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Resumo: Rejeitos de carvão podem ser utilizados em solos fabricados (composto por materiais 
antrópicos) quando combinados a melhoradores físicos, químicos e biológicos que forneçam 
condições ao crescimento vegetal e reduzam o potencial impacto ambiental dos mesmos. O enxofre 
que compõe os rejeitos de carvão apresenta-se predominantemente na forma pirítica (S-FeS2). 
Entretanto, no solo, pode se transformar em outras espécies ao ser lixiviado e ainda, estar presente 
nos demais constituintes do solo na forma de sulfato (S-SO4

2-
) e S orgânico (S-org). O objetivo deste 

estudo foi avaliar o crescimento vegetal (Panicum maximum) no solo fabricado constituído de rejeitos 
de carvão e outros resíduos, analisando as possíveis mudanças na especiação do enxofre e o ajuste 
ótimo para garantir estabilidade do solo quanto à geração de acidez. Os resíduos sólidos 
selecionados para fabricar o solo foram: rejeitos da mineração de carvão dessulfurizado (principal 
constituinte), lodo de ETE (fonte de matéria orgânica e nutrientes), e cinzas de casca de arroz 
(estrutura física). Duas fontes alcalinas foram testadas: escória de aciaria e CaCO3. O estudo foi 
realizado a partir de um projeto de experimentos, avaliando estatisticamente os dados de enxofre 
obtidos. Os resultados obtidos após 100 dias de experimento demonstraram um crescimento saudável 
do Panicum maximum. As análises de enxofre indicaram que as misturas de solo sofreram redução na 
quantidade de S-FeS2 e aumento de S-SO4

2- 
e S-org. O período de estudo demonstrou parte do 

processo de estabilização do solo e a possibilidade de redução de impactos ambientais a partir do 
manejo de diversos resíduos. 
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SOLID WASTE REUSE IN FABRICATED SOIL. 
 

 

Abstract:  
 

Coal wastes can be used in fabricated soils (composed of anthropic materials) when amended with 

physical, chemical and biological improvers that provide conditions for plant growth and reduce the 

potential environmental impact of the same. The sulfur composes the coal waste presents 

predominantly in pyritic form (S-FeS2). However in the soil can turn into other species to be leached 

and still be present in the other constituents of the soil in sulfate (S-SO4
2-

) and organic (S-org) forms. 

The aim of this study was to evaluate plant growth (Panicum maximum) in fabricated soil consisting of 

coal wastes and other wastes, analyzing possible changes in sulfur speciation and and the optimal 

adjustment to assure soil stability in relation to generation of acidity. The solid wastes selected for 

fabricating the soil were: coal mine waste (primary constituent), sewage sludge (nutrients and organic 

matter supply) and rice husk ash (physical structure). Two alkaline sources were tested: steel slag and 



 

 

CaCO3. The study was conducted from a design of experiments, statistically evaluating the sulfur data.  

Results demonstrated a healthy growth of Panicum maximum for 100 days (whole cycle). Soil analysis 

indicated that soil mixtures experienced a reduction of S-FeS2 and an increase S-SO4
2- 

e S-org. The 

period of study demonstrated part of the process of soil stabilization and a possibility of reduction of 

environmental impacts from the management of various waste. 

 

Keywords: fabricated soil, coal waste, environment. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
A indústria nacional de carvão mineral evoluiu muito na questão de responsabilidade 

ambiental, reduzindo os impactos do ciclo de vida do carvão como um todo. Entretanto, a maioria dos 

esforços foca na captura e armazenamento de carbono, tecnologias de combustão e tratamento de 

drenagem ácida de minas. Pouca ênfase é dada nas oportunidades relacionadas com a utilização ou 

reciclagem de rejeitos antes da sua disposição final. A sustentabilidade por meio da conservação de 

recursos é um campo de pesquisa crescente e em desenvolvimento. Alguns trabalhos recentes 

demonstraram os benefícios do desenvolvimento sustentável na mineração e os desafios do setor 

(Hilson, 2003; Driussi e Janz, 2006; Reddick et al, 2008; McLellan et al, 2009; Franks et al, 2012). 

