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RESUMO 
 

O presente estudo reafirma de maneira expressiva que é possível realizar grandes obras 

de engenharia utilizando os materiais existentes no entorno do empreendimento. Para tal, 

são necessários que as etapas que consolidam o projeto final sejam rigorosamente  

cumpridas, como por exemplo, os estudos das fases de inventário e de viabilidade. Estes 

abordam o detalhamento das características do meio físico que englobam dentre outros, 

os estudos hidrológicos, topográficos, geológicos, geotécnicos e hidráulicos, utilizando 

se de investigações minuciosas e ensaios associados (como por exemplo, in situ dos tipos 

SPT, infiltração, perda d’água, ensaios e determinações laboratoriais de Mecânica dos 

Solos), que permitam juntamente com os demais estudos, processar as análises técnico 

econômicas comparativas entre as alternativas existentes e escolher a mais atrativa, em 

termos técnico e econômicos. Em alguns casos, devido ao nível de detalhamento exigido, 

em função do tipo de obra e das características do maciço rochoso, tornam se necessárias 

sondagens especiais (shelby, deep souding); ensaios de permeabilidade especial, ensaios 

não rotineiros (deformabilidade in situ, por exemplo) e obras experimentais, traduzidas 

como aterros, ensecadeiras e até mesmo, estruturas em concreto. Portanto, este estudo 

apresenta os resultados obtidos das investigações e ensaios realizados durante toda a fase 

de estudos de viabilidade técnica e econômica, demonstrando ser possível a utilização de 

materiais estéreis provenientes de uma cava de mineração para as obras de alteamento a 

jusante de uma barragem de rejeitos de mineração, levando se em consideração o fiel 

cumprimento das legislações vigentes, como, a Política Nacional de Segurança de 

Barragens; Portaria DNPM n° 70.389/2017; ABNT NBR’s n° 13.028/2017 e 

13.029/2017. 

Palavras-Chaves: Barragem de rejeitos de mineração, alteamento a jusante, estéreis, 

ensaios, aterro experimental, viabilidade técnica. 
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ABSTRACT 
 

The present study strongly reaffirms that it is possible to carry out major engineering 

works using materials available in the surroundings of the project. To do this, the steps 

that consolidate the final design are rigorously met, such as inventory and feasibility 

studies. These cover the detailed physical characteristics that include, among others, 

hydrological, topographical, geological, geotechnical and hydraulic studies, using 

detailed investigations and associated tests (such as SPT in situ, infiltration, water, 

laboratory tests and determinations of soil mechanics), which all together allow us to run 

comparative analyzes among the existing alternatives to select the most attractive in 

technical environmental and economic terms. In some cases, due to the level of detail 

required, depending on the type of work and the characteristics of the rock mass, special 

surveys (shelby, deep souding) are required; (eg, in situ deformability) and experimental 

works, translated as landfills, cofferdams and even concrete structures. Therefore, this 

study presents the results obtained from the investigations and tests carried out during the 

studies of technical and economic feasibility, demonstrating that it is possible to use mine 

waste materials for the downstream tailings dam raise of mining, taking into consideration 

the faithful compliance with current legislation, such as the National Policy on Dam 

Safety; Ordinance DNPM N ° 70.389 / 2017; ABNT NBR's Nº. 13.028 / 2017 and 13.029 

/ 2017. 

Keywords: Mining tailings dam, downstream damping, sterile, tests, experimental 

landfill, technical feasibility. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 

1.1.   CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

De acordo com Cruz (1996), a construção de barragens é tão antiga quanto a história da 

humanidade e há registros de construção de barragens em praticamente todas as culturas , 

seja para reservar água para consumo, para irrigação, ou até mesmo para mover rodas 

d’águas.  

 

Entende se por barragem qualquer barreira feita artificialmente para alterar, diminuir ou 

interromper um curso de água ou de materiais sólidos. As barragens podem ser definidas 

também, como estruturas de armazenamento de água, com várias finalidades. Podem ser 

de concreto ou de aterro. As barragens de aterro são construídas com materiais pouco 

resistentes, quando comparadas com o concreto, e os tipos mais comuns são as barragens 

de terra e as barragens de enrocamento. Cada um desses tipos tem características 

construtivas, solicitações, exigências de fundação, enfim comportamentos distintos, que 

devem ser considerados sempre que se estuda um determinado empreendimento. 

 

Existem ainda, as barragens de mineração. São definidas, segundo a NBR N° 13.028 

(ABNT, 2017), como barragens, barramentos, diques, reservatórios, cavas exauridas com 

barramentos construídos, associados às atividades desenvolvidas com base em direito 

minerário utilizados para fins de contenção, acumulação ou decantação de rejeito de 

mineração ou descarga de sedimentos provenientes de atividades em mineração, com ou 

sem captação de água associada, compreendendo a estrutura do barramento e suas 

estruturas associadas. Pode estar localizada em um curso permanente ou temporário de 

água. São exemplos de barragens de mineração: barragens para disposição de rejeitos em 

forma de sedimentos ou de lamas (incluindo diques de fechamento/sela ou estruturas de 

retenção para rejeitos espessados); barragens para contenção de sedimentos gerados por 

erosão hidráulica; barragens para acumulação de líquidos contaminados; barragens para 

coleta de percolado e barragens de polimento; barragens para fechamento de cavas 
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exauridas em cavas de mineração e barragens para acumulação de água industrial para o 

beneficiamento do minério. 

 

As barragens de rejeitos surgiram na década de 1930 como forma de amenizar os 

problemas ambientais e os confrontos com a comunidade agrícola. Segundo CBDB 

(2012) as construções destas barragens eram feitas de forma empírica. Com o 

desenvolvimento da atividade mineradora e aumento na escala de operações, as barragens 

já não eram mais eficientes e passaram a apresentar sérios riscos estruturais e rupturas 

significativas começaram a ocorrer. No primeiro momento, a preocupação era 

essencialmente com a segurança, todavia, nos anos 80 as questões ambientais alcançaram 

maior visibilidade. Os locais para a disposição dos rejeitos foram ficando cada vez mais 

escassos e as exigências ambientais mais rigorosas. Sem alternativas, os profissionais 

envolvidos com a construção de barragens de rejeitos tiveram que evoluir  

consideravelmente nos seus projetos. 

 

De acordo com o livro editado em inglês “Lessons From Dans Incidents” e francês 

“Leçons Tireés des Accidents de Barrage” pelo CIGB/ICOLD (ICOLD, 1974), foram 

reportados aproximadamente 500 acidentes e incidentes entre 1802 e 1965. Desde 

montante, 200 deles foram rupturas gerais em grandes estruturas, com alturas superiores 

a 15 metros. Enquanto as barragens construídas para outros fins, são objetos de 

tecnologias bem desenvolvidas em todo o mundo e estão observadas desde 1802, as 

barragens para disposição de rejeitos somente foram objetos de seu primeiro congresso 

em 1973, nos USA (1° Internacional Congress Tailings Simposium”), motivado pelos 

grandes acidentes ocorridos com perdas humanas. De 1965 a 2015, foram contabilizados 

22 acidentes em barragens de mineração com 1836 vítimas fatais, merecendo destaque a 

Barragem El Cobre no Chile em 1965 (mais de 200); Mir Mine na Bulgária em 1966 

(488); Stava na Itália no ano de 1985 (269) e a Barragem Taoshi na China, no ano 2008, 

com 254 vítimas fatais. 

