Vários autores sugerem diferentes formas de monitoramento desses processos, 
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destacando-se as técnicas propostas por De Ploey e Gabriels (1980), Morgan (1986, 2005) 
e Guerra (1996, 2002).  
 
Cada ponto de monitoramento proposto é formado por pinos cravados no solo construído 
(Figura 12.2), dispostos sob a forma de uma malha regular, de formato losangular, com 
espaçamento de 1,0 m entre pinos de uma mesma linha e espaçamento de 1,0 m entre as 
diferentes linhas, com defasagem de 0,5 m entre as linhas, conforme apresentado na Figura 
12.3. A malha proposta em cada ponto de monitoramento é de pelo menos 20 pinos. Esses 
pinos (que podem ser de madeira, tecnil, ou metálicos) devem estar enterrados 20,0 cm no 
solo, restando uma exposição inicial de 5,0 cm. Os diversos pontos de monitoramento e a 
malha de monitoramento devem ser plotados em planta para se saber exatamente a sua 
distribuição espacial. 
 
O monitoramento dos pinos de erosão consiste em percorrer o depósito de rejeitos, de 
preferência após cada período de precipitação pluviométrica significativa, medindo-se a 
exposição de cada pino, e reduzindo-se essa medida da medida de exposição da campanha 
de monitoramento anterior. A média do incremento de exposição de todos os 20 pinos 
amostrados corresponderá à perda de solo por erosão no local de amostragem no período. 
Após um tempo determinado é possível verificar a taxa de rebaixamento do solo pela 
exposição dos pinos instalados e monitorados. Determinando-se esse rebaixamento é 
possível estimar, com um razoável grau de precisão, a perda de solo, em metros cúbicos por 
hectare, já que o adensamento na camada de solo ocorrerá, em sua maior parte, até três 
meses após a deposição. 
 
Esse tipo de monitoramento possibilita o conhecimento da dinâmica da erosão laminar, a 
verificação de ocorrência de uma maior taxa de erosão em determinada face do depósito e a 
espessura da camada de solo construído remanescente, orientando as ações de 
manutenção do depósito. 
 

 

Figura 12.2: Corte do terreno com pino de erosão implantado (Fonte: Guerra 2002, 
modificado). 
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Figura 12.3: Planta de uma malha de pinos de erosão (Fonte: Guerra 2002, modificado). 
 

12.3.2. Monitoramento de Erosão em Sulcos 
 
Sistemas de erosão em sulcos podem se formar no solo construído, ao longo dos taludes do 
depósito de rejeitos, em caso de existência de um caminho preferencial de escoamento da 
água pluvial ou em função de um estabelecimento deficiente da vegetação de cobertura. 
Este tipo de erosão pode surgir, ainda, caso ocorra a ruptura de algum patamar do depósito 
de rejeitos, em períodos de elevada pluviosidade, podendo evoluir, neste caso, rapidamente 
para um processo de voçoroca, se medidas corretivas não forem adotadas de forma 
imediata. 
 
Bimestralmente ou após períodos de chuvas intensas, serão realizadas campanhas de 
campo com o objetivo de detectar, caracterizar e propor solução que erradiquem não 
apenas os processos de degradação em formação, mas também suas causas.  
 
Este tipo de monitoramento é realizado pela simples observação da situação da cobertura 
implantada no depósito de rejeitos, em campo, por um funcionário treinado, e registro de 
eventuais anormalidades. Caso se verifique algum processo erosivo que comprometa a 
cobertura de solo construído, após a implantação da intervenção corretiva, o monitoramento 
terá continuidade com o objetivo de verificar sua eficiência e/ou o surgimento de novos 
processos. 
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ANEXO I – CADERNO DE DESENHOS DE PROJETO 
 