O carvão ROM (“run-of-mine”) brasileiro contém alto teor de cinzas e níveis variados de 

enxofre, esse último principalmente na forma de pirita (FeS2) (Kalkreuth et al., 2010). Assim, métodos 

de concentração são necessários para alcançar os padrões das termoelétricas locais. Após o processo 

de concentração, cerca de 60 a 65% do material ROM é descartado como resíduo em grandes 

depósitos de rejeitos. Estima-se que mais de 300 milhões de toneladas de rejeitos de carvão estão 

estocados Brasil, gerando drenagem ácida de mina (DAM) com diversos impactos ambientais e 

elevados custos econômicos. 

Em função disso, algumas pesquisas foram desenvolvidas com o objetivo de reprocessar 

resíduos de carvão, separando densimetricamente a fração pirítica (fração pesada), o carvão mineral 

remanescente (fração leve) e um material inerte com densidade intermediária. Varias possibilidades de 

uso foram apresentadas para cada fração, entre elas: produção de ácido sulfúrico, combustão de carvão 

com alto teor de cinzas e produção de agregados para construção civil (Amaral Filho, 2014;. Weiler et 

al, 2014, dos Santos et al, 2013). Ainda, o emprego de rejeitos de carvão dessulfurizado foi proposto 

por Firpo (2015) como substrato principal na produção de solo fabricado (solo construído, artificial ou 

antropossolo) a partir do melhoramento com uma fonte de alcalinidade, uma fonte de matéria orgânica 

e um condicionador de estrutura física. 

Os solos fabricados são derivados da mistura de materiais antrópicos (IUSS, 2014), contendo 

quantidades balanceadas de elementos de carbono, nitrogênio, fósforo, potássio e minerais que 

permitem o crescimento das plantas (Kefeli et al., 2008). Diante disso, e da necessidade de adição de 

melhoradores ao rejeito beneficiado de carvão mineral, foi realizada a escolha de materiais que 

trouxessem ainda mais vantagens ambientais à produção do solo. Assim, optou-se por avaliar o uso de 

lodo de ETE como fonte de matéria orgânica e nutrientes necessária para crescimento vegetal. 

Geralmente o lodo é destinado a aterros, o que demanda altos custos às ETEs (Von Sperling, 2001). 

Para melhoramento da estrutura física do solo foi acrescentado cinza de casca de arroz (resíduo agro-

industrial decorrente do processo de queima da casca de arroz, que também necessita de um descarte 

adequado). Foram testadas duas fontes alcalinas capazes de neutralizar a acidez residual gerada pelo 

rejeito beneficiado: CaCO3 e escória de aciaria (resíduo gerado durante a produção do aço). 

Uma questão importante no estudo de solos fabricados com rejeitos de carvão é a análise da 

quantidade de enxofre e sua especiação. O enxofre presente nos rejeitos de carvão apresenta-se 

predominantemente na forma pirítica (S-FeS2). Entretanto, no solo, pode se transformar em outras 

espécies, minerais, ou passar para a forma de sulfato (S-SO4
2-

) e S orgânico (S-org).  

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o crescimento vegetal no solo fabricado constituído 

de rejeitos de carvão e outros resíduos de difícil tratamento e/ou disposição. Além disso, foi realizado 



 

 

o balanço de massa de enxofre e análise das possíveis mudanças na sua especiação para avaliar a 

estabilidade do solo quanto à geração de acidez (quanto menor a quantidade de S-FeS2 menor o 

potencial de geração de acidez).  

Para isso, foi realizado um experimento fatorial considerando como fatores controláveis a 

fonte de alcalinidade (Escória e CaCO3) e o uso do solo (com e sem plantio). O estudo foi realizado 

em recipientes contendo a mistura do solo fabricado onde se plantou Panicum maximum. As plantas 

foram mantidas ao ar livre, sujeitas ao sol e à chuva (quando necessário, foram irrigadas com a água 

de chuva previamente coletada). Após 100 dias de crescimento, avaliou-se o crescimento das plantas e 

as formas de enxofre presentes.    

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste estudo, utilizou-se um projeto fatorial 2² com fatores controláveis a níveis fixos, com 

dois níveis cada para análise da variância dos dados. Em todos os experimentos, foi adicionada à 

mistura a mesma quantidade dos melhoradores de solo: rejeitos da mineração de carvão (principal 

constituinte), lodo de ETE (disponibilidade de nutrientes e matéria orgânica), cinzas de casca de arroz 

(estrutura física). Para verificar a mudança na especiação de enxofre variou-se o uso do solo (com e 

sem plantio) a fonte alcalina (CaCO3 e escória de aciaria), como apresentado na Tabela 1. Todos os 

ensaios foram realizados com 3 repetições.  