 

Os grandes acidentes associados a mineração no Brasil datam desde 1986, com a 

Barragem de Fernandinho que vitimou 7 pessoas. Entre os anos 2001 a 2007, ocorreram 

4 grandes acidentes, destacando o acidente em Rio Verde que deixou 5 mortos. Os demais 

acidentes criaram impactos ambientais significativos em Cataguases e Miraí (vazamento 
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de rejeitos de bauxita e lixivia negra liberada), atingindo 2 estados da federação. 

 

Nos anos 2014 e 2015 dois acidentes em barragens de rejeito de mineração de ferro 

ocorreram de maneira catastrófica, gerando impactos ambientais de proporções variáveis 

e 22 mortes associadas. As causas destes acidentes ainda são muito discutidas no meio, 

porém é certo afirmar que, a atividade de mineração vem apresentando volumes 

crescentes de produção, impulsionada pelo mercado externo, e associados a este número 

estão os volumes de rejeito acondicionados nestas estruturas, atribuindo as estruturas 

existentes, alteamentos sucessivos em pequenas escalas de tempo. 

 

Para evidenciar a necessidade de grandes reservatórios para acondicionamento de 

rejeitos, Andrew Robertson (2011) através de dados dispostos em seus estudos afirma que 

a cada 30 anos a quantidade de rejeitos tem aumentado na ordem de dez vezes. Em um 

século passou se de 100 ton/dia de rejeito, em 1900, para 10.000 ton/dia, em 2000. 

Atualmente, este número gira em torno de 670.000 ton/dia e a previsão para 2030 é que 

seja da ordem de 1,0 milhão ton/dia. Da mesma maneira, outras correlações foram 

realizadas. A altura das barragens vem aumentando de maneira significativa, ou seja, 

dobrando a cada 30 anos. Em 1900, a altura máxima de uma barragem não passava de 30 

metros. Em 1960, a altura máxima passou para 120 metros. E em 2000, este número 

dobrou. 

 

Diante dos fatos históricos e atuais expostos, há, portanto, necessidade de realizar 

adequadamente os estudos de inventário, de viabilidade, projetos básico e executivo, de 

construção e operação para o aproveitamento hídrico de médio a grande porte, 

contemplando a necessidade de obras de barramento e formação de reservatório. Em 

todas as etapas torna se imperativo conhecer bem os materiais a serem utilizados, para 

esclarecer detalhes construtivos, como a geometria final de uma escavação ou tratamentos 

previstos em cada estrutura ou, ainda, firmar os modelos geomecânicos utilizados nas 

análises anteriores.  

 

Em suma, usualmente utilizam-se os materiais de construção usualmente empregados na 

engenharia, dos quais as propriedades não têm mudado com o passar do tempo. Porém, 

em um ambiente de mineração, regido pelos critérios econômicos do mercado mundial 
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associado à falta de incentivo do mercado nacional, e de maneira mais extremante, às 

incessantes discussões de cunho ambiental e mineral quanto à disposição de seus rejeitos 

em virtude dos sucessivos acidentes ocorridos nos últimos 4 anos, muitas vezes torna-se 

inviável a utilização de tais materiais usuais e já conhecidos na boa engenharia, sendo 

necessário, testar todos os materiais disponíveis no entorno do empreendimento. 

 

Os materiais rochosos são os mais antigos materiais de construção de que o homem pôde 

dispor. Considera-se o período da Idade da Pedra como o marco inicial das atividades do 

homem. Desde então, a pedra (produto obtido de um maciço rochoso por ação manual ou 

mecânica, ou ainda, por processos naturais) tem sido colaboradora inestimável da 

História, documentando os povos e suas culturas. Inúmeras construções em pedra 

preservam se desde a antiguidade, mesmo sofrendo ações do intemperismo, da destruição 

do próprio homem e das catástrofes naturais. Atualmente, é empregada nas mais variadas 

formas, tais como bruta, polida, britada, moída, etc. (CARUSO, 1990). É utilizada em 

pavimentos e obras rodoviárias, barragens, lastro de ferrovias, enrocamentos, filtros, e 

também como revestimento de edificações, dentre outros usos.  Seja como pedras de 

revestimento, como agregados ou blocos de enrocamento, os diferentes usos dos materiais 

rochosos podem, atualmente, ser devidamente orientados pelo conjunto de normas 

brasileiras, produzidas pela ABNT.  

 

Uma das citações de Cruz (2014), dentre os diversos casos vividos ao longo de sua 

trajetória profissional, os fatores que mais se destacam como problemáticos e que 

interferem de maneira significativa nas etapas de projeto e construção das barragens são 

os materiais de construção e características de fundação (seja, rochosa, em aluviões, solos 

porosos, residuais e saprolitos, dentre outros). 

 

No quesito materiais de construção devem se levar em consideração dois aspectos. O 

primeiro refere-se aos volumes de material rochoso e/ou terroso disponível, não só para 

o maciço da barragem, mas para os acampamentos, casas de força, aterros industriais, 

estradas, alojamentos, pátios de manobra, ensecadeiras, etc. O segundo aspecto refere-se 

à compactação. Por mais que se conheçam os vários tipos de solos de empréstimo 

extensamente utilizados em barragens brasileiras, problemas de compactação ocorrem 

numa frequência maior do que a esperada. Portanto, os materiais de construção devem 
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pesquisados à exaustão. 

 

Toda a menção acima retrata de maneira singular as premissas construtivas do projeto 

conceitual e executivo de uma obra de engenharia, referenciando o alteamento por jusante 

de uma barragem de rejeito de mineração, alvo desta dissertação de mestrado. 

 

O alteamento por jusante da barragem de rejeito de mineração, cujo estudo está inserido 

nesta pesquisa, será realizado em área remota de mineração, localizado na região norte 

do país, imerso nos remanescentes da Floresta Amazônica. Diante da disponibilidade de 

materiais atípicos até o momento para obras de engenharia, foi necessário e indispensável 

a caracterização física, química e mecânica de todos os estéreis de mina, adotando como 

premissa de projeto, a metodologia do aterro experimental. 

 

Em suma, destaca-se que, durante muitos anos, os materiais de empréstimos eram os 

comumente empregados na engenharia convencional para maciços de barragem. Durante 

a construção das barragens de Paraibuna e Paraitinga (1984), este conceito evoluiu, 

optando por se em utilizar qualquer material de empréstimo, proveniente de um perfil de 

intemperismo, com limitações apenas a solos com excesso de micas. Esta atitude permitiu 

economias significativas de custo ao longo do projeto. A partir daí, existem vários 

registros na literatura de barragens brasileiras construídas com solos de empréstimo 

provenientes das ombreiras ou áreas elevadas que, em geral, são colúvios e solos 

residuais. A Barragem de Sobradinho, assim como grande parte das barragens da região 

nordeste são construídas com solos dispersivos com filtros efetivos. 

 

Ainda neste contexto, durante a construção da Barragem de Tucuruí (1976-1984) James 

Sherard, em uma de suas falas, quando perguntado sobre qual o melhor material de 

empréstimo para um dos trechos da barragem, respondeu: “o que está mais perto”. De 

acordo com CRUZ (2014), para alguns casos, esta postura poderá resultar em seções de 

barragens com taludes mais suaves e maiores volumes, implicando obrigatoriamente 

numa análise criteriosa de custos.  
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1.2.  OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo principal avaliar que materiais rochosos não usuais na 

construção civil, provenientes de uma cava de mineração, podem ser utilizados como 

materiais de construção como, por exemplo, no alteamento a jusante de uma barragem de 

rejeitos de mineração. Para tal, foram avaliadas as características tecnológicas, 

envolvendo ensaios e análises que permitiram conhecer as propriedades físicas, 

petrográficas e mecânicas dos quartzitos, saprolitos e xistos de baixo teor da Província 

Mineral de Carajás. 

 

Acrescenta-se que, por questões ambientais e de viabilidade econômica, não há opção de 

escolha dos materiais, sendo restrita a utilização daqueles disponíveis na região do 

empreendimento. Portanto, o conhecimento prévio das propriedades destes materiais 

rochosos oferecerá maior segurança na seleção dos mais adequados, de acordo com o tipo 

de uso, além de subsidiar, com maior eficiência, o dimensionamento das obras e permitir 

previsão mais segura sobre sua durabilidade. 

 

Após a definição dos materiais a serem utilizados na obra, caracteriza-se também como 

objetivo deste trabalho, a realização de simulações numéricas nas seções principais que 

compõem o novo maciço, almejando garantir a estabilidade física e hidráulica da 

estrutura, de acordo com as diretrizes expostas na NBR N° 13.028 (ABNT, 2017) e 

Portaria DNPM N° 70.389 (DNPM, 2017). Tais simulações compreenderão em análises 

de percolação e estabilidade determinística utilizando o Método do Equilíbrio Limite, 

através do software Slide 7.0, da empresa Rocsciense. Da mesma maneira, corroborar 

através dos diversos resultados encontrados durante o projeto executivo do alteamento 

sobre o potencial de geração ácida das rochas existentes no empreendimento. 

 

1.3.  JUSTIFICATIVA DO PROJETO: ESTUDO DE CASO 

 

Não é muito usual em mineração, a utilização dos materiais da cava em obras de grandes 

dimensões e relevância. Geralmente, os materiais que não possuem aproveitamento 

econômico, denominado de estéril, são dispostos em depósitos com geometrias pré-

definidas, compostos por sistemas eficientes de drenagem interna e superficial, regidos 
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pela NBR N° 13.029 (ABNT, 2017). 

 

A Barragem de Rejeitos do Mirim (Figura 1.1) foi concebida em 2008 e construída entre 

os anos 2009 a 2010, com o objetivo de armazenar água e conter os rejeitos da mineração 

de cobre. Sua capacidade atual é de 35 Mm3, com reservatório de dimensões 

consideráveis (em torno de 334 hectares), na região do bioma da Amazônia. O 1º 

alteamento a jusante (elevação 235 m) aumentará inicialmente sua capacidade para 71 

Mm3, seguido por mais dois alteamentos consecutivos, na elevação 255 m e, por fim, na 

elevação 285 m. 

 

Figura 1.1 - Vista aérea da Barragem de Rejeitos do Mirim com ênfase ao reservatório e 
praia de rejeitos 

 

Localizada na Floresta Nacional do Tapirapé Aquiri, município de Marabá, a mineração 

dista 120 km do município de Parauapebas (Figuras 1.2 e 1.3). Não existe nenhum acesso 

que integre o empreendimento ao município de Marabá. Além disso, todo o 

empreendimento está inserido em áreas protegidas com legislações ambientais 

específicas, conduzidas pelos órgãos IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis) e ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade). 
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Figura 1.2  - Vista do acesso (traço preto) existente entre Parauapebas e a FLONA 

Tapirapé Aquiri. (Fonte: Unidades de Conservação do Brasil, 2017) 
 

 

 

Figura 1.3  - Vista parcial da FLONA Tapirapé Aquiri, município de Marabá em 2016 
 

Em suma, tem se que a Flona do Tapirapé Aquiri foi criada através do Decreto n° 97.720 

de 05 de maio de 1989, com área de 190.000 hectares abrangendo os municípios de 

Marabá e São Félix do Xingu, no estado do Pará. Pertence ao conjunto de Unidades de 

Conservação na região da Serra dos Carajás, limitando se ao norte com a Reserva 

Biológica do Tapirapé, ao sul com a Terra Indígena Xikrin do Cateté, a Leste com a 

http://uc.socioambiental.org/uc/6617
http://uc.socioambiental.org/uc/6617
http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/3646
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Floresta Nacional de Carajás e com a APA do Igarapé-Gelado e a Oeste com a Flona de 

Itacaiúnas, que se sobrepõe a Flona Tapirapé-Aquiri; formando um bloco contíguo de 

1,31 milhões de hectares de diferentes categorias de proteção e manejo. Em 2006, o 

IBAMA elaborou o plano de manejo da flona assegurando não existir comunidades 

residentes dentro da unidade de conservação em função da sua localização privilegiada . 

Consta ainda neste plano de manejo o mapa de uso e ocupação do solo, onde cerca de 

94,31% são compostas por florestas primitivas e alteradas; 5,68% por agricultura e 

pastagem e 0,01% pela mineração. 

 

Por se tratar de um empreendimento de mineração diferenciado em função da sua 

localização, legislação ambiental vigente e logística onerosa, a busca dos materiais de 

construção adequados para a construção do 1° alteamento a jusante da barragem de 

rejeitos teve que se concentrar nos limites internos do empreendimento, limitados aos 

materiais estéreis da cava e aos depósitos minerais existentes as margens do reservatório 

atual (neste caso, os materiais argilosos que comporão o núcleo compactado). 

 

1.4.  PARTICULARIDADES DO 1º ALTEAMENTO 

 

A Barragem de Rejeitos do Mirim foi projetada com a finalidade de contenção dos rejeitos 

provenientes da usina de concentração de minério de cobre e também servir como fonte 

de captação de água bruta para a operação da usina. O seu projeto inicial foi concebido 

considerando três etapas de alteamento, gerando alguns estudos (plantas e seções) que 

serviriam, posteriormente, como referência para desenvolvimento dos respectivos 

projetos.  