 

Tabela 1: ensaios realizados de acordo com a fonte alcalina e o uso do solo. 

Ensaio Fonte alcalina Uso do solo 

1 Escória Sem plantio 

2 Escória Com plantio 

3 CaCO3 Sem plantio 

4 CaCO3 Com plantio 

 

As amostras de rejeito de carvão foram coletadas em uma planta de beneficiamento de carvão 

da camada Barro Branco (Estado de Santa Catarina, Brasil). O material foi submetido a um processo 

de separação por meio denso para se obter a fração entre as densidades de 2,2 e 2,6 g/cm³, que possui 

teores reduzidos de enxofre e rocha carbonosa (rejeito de carvão dessulfurizado). As amostras de lodo 

provem de um reator UASB operando em uma unidade de tratamento de esgoto em Criciúma, Santa 

Catarina. A cinza de casca de arroz foi obtida em uma planta de processamento de arroz. As amostras 

de escória de aciaria foram obtidas a partir de um forno de refino secundário em uma planta de 

aço/carbono localizada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Por fim, o carbonato de cálcio 

utilizado foi obtido a partir do calcário agrícola. Todos os constituintes foram amostrados de acordo 

com o padrão de amostragem brasileira (ABNT, 2004). Os rejeitos de carvão e escória de aço foram 

britadas num britador de mandíbulas, seguida por um moinho de rolos para um tamanho de partícula 

inferior a 2 mm. O lodo de esgoto foi seco a 60ºC e foi manipulado manualmente para quebrar os 

torrões.  

Todos os materiais foram analisados quanto a sua composição elementar (carbono, hidrogênio, 

nitrogênio e enxofre) instrumentalmente pelo equipamento Vario Macro Elementar. Para determinar a  

relação entre a quantidade de rejeito de carvão, escória de aciaria e CaCO3 capaz de produzir um solo 

com pH neutro, ensaios de contabilidade ácido-base (ABA) foram realizados seguindo Sobek et al. 

(1978). A quantidade de cinza de casca de arroz em misturas de solo foi estabelecida em 2% em massa 

em relação ao rejeito (Islabão, 2013), enquanto a taxa de aplicação de lodo foi realizada considerando 

a necessidade da mistura final conter 2% de matéria orgânica (Nelson and Sommers, 1996). A Tabela 

2 mostra a participação em massa de cada componente do solo fabricado e os critérios utilizados para 

quantifica-los.  

 

 



 

 

Tabela 2: composição do solo fabricado. 

Componente Massa (g) Criterio 

Rejeito de carvão 1000,0 - 

Escória 52,0 Contabilização ácido-base, Sobek et al. (1978) 

Lodo de ETE  25,0 2% de material orgânica, Nelson e Sommers (1996) 

Cinza de casca de arroz 20,0 2% em peso, Islabão (2013) 

 

Os recipientes, feitos de tubos de PVC (930 cm³), foram preenchidos com 1 kg de mistura de 

solo. Cada recipiente foi semeado com Panicum maximum (cinco sementes por recipiente) e manteve-

se exposto ao sol e chuva. A umidade do solo foi mantida a 60% da capacidade de campo, irrigando 

quando necessário com água da chuva previamente armazenada. Ao final de 100 dias de crescimento 

da P. maximum, a altura das plantas foi medida. Após, o tecido vegetal foi cortado rente a terra, seco a 

60°C num forno de fluxo constante e então, pesado. Para determinar a massa de tecido das raízes, os 

recipientes foram abertos e as raízes foram cuidadosamente separadas do solo. As raízes foram então 

lavados com água destilada, secas à 60°C e pesadas.  

As amostras do solo pós-plantio foram separadas e cominuídas à granulometria inferior a 

0,25mm. As analises realizadas incluem: enxofre total (Stotal), instrumentalmente via equipamento 

Leco S-144DR; sulfúrico (S-SO4
2-

) e pirítico (S-FeS2) de acordo com a ISO 157-1975S; o enxofre 

orgânico (Sorg) foi considerado como sendo a diferença entre o enxofre total e o enxofre pirítico e 

sulfático. A especiação enxofre também foi analisada na mistura de solo antes do plantio para 

comparação com os resultados após o plantio. A Figura 1 mostra um esquema do desenvolvimento da 

pesquisa e as análises realizadas. 