 

Esta barragem foi implantada no igarapé homônimo, com seção típica do tipo homogênea 

em solo compactado, o qual possui o sistema de drenagem interna constituído por um 

filtro vertical de areia até a elevação 215 m, ligado a um tapete drenante horizontal do 

tipo sanduíche. Nas regiões de maior altura, o filtro vertical conecta ao tapete horizontal 

tipo sanduíche por meio de um tapete horizontal suspenso na elevação 193,5 m e um filtro 

vertical de areia até a elevação 202,0 m. A drenagem interna conecta se a um dreno de pé 

constituído por pedra de mão e transições, que se estende até o leito do rio e parcialmente 

pelas ombreiras.  

http://uc.socioambiental.org/pt-br/uc/1611
http://uc.socioambiental.org/pt-br/uc/2975
http://uc.socioambiental.org/pt-br/uc/3087
http://uc.socioambiental.org/pt-br/uc/3087
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Atualmente, a crista da barragem está na elevação 220,0 m, com comprimento e largura 

de 183 m e 22 m, respectivamente. O espaldar de jusante é constituído por taludes com 

inclinação 1V:2H, com bermas de 6,00 metros a cada 10,00 m de altura. O reforço 

existente constou de um alargamento da crista da barragem em 7,5 metros, em solo 

compactado, com talude de inclinação 1V:2H e bermas nas elevações 215, 205 e 195 

metros. No contato entre o aterro existente e aterro de reforço foi implantado um dreno 

de areia entre as elevações 202 a 216 metros, além do prolongamento do tapete tipo 

sanduíche no leito do rio até a elevação 195 metros.  

 

As vistas da seção principal da barragem em perfis contemplando projeto inicial e reforço 

são mostradas nas Figuras 1.4 e 1.5. 

 

 

Figura 1.4  - Seção principal da barragem de rejeitos. Estaca 3 + 10,00 

 

 

Figura 1.5 - Seção principal da barragem de rejeitos pós reforço. Estaca 3 + 10,00 
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O projeto do 1° alteamento da barragem para a elevação 235 m foi elaborado 

contemplando as seguintes premissas geométricas: o talude de montante da barragem terá 

inclinação de 2,0H:1,0V enquanto os taludes de jusante terão inclinação de 1,4H:1,0V; 

com bancadas de 10,00m de altura e bermas com 4,00m de largura. O espaldar de 

montante do maciço da barragem foi proposto em blocos de quartzito moderadamente 

alterado com finos. Na região central da barragem foi projetado um núcleo argiloso 

“nobre”, composto por solo compactado, com rigoroso controle de compactação. O 

mesmo material do núcleo se prolonga sobre a fundação, criando um tapete impermeável 

na região central do fundo do vale, aumentando o caminho de percolação da água pela 

fundação. O espaldar de jusante será formado por blocos de enrocamento também 

disponibilizados na mina. À montante do núcleo central “nobre” foi projetado uma 

transição mecânica. À jusante também foi proposto uma transição composta de três 

camadas, incluindo o filtro de areia, esta última com função hidráulica. O projeto ainda 

contempla uma camada de transição entre a fundação e o enrocamento, localizado a 

jusante da região do núcleo, com o objetivo de impedir o carreamento de material da/pela 

fundação. O enrocamento componente da região de jusante do núcleo, nas primeiras 

camadas até aproximadamente 20,00 m de altura, e será composto por blocos de material 

limpo, selecionado e de qualidade comprovada.  

 

A Figura 1.6 destaca uma das seções típicas (estaca 9 + 0,00), representando no traço em 

laranja, o 1° alteamento da estrutura, em verde, o 2° e, em roxo, o 3° alteamento 

(finalização da estrutura). Durante a execução das obras iniciadas em maio de 2017, foram 

realizadas algumas alterações no projeto em função da disponibilidade e qualidade dos 

materiais existentes, alterando de maneira significativa, a geometria final do maciço 

conforme destacado na Figura 1.7. As vistas das obras são destacadas nas Figuras 1.8 e 

1.9. 
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Figura 1.6 - Seção típica estaca 9 + 00 – alteamentos Barragem de Rejeitos do Mirim 

 
 

 

Figura 1.7 - Seção típica estaca 3 + 10 do Projeto Executivo pós alteração geométrica, 

para o 1º Alteamento da Barragem de Rejeitos do Mirim 
 



  13 

 

 

Figura 1.8 - Obras de alteamento com execução do núcleo compactado na elevação 211 
 

 

Figura 1.6 - Vista parcial das obras de alteamento. Detalhe para os materiais utilizados 
nos espaldares de montante e jusante 

 

Conforme mencionado anteriormente, diante das particularidades do empreendimento 

(logística e custos associados) em se obter os materiais usuais em construção civil para 

compor os espaldares de montante e jusante, respectivamente, foi proposto um estudo 

criterioso de caracterização dos materiais estéreis da cava. Para tal, foi abordado o 

conceito do aterro experimental para “testar” os quartzitos, saprolitos, hidrotermalitos e 

xistos de baixo teor. Os quartzitos e saprolitos disponibilizados na mina seriam utilizados 
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para compor o espaldar de montante, enquanto que, os blocos de xisto estariam dispostos 

no espaldar de jusante. 

 

1.5.  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

A sequência de apresentação utilizada para esta dissertação esteve em consonância com 

o projeto executivo final do primeiro alteamento a jusante da barragem de rejeitos. Dentro 

dos objetivos expostos que justificam este trabalho, o escopo ora apresentado se divide 

em sete etapas, descritas abaixo e contextualizadas através dos capítulos desta 

dissertação. 

 

A primeira etapa, expressa no Capítulo 2, aborda de maneira simplificada a metodologia 

adotada neste trabalho e nas etapas construtivas do projeto executivo. 

 

A segunda etapa também denominada de Capítulo 3, traz a revisão bibliográfica, 

compreendendo os aspectos geológico regional e local, petrografia dos diversos estéreis 

de mina e condicionantes estruturais associados. 

 

A terceira etapa inclui o detalhamento dos diversos materiais existentes no complexo 

minerário (seja cava e depósitos marginais), através de mapeamentos geológico 

geotécnico; sondagens rotativas, mistas, percussivas e trado manual; coletas de blocos 

indeformados e amostras deformadas; ensaios de campo e laboratório. Em paralelo as 

atividades de prospecção, foi verificado e quantificado toda a disponibilidade dos 

materiais provenientes da cava (neste caso, os estéreis) e margens do reservatório atual. 

Foram verificadas as diferentes características dos materiais provenientes da mina, em 

termos de resistência, deformabilidade e trabalhabilidade. Para esta fase foi concebido o 

aterro experimental, não somente para caracterizar os materiais, mas para estabelecer os 

processos construtivos e posterior avaliação da eficácia e produtividade dos equipamentos 

a serem utilizados. A execução do aterro experimental seguiu as premissas de projeto, 

contemplando a realização de ensaios de campo e laboratório. Todas estas fases serão 

abordadas no Capítulo 4. 

 

A quarta etapa foi caracterizada pela integração de todos os resultados emitidos pelos 
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laboratórios responsáveis, posterior análise e, por conseguinte, discussão e validação dos 

mesmos. Os resultados e discussões associadas são apresentados no Capítulo 5. 

 

A quinta etapa apresenta as simulações numéricas de percolação e estabilidade física para 

a geometria proposta para o alteamento, a partir os dados validados que caracterizaram 

os critérios de resistência dos quartzitos, xistos e saprolitos, discorridos no Capítulo 6 

desta dissertação. 

 

O Capítulo 7, referente a sexta etapa do estudo, destaca algumas considerações a respeito 

dos diversos estudos e ensaios existentes que abordam de maneira expressiva a 

preocupação e medidas corretivas (se necessário for) quanto a geração de drenagem ácida 

no empreendimento. 

 

Por fim, a última etapa, também identificada como Capítulo 8, destaca a conclusão desta 

dissertação, pontuando de maneira objetiva os pontos positivos e negativos deste estudo 

de viabilidade técnica dos materiais estéreis da mina para as obras de alteamento de uma 

barragem de rejeitos de mineração. Neste capítulo também são sugeridos pontos para 

estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2 
 

METODOLOGIA APLICADA 
 

A metodologia utilizada ao longo do desenvolvimento desta dissertação está anuente 

temporalmente com as etapas do projeto executivo. Ou seja, para a caracterização dos 

estéreis de mina e demais materiais disponíveis no empreendimento para utilização futura 

na obra do alteamento por jusante da barragem de rejeitos foi necessário seguir 

rigorosamente todas as etapas a seguir: 

 

1) Novas campanhas investigativas tais como, sondagens (distintas em trado, SPT, 

percussivas e rotativas) e ensaios de campo e laboratório associadas aos 

mapeamentos geológico geotécnico nas áreas de mina, antigo maciço da 

barragem, entorno do reservatório e pilha de estéril; 

 
2) Execução do aterro experimental com os materiais estéreis em duas fases 

distintas; 

 

3) Durante a realização dos aterros com metodologia definida e procedimentos 

construtivos específicos foi necessário a realização de vários ensaios de 

caracterização dos diversos materiais utilizados; 

 

4) De posse dos resultados e posterior validação dos diferentes materiais estéreis foi 

necessário a segregação em locais pré-definidos, averiguando os volumes 

disponíveis e necessários à realização da obra, considerando as interferências com 

a produção mensal da mina e disposição em pilha e; 

 

5) Da mesma maneira, concomitante com a etapa anterior, rever, adequar e 

consolidar o projeto existente em função dos resultados encontrados. 

 

É importante mencionar que durante a concepção do projeto conceitual para a obra de 

alteamento por jusante da barragem de rejeitos do empreendimento foi apresentado e 
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aprovado um orçamento prévio com todos os custos associados a execução da obra, 

incluindo o fornecimento dos materiais constituintes da seção típica da Figura 1.7. 
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CAPÍTULO 3 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. ASPECTOS GEOLÓGICOS REGIONAL E LOCAL 

 

3.1.1. ASPECTO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

A Província Mineral de Carajás está localizada no sudeste do Cráton Amazônico, no 

Estado do Pará (Figura 3.1). É constituída pelo Complexo Xingu, composto por gnaisses 

tonalíticos, graníticos e trondhjemíticos migmatizados. Sobreposto a este, repousam as 

rochas vulcano-sedimentares arqueanas, que compõem o Supergrupo Itacaiúnas 

(Docegeo, 1988), denominadas de Grupos Igarapés Salobo-Pojuca, Grão-Pará e Igarapé 

Bahia; cronocorrelatos e compostos por formações ferríferas, vulcânicas máficas e 

félsicas, metagravaucas, filitos arenitos, tufos e arenitos tufáceos (Beiseigel et al., 1973; 

Gibbs et al., 1986; Meireles et al., 1984). 

 

 

Figura 3.1- Mapa geológico simplificado da Província Mineral Carajás 
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O Supergrupo Itacaiúnas por sua vez, é recoberto por rochas sedimentares arqueanas 

formadas por depósitos clásticos, marinhos rasos a fluviais, que compõem a Formação 

Águas Claras (Araújo e Maia, 1991; Nogueira e Truckenbrodt, 1994). 

 

Estruturalmente a Província Mineral de Carajás é cortada por dois sistemas de falhas EW, 

que são derivadas de movimentos transtensionais arqueanos, do tipo Strike-Slip (Pinheiro 

e Holdsworth, 1997), reativadas diversas vezes proporcionando o desenvolvimento de 

assembléias minerais de baixo grau metamórfico e também a colocação de sills básicos, 

juntamente com intrusões de granitos de diversas idades. 

 

Buscando uma abordagem simplificada em virtude do escopo deste trabalho, os litotipos 

encontrados na área do empreendimento inseridos na Província Mineral de Carajás serão 

descritos abaixo de maneira sucinta. 

 

 Embasamento Cristalino 

 

O embasamento da região da Serra dos Carajás é dominado por gnaisses graníticos, 

tonalíticos a trondhjemíticos e anfibolitos do Complexo Xingu (Silva et al., 1974), 

formados há 2.859 ± 2 Ma e migmatizados há 2.851 ± 4 Ma (Machado et al., 1991). 

Núcleos granulíticos mais antigos com 3.002 ± 14 Ma do Complexo Pium, alongados 

segundo EW e dispostos a sul da Serra dos Carajás, foram individualizados por Araújo e 

Maia (1991). Eles ocupam áreas restritas e são compostos por granulitos máficos e 

félsicos, enderbitos e charnoquitos, interpretados como fragmentos da crosta inferior, 

colocados ao longo de zonas de cisalhamento regionais (Araújo e Maia, 1991). 

 

 Supergrupo Itacaiúnas 

 

O Supergrupo Itacaiúnas recobre discordantemente os gnaisses do Complexo Xingu. As 

rochas englobadas neste grupo compreendem vulcânicas máficas a félsicas, nas quais se 

intercalam formações ferríferas bandadas, rochas vulcanoclásticas e sedimentares 

clásticas. O Supergrupo Itacaiúnas foi dividido em três grupos por Docegeo (1988) 

denominados de: Grupo Igarapé Salobo-Pojuca, Grupo Grão-Pará e Grupo Igarapé Bahia. 

Devido à falta de afloramentos e ao estudo das rochas frescas estar restrito aos 
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testemunhos de sondagem dos depósitos e ocorrências minerais, o empilhamento entre os 

três grupos; Igarapés Salobo e Pojuca, Grão Pará e Igarapé Bahia, foi efetuado com base 

no critério de grau metamórfico decrescente. Todavia, idades isotópicas recentes 

demonstraram que estas rochas são cronocorrelatos. 

 

 Grupo Igarapé Salobo – Pojuca 

 
Este grupo é considerado como basal na estratigrafia por conter rochas do mais alto grau 

metamórfico, compreende uma faixa deformada, de direção WNW, sendo composto por 

anfibolitos, xistos, formações ferríferas, metagrauvacas e quartzitos depositados entre 

2.732 - 2.742 Ma (Machado et al., 1991). Estas rochas foram descritas no depósito de Cu-

Au do Salobo como metamórficas (Lindenmayer e Fyfe, 1990) e posteriormente 

reinterpretadas como provenientes de processos de alteração hidrotermal que 

acompanharam a deposição dos sulfetos de cobre (Lindenmayer e Teixeira, 1999).  