 

  

  

 

 

  

 

 

Figura 1: Esquema utilizado para o desenvolvimento da pesquisa. 

Por fim, utilizou-se a ANOVA para análise dos resultados obtidos para os diferentes ensaios. 

Considerando que se deseja reduzir ao máximo o potencial de acidez do solo, e para isso deve haver 

redução de S-FeS2 (e consequente aumento das demais formas de S), avaliaram-se as variáveis 

respostas (S- FeS2, S-SO4
2-

, S-org) para indicar o ajuste ótimo dos fatores controláveis.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A composição dos materiais usados para produzir o solo fabricado em termos de análise de 

CHNS é descrito na Tabela 3. A análise de enxofre mostra que o rejeito após beneficiamento reduziu 

em 85% a quantidade de enxofre original (com valores aproximados de 6% de S total). Além disso, o 

lodo de ETE apresenta altos valores dos elementos CHNS que, diferente do rejeito, apresentam-se na 

forma orgânica.  

 

 

Solo 

Fabricado 

Materiais constituintes 

- Rejeito de carvão 

dessulfurizado 

- Lodo de ETE 

-Cinza de casca de arroz 

Fonte alcalina: 

- CaCO3 

- Escória 

Plantio: 

- Com 

- Sem 

Parâmetros analisados 

% S-pirítico 

% S-sulfático 

%S-orgânico 

Crescimento vegetal 

AP, NP, NNP 



 

 

Tabela 3: Composição elementar (CHNS) dos componentes do solo. 

 
Rejeito2,2-

2,6 

Lodo de 

ETE 

Cinza de 

casca de arroz 

Escória de 

aciaria 
CaCO3 

C (%) 4,15 21,5 1,33 1,03 8,49 

H (%) 1,16 5,2 0,25 0,16 0,50 

N (%) 0,18 2,7 0,92 0,82 0,83 

S  (%) 0,82 8,4 0,20 0,19 0,09 

 

Em relação ao ensaio ABA realizado (Tabela 4), com o rejeito de carvão beneficiado, é 

possível classificar o rejeito dessulfurizado como material gerador de acidez (NNP<-20 indica 

potencial geração de acidez). Na escória de aciaria é possível identificar alta alcalinidade da escória 

(quanto maior o NNP, maior o potencial de neutralização) e do calcário. Para neutralizar o rejeito de 

carvão é necessária a mistura de escória e Rejeito2,2-2,6 na proporção 19 partes para 1 e de calcário com 

Rejeito2,2-2,6 na proporção 14 partes para 1. 

 

Tabela 4: Ensaios de contabilidade ácido-base (ABA) para rejeito de carvão dessulfurizado 

(Rejeito2,2-2,6), escória de aciaria e calcário. 

 Rejeito2,2-2,6 Escória de aciaria Calcário 

AP (kg CaCO3 t
-1

) 25,0 0,0 0,0 

NP (kg CaCO3 t
-1

) 0,0 488,1 353,1 

NNP (kg CaCO3 t
-1

) -25,0 488,1 353,1 

Relação Rejeito2,2-2,6 -- 19:1 14:1 

AP – potencial de acidez  

NP – potencial de neutralização  

NNP = (PN - PA) – potencial de neutralização líquido. 

 

A Figura 2 mostra a altura da P. maximum para o solo produzido com Escória e com CaCo3 e 

Tabela 5 indica a massa seca das raízes e da parte aérea, em cada recipiente, 100 dias após o plantio. 

Não houve diferença significativa entre a produção de massa seca entre os recipientes de acordo com a 

análise de variância (ANOVA), considerando um nível de 95% de confiança (p-valor = 0,416> 0,05). 

Isso era esperado por terem recebido a mesma mistura de solo. Também não houve diferença entre os 

alcalinizantes, mostrando que os dois permitiram o crescimento saudável da planta. 

 

      
Figura 2: Solo fabricado e a altura da Panicum maximum após 100 dias de plantio com os dois aditivos 

testados (Escória e CaCO3). 
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Tabela 5: Média e desvio padrão da massa seca (g) de Panicum maximum (n= 3) entre os recipientes. 