 

 Grupo Grão Pará 

 
O Grupo Grão Pará (Beisiegel et al., 1973), considerado como sobreposto ao Grupo 

Igarapé Salobo-Pojuca (Docegeo, 1988), é formado por três unidades. A unidade inferior, 

denominada Formação Parauapebas (Docegeo, 1988), a unidade intermediária (Formação 

Carajás) (Beisiegel et al., 1973), e a unidade superior (Seqüência Paleovulcânica 

Superior) (Beisiegel et al., 1973); Docegeo (1988) ou Upper Metasedimentary Sequence 

(Gibbs et al., 1986). 

 

 Formação Parauapebas 

 
A unidade inferior (Formação Parauapebas), segundo Docegeo (1988), é constituída por 

rochas metavulcânicas bimodais, dominadas na base por basaltos toleiíticos continentais, 

de acordo com Gibbs et al. (1986), ou basaltos shoshoníticos, conforme Meirelles et al. 

(1984) ou ainda basaltos andesíticos e quartzo dioritos cálcio-alcalinos, os últimos com 

afinidades shoshoníticas, de acordo com Teixeira e Eggler (1994). O ambiente tectônico 

proposto varia de rift continental (Gibbs et al., 1986) a arco de ilhas (Teixeira & Eggler, 

1994; Meirelles et al., 1984). A afiliação controvertida destas rochas metavulcânicas é 

atribuída por Lindenmayer et al. (1994) à intensa alteração hidrotermal a que elas foram 
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submetidas. No topo desta formação dominam rochas vulcânicas félsicas, traquiandesitos 

e riolitos, cuja efusão deu se entre 2.743 ± 11 Ma (Trendall et al., 1998) e 2.759 ± 2 Ma 

(Machado et al., 1991). Estes dados indicam sincronicidade entre esta formação e a 

deposição do Grupo Igarapés Salobo - Pojuca. 

 

 Formação Carajás 

 
Considerada a unidade intermediária do Grupo Grão Pará, a Formação Carajás (Beisiegel 

et al., 1973), é composta por jaspelitos oolíticos e formações ferríferas bandadas, que 

correspondem ao protominério do ferro laterítico das grandes jazidas de Carajás. A idade 

mínima para esta formação foi determinada por um sill máfico datado de 2.740 ± 8 Ma 

(Trendall et al., 1998). 

 

 Seqüência Paleovulcânica Superior 

 
A unidade superior (Seqüência Paleovulcânica Superior), in Beisiegel et al. (1973); 

Docegeo (1988) ou Upper Metasedimentary Sequence (Gibbs et al., 1986), compreende 

rochas vulcânicas, metagrauvacas, filitos e arenitos, com derrames basálticos, tufos e 

arenitos tufáceos. 

 

 Grupo Igarapé Bahia 

 
O Grupo Igarapé Bahia é considerado por Docegeo (1988), como sobreposto às rochas 

do Grupo Grão Pará e correspondente à unidade superior do Supergrupo Itacaiúnas. Ele 

é dominado por rochas metassedimentares, pelitos, ritmitos e metavulcanoclásticas 

félsicas a máficas, onde se intercalam metavulcânicas e intrusivas máficas (Docegeo, 

1988). A idade isotópica recente (Galarza et al., 2001; Lindenmayer, 2003) obtida em 

rocha vulcânica máfica (2.745 ± 1 Ma) mostrou definitivamente a sincronicidade entre as 

rochas do Supergrupo Itacaiúnas. A intrusão máfica ultramáfica diferenciada de Luanga 

(2.763 ± 6 Ma) (Machado et al., 1991) e o sill de gabro do depósito de Gameleira (2.757 

± 81 Ma) (Pimentel et al., 2002) atestam também a ocorrência de magmatismo basáltico 

naquela época. 
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 Formação Águas Claras 

 
Todas as unidades anteriormente descritas foram discordantemente recobertas há 2.681 ± 

5 Ma (Trendall et al., 1998) pelos depósitos clásticos, marinhos rasos a fluviais da 

Formação Águas Claras (Araújo e Maia, 1991; Nogueira e Truckenbrodt, 1994), 

anteriormente denominada de Grupo Rio Fresco (Docegeo, 1988) e Formação Gorotire 

(Beisiegel et al., 1973).  

 

 Granitóides 

 
Granitos neoarqueanos deformados, alcalinos e metaluminosos tais como os da Suíte 

Plaquê (Araújo et al., 1994), com idade de 2.727 ± 29 Ma (Macambira e Lafon, 1995), 

do Complexo Granítico Estrela (2.763 ± 7 Ma, Barros e Dall’Agnoll, 1992), e o granito 

Planalto 2747 ±2 Ma (Huhn et al., 1999) marcam a existência de uma fase de deformação 

regional importante na região (Barros e Dall’Agnoll, 1992), concomitante com a efusão 

dos basaltos do Supergrupo Itacaiúnas. Durante as reativações tectônicas ocorridas no 

período entre 2.581 e 2.519 Ma, foram colocados os granitos do Salobo, Estrela e 

Itacaiúnas, respectivamente há 2.573 ± 2 Ma (Machado et al., 1991), 2.527 ± 34 Ma 

(Barros et al, 1992; Barros, 1997) e 2.560 ± 37 Ma (Souza et al., 1996). Todos estes 

granitos possuem também afinidade alcalina, são peraluminosos a metaluminosos, e 

foram afetados por deformação dúctil (Lindenmayer e Fyfe, 1992; Barros, 1997). Um 

extenso e intenso evento de reativação tectônica paleoproterozóica (superior a 1,8 Ga), 

incluiu a reativação da falha Carajás em regime dúctil - rúptil, acompanhada da colocação 

dos granitos anorogênicos frequentes no Cráton Amazônico, representados pelos granitos 

Carajás, 1.880 ± 2 Ma (Machado et al., 1991), Cigano, 1.883 ±2 Ma (Machado et al., 

1991), Pojuca,1.874 ± 2 Ma (Machado et al., 1991), e Salobo, 1.880 ± 80 Ma (Cordani, 

1981). 

 

 Magmatismo Continental Cambriano 

 
Os últimos eventos magmáticos ocorridos na região são representados por intrusões de 

diques de diabásio toleiíticos, continentais e cambrianos (553 ± 32 Ma e 561 ± 16 Ma) 

(Cordani, 1981), que cortam alguns depósitos minerais importantes, como por exemplo, 

o depósito do Salobo e o depósito ferrífero de N4.  
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3.1.2. ESTRATIGRAFIA REGIONAL 

 

A evolução do conhecimento sobre a geologia regional e empilhamento estratigráfico da 

Província Mineral de Carajás, remonta a mais de três décadas; levando diversos autores 

a proporem colunas estratigráficas para a região de Carajás. Por muito tempo foi admitida 

a proposta de Docegeo (1988); porém, com o avanço das descobertas e trabalhos 

subsequentes, novas ideias surgiram, com o enfoque inicialmente descritivo das litologias 

na tentativa de se agrupar as diferentes unidades, produzindo empilhamentos 

estratigráficos e subsequentes correlações. Posteriormente, com fundamentos 

geocronológicos, Araújo et al., (1988) e Pinheiro (1997) buscaram um entendimento 

evolutivo para a definição de províncias e subprovíncias estruturais, baseados em novos 

dados de datações radiométricas integrados com dados geológicos e geofísicos.  