 Escória CaCO3 

Aérea 14,53 ± 2,45 11,86 ± 1,17 

Raízes 6,29 ± 0,43 7,67 ± 0,92 

Total 20,82 ± 2,86 19,53 ± 2,09 

n: número de repetições 
 

A Figura 3 apresenta a percentagem de espécies de enxofre (S-totais, S-SO4
2-

, S-FeS2, S-org) 

nas misturas de solos antes e depois do plantio para as duas fontes alcalinas testadas. Os resultados 

para o teor de enxofre total indicam concentrações muito semelhantes antes e depois do crescimento 

da P. maximum para ambos alcalinizantes, ou seja, houve perda mínima por lixiviação ou absorção 

pelas plantas. No entanto, as concentrações das espécies de enxofre no solo mudaram 

consideravelmente.  

Os dados indicam que as misturas de solo sofreram uma redução de 50% no seu teor de S-FeS2 

para a escória e de 65% para CaCO3 durante o crescimento P. maximum, sendo convertido 

principalmente em S-orgânico para o solo alcalinizado com escória (aumento de 40% pós plantio) e 

em S-SO4
2-

 (aumento de 62%) para CaCO3. Isto é coerente com a exposição de pirita em um ambiente 

oxidante (presença de oxigênio e água), mas também com a atividade microbiana, ácidos orgânicos 

liberados pelas raízes e a microbiota. Em valores de pH mais elevados (ou seja, em solos menos 

ácidos), a taxa de oxidação da pirite é mais lenta, permitindo que as plantas absorvam enxofre de 

forma gradual. A quantidade de ácido que pode ser gerada é neutralizada pela fonte alcalina, e o 

sulfato gerado é transforma-se em S-org.  

 

 
Figura 3 - Especiação de enxofre no solo com e sem plantio da P. maximum para as duas fontes 

alcalinas testadas. 

 

Considerando a análise de dados de acordo com a ANOVA (nível de significância de 95%), 

houve diferença significativa entre o tipo de substrato alcalino e entre o uso do solo. O ajuste ótimo 

dos fatores controláveis (fonte alcalina e uso de solo) para todas as variáveis resposta se deu com 

plantio e uso do substrato alcalino CaCO3. Ou seja, essas condições permitiram maior redução na 

quantidade de enxofre pirítico (melhoria da condição de estabilidade do solo em relação ao seu 

potencial de acidez) e aumento das formas orgânico e sulfático, o que provavelmente ocorreu devido à 

transformação da forma pirítica no solo. 
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4. CONCLUSÕES 

 
É possível concluir que a partir do beneficiamento do rejeito de carvão para sua 

dessulfurização obtém-se um material, com baixo potencial de acidez e que pode ser utilizado como 

substrato para produção de solo fabricado quando combinado com outros materiais melhoradores de 

solo. O período de estudo demonstrou que o crescimento da Panicum maximum em solos fabricados 

com rejeitos de carvão é um procedimento viável quando se adiciona: matéria orgânica (lodo de 

esgoto), condicionador físico do solo (cinzas de casca de arroz), e as fontes alcalinizantes (escória e 

CaCO3).  

As plantas tiveram um crescimento saudável e as análises de enxofre indicam que a mistura de 

solo sofreu uma redução de 50% na quantidade de S-FeS2 para a escória e de 65% para CaCO3, sendo 

convertido principalmente em S-orgânico para o solo alcalinizado com escória (aumento de 40%) e em 

S-SO4
2-

 (aumento de 62%) para CaCO3 após 100 dias de plantio. Esse resultado é positivo do ponto de 

vista ambiental, uma vez que a menor quantidade de S-FeS2 reduz e garante estabilidade do potencial 

de geração de acidez do solo. O resultado da ANOVA indicou que o ajuste ótimo dos fatores 

controláveis se deu com plantio e uso do substrato alcalino CaCO3 para todas as variáveis resposta. 

Conclui-se que o desenvolvimento de misturas para produção de solos é uma oportunidade de 

reduzir o impacto ambiental relacionado à disposição em aterro de rejeitos de carvão combinada à 

reutilização de outros resíduos como a escória de aciaria, lodo de ETE e cinzas de casca de arroz. 
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