 

Pinheiro (1997) discute a evolução geológica da região de Carajás, através dos sistemas 

Carajás e Cinzento inseridos no Cinturão Itacaiúnas e apresenta uma coluna tectono 

estratigráfica para a região. O autor subdividiu a região em duas assembléias: Assembléia 

do embasamento (Complexo Granítico Gnáissico e Grupo Igarapé Salobo) e Assembléia 

de Cobertura (grupos Igarapé Pojuca, Grão Pará, Complexo Granítico Estrela, Formação 

Águas Claras e Formação Gorotire). Ambas as assembléias foram intrudidas por corpos 

graníticos eoproterozóicos e apresentam coberturas sedimentares localizadas. (Figura 

3.2) 
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Figura 3.2 - Estratigrafia regional proposta por Pinheiro (1997) 

 

3.1.3. ARCABOUÇO TECTÔNICO 

 

O arcabouço tectônico da Província Mineral de Carajás (Figura 3.3) é o resultado da 

superposição de eventos (Tabela 3.1) deformacionais que atingiram a região desde o 

Arqueano. A evolução tectônica dessa região envolve o estabelecimento inicial da zona 

de cisalhamento dúctil Itacaiúnas (2,8 a 3,0 Ga), imprimindo nas rochas do embasamento 

uma trama milonítica de alta temperatura sob tectônica transpressiva sinistral. A 

conformação geral dessa foliação é marcada por um mosaico de zonas de cisalhamento 

dispostas em feixes entrelaçados com orientação geral EW (Pinheiro, 1997; Pinheiro e 

Holdsworth, 1997). 
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Figura 3.3 -  Arcabouço Tectônico da Região de Carajás. (Pinheiro,1997) 

 

Tabela 3.1 - Cronologia dos principais eventos tectônicos da Região de Carajás 
(Pinheiro, 1997) 
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A história tectônica desse sistema transcorrente tem seu início com a implantação da Zona 

de Cisalhamento Itacaiúnas, desenvolvida entre 3,0 e 2,8 Ga, definindo feixes 

anastomóticos EW de zonas de cisalhamento dúcteis (Figura 3.3), implantadas sobre as 

rochas cristalinas do embasamento e rochas supracrustais do Grupo Salobo (vulcânicas e 

sedimentares com metamorfismo de alto a médio grau). Sobre essa crosta continental 

desenvolveu se uma bacia intracratônica onde se depositaram subsequentemente as 

rochas vulcânicas e sedimentares dos grupos Pojuca e Grão Pará (2,7Ga) e as rochas 

sedimentares clásticas da Formação Águas Claras (2,7 a 2,6 Ga). Sobre as rochas do 

Grupo Igarapé Pojuca instalaram se as rochas ferríferas e vulcânicas do Grupo Grão Pará 

(2,7 Ga) em ambiente de bacia intracratônica e tectônica extensional (Gibbs et al, 1986). 

Em discordância sobre as rochas dos Grupos Igarapé Pojuca e Grão Pará, depositou se a 

Formação Águas Claras, cujo empilhamento está relacionado à ambiente de plataforma, 

transicionando em relação ao topo, para um sistema fluvial entrelaçado (Nogueira, 1995).  

 

Durante esse episódio deformacional houve subsidência no interior da estrutura de 

Carajás (a sul), ao longo do Sistema Transcorrente Cinzento (a norte) e intrusão (Dias et 

al., 1996) de diques e sills gabróicos a cerca de 2,6 Ga. A falha Carajás teria se formado 

como estrutura de compensação cinemática (transferente) na estrutura de Carajás. Logo 

após ocorreu um episódio de transpressão sinistral, datado entre 2,6 Ga a 1,9 Ga. A 

deformação promovida por este episódio se mostra de modo mais proeminente nas 

adjacências dos traços da falha Carajás afetando principalmente rochas aflorantes do 

Grupo Grão Pará e da Formação Águas Claras.  

 

A norte, o Sistema Transcorrente Cinzento foi deformado por esse episódio de 

transpressão sinistral dando origem à estrutura do tipo sidewall ripout do Salobo e o 

Duplex do Cururu (Pinheiro, 1997; Pinheiro e Holdsworth, 1997). Este conjunto de 

lineamentos arqueanos com cerca de 200 km de comprimento faz parte do segmento norte 

do chamado Cinturão Itacaiúnas (Docegeo, 1988), formado por um sidewall ripout (do 

Salobo) a oeste; por uma estrutura romboédrica (Duplex Direcional do Cururu), 

localizada em seu segmento mediano, a partir do qual, para leste, instala se uma estrutura 

em splay divergente, denominada Rabo de Cavalo de Serra Pelada (Pinheiro, 1997)  

conforme demonstrado na Figura 3.4.  
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Figura 3.4 -  Esboço litoestrutural simplificado do lineamento Cinzento. 1. Duplex 

distensivo Salobo. 2. Duplex compressivo Cururu; 3. Rabo de cavalo Serra Pelada. Em 

branco: complexo gnáissico granitóide. Pontilhado: unidades de rochas supracrustais. 

Tracejado: Supracrustais do cinturão Araguaia. Cruzes: granito Cigano. 

 

Na transição do paleoproterozóico - mesoproterozóico, o Cráton Amazônico esteve 

sujeito a um episódio extensional EW/NE-SW, desenvolvendo fraturas e falhas NS. 

Foram intrudidos granitos proterozóicos (Carajás, Cigano, Pojuca, Estrela, etc.). Com 

novas reativações da Falha Carajás formaram se bacias localizadas onde foram 

depositados conglomerados e arenitos da Formação Gorotire (Pinheiro, 1997). 

 

Durante o paleozóico é provável que parte da região de Carajás, notadamente a porção 

mais leste, tenha sido recoberta por rochas sedimentares dos domínios da Bacia 

Intracratônica do Parnaíba. No mesozóico, com a abertura do oceano Atlântico, 

instalaram grabens relativamente pequenos, onde rochas paleozóicas foram preservadas 

(exemplo: Serra do Paredão, a N - NE da Serra Leste). 

 

As reativações de grandes falhas do embasamento, do tipo direcional e em regime rúptil 

– dúctil, (Pinheiro e Holdsworth, 1997) que ocorreram entre 2.581 e 2.519 Ma, levaram 

à formação das grandes zonas de falha EW, denominadas de Carajás e Cinzento, 

concomitantemente ao desenvolvimento de assembléias minerais de baixo grau 

metamórfico (Pinheiro e Holdsworth, 1997) compostas por clorita e titanita. Este período 

de tempo foi determinado através de idades isotópicas U - Pb em titanitas, formadas em 

equilíbrio com a clorita em shear zones (Machado et al., 1991). Durante esta importante 

reativação colocaram-se diversos sills de diabásio, hoje encaixados; nas rochas do Grupo 
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Igarapé Bahia (2.577 ± 72 Ma) (Ferreira Filho, 1985); nos arenitos do Grupo Águas 

Claras (Barros et al., 1994); datados em 2.645 ± 12 Ma (Dias et al., 1996); nas formações 

ferríferas da Formação Carajás na Serra Norte (Teixeira e Eggler, 1994) e na Serra Sul 

(Lindenmayer e Laux, 1996). 

 

Sob regime transtensivo dextral rúptil a rúptil-dúctil se instalaram os lineamentos dos 

Sistemas Carajás e Cinzento. Esses lineamentos incorporam diversas feições em 

dilational jogs capazes de provocar a subsidência de blocos balizados por fraturas 

concordantes à trama dúctil presente nas zonas miloníticas previamente desenvolvidas no 

embasamento (Figura 3.5). No interior dessas estruturas ficaram preservadas partes das 

sequências vulcânicas e sedimentares previamente depositadas.  

 

 

 Figura 3.4 - Duplex Transpressivo do Salobo 

 

Em suma, tem se que o Sistema Transcorrente Cinzento foi implantado sob transpressão 

sinistral o Sidewall Ripout do Salobo. Essa estrutura em particular caracteriza se por 

incorporar os seguintes aspectos geométricos: 

 

 Mostra se em forma de arco elíptico disposto sobre um lineamento reto WNW-

ESE a sul, formando ângulos de cerca de 40o (W) e 20o (E) com o mesmo; 
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 Essa estrutura fechada, curva, é dividida quase que simetricamente por um 

segmento NW-SE que se projeta do lineamento de base até o lineamento superior, 

na sua parte mediana, definindo dois compartimentos lito estruturais bem nítidos: 

(1) compartimento WSW e (2) compartimento ENE; 

 

 Esses dois compartimentos expõem agrupamentos de rochas substancialmente 

diferentes: WSW – rochas cristalinas do embasamento; ENE – rochas 

metavulcânicas e metassedimentares provavelmente dos Grupos Igarapé Pojuca e 

Grão Pará. 

 

Chama atenção a presença restrita de rochas “metavulcânicas e metassedimentares”, 

incluindo quartzitos, xistos diversos e rochas ferríferas, acompanhando o lineamento 

maior WNW - ESE, que bordeja a base da estrutura regional. Essas rochas estão expostas 

em uma faixa longa (> 40km) e estreita (< 3km), cercadas por rochas cristalinas, de 

natureza granítica gnáissica (sensu lato) atribuídas ao embasamento regional. Essa 

estrutura é interrompida regularmente, em intervalos em torno de 3 a 5 km, por traços de 

lineamentos com direção aproximada NS, incorporando deslocamentos relativos 

insignificantes, ou de no máximo poucas centenas de metros. 

 

Rochas graníticas de idades entre 2,5 Ga, como, por exemplo, o Granito Antigo do Salobo 

e 1,8 Ga, como o Granito Jovem do Salobo (Lindenmayer, 1990), cortam as rochas 

anteriormente estabelecidas, além de gabros de idades diversas (2,6 Ga, e possivelmente 

intrusões mais jovens), e enxames de diques proterozóicos a (provavelmente) 

fanerozóicos, muito pouco estudados na região, (Pinheiro, 1997). 

 

3.1.4. GEOLOGIA LOCAL 

 

O empreendimento está inserido na Província Mineral de Carajás, localizada na porção 

sudeste do Cráton Amazônico, Estado do Pará. A geologia local pode ser descrita 

sucintamente como sendo constituída por migmatitos, gnaisses e granodioritos, 

sequências vulcano-sedimentares, além de coberturas sedimentares clasto químicas, 

unidades estas que foram reunidas ao longo da evolução do conhecimento geológico da 

região em Supergrupos, Grupos e Formações. Estas rochas apresentam idades isotópicas 
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que variam de 2,8 a 2,5 Ga enquanto as intrusivas básicas e ácidas datam de 561 Ma a 1,8 

Ga, respectivamente.  

 

Meyer e Farias (1980) descrevem as hospedeiras do depósito mineral como sendo 

constituídas por “uma sequência de xistos metamorfizados à fácies anfibolito médio, com 

direção NW - SE e mergulho em torno de 75° SW. Anfibólio, almandina, biotita, 

magnetita e quartzo são os componentes minerais principais. Os sulfetos de cobre estão 

representados por calcocita e bornita e, subordinadamente, calcopirita. Esta sequência 

está capeada por quartzitos micáceos e sua base é formada por gnaisses. Intrusivas ácidas 

e básicas completam o quadro geológico”.  

 

Como a mineralização não é o objeto deste estudo, acrescido das particularidades do 

empreendimento, apenas os estéreis de mina serão abordados a frente, uma vez que, os 

mesmos poderão ser utilizados para compor os espaldares de montante (quartzitos, 

hidrotermalitos e solos saprolíticos) e jusante (xistos de baixo teor) do novo barramento 

alteamento por jusante da barragem de rejeitos). A Figura 3.6 mostra o mapa geológico 

da mina na seção horizontal SH-230, onde os estéreis são representados pelos quartzitos 

(Qzt); diabásio; milonitos (Ml); hidrotermalitos (Hidr) e solos residuais (SRes). A Figura 

3.7 destaca uma vista parcial dos estéreis na cava do Salobo. 

 

 

Figura 3.5 - Mapa geológico local (SH-230) evidenciando os materiais a serem 
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utilizados na obra de alteamento da barragem de rejeitos 

 

 

Figura 3.6 - Vista parcial da cava do Salobo com detalhe (em vermelho) para os 
quartzitos localizados nas porções NW e SW. Altitude: 412 m 

 

As rochas quartzíticas e quartzo milonitos formam camadas de aproximadamente 200 

metros de espessura, normalmente mantendo as mais altas cotas topográficas (412 m, por 

exemplo). O contato geológico com os xistos é cisalhado, marcados pela cominuição e 

imbricação, não se verificando, portanto, passagens gradacionais entre eles. Possuem 

predominantemente a coloração cinza esbranquiçada e raras tonalidades verdes e até 

avermelhadas, onde estão presentes óxidos de ferro.  

 

A granulometria da rocha varia de média a fina, maciços a foliados (Figura 3.8), e são 

compostos por quartzo (75% em média), com muscovita subordinada e menor quantidade 

de sericita, sillimanita, clorita. Como minerais acessórios ocorrem biotita, feldspato, 

magnetita, almandina, turmalina, zircão e allanita. 
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Figura 3.8 - Quartzo milonito em testemunho de sondagem mostrando granulação fina, 
foliação milonítica, composta essencialmente por quartzo. (Fonte: DIPM Vale) 

 

Existem ainda as rochas quartzo feldspáticas de coloração avermelhada, compostas 

essencialmente por feldspato potássico e quartzo, denominadas genericamente de rochas 

granitóides, porém essas rochas indicam uma gradação de quartzitos puros para termos 

petrográficos mais feldspáticos, interpretada como produto do cisalhamento entre frações 

do embasamento gnáissico e dos clorita xistos. 

 

Os hidrotermalitos e milonitos são denominações usadas para as rochas que estão 

intensamente hidrotermalizadas e de difícil identificação com os outros litotipos ou 

rochas que são essencialmente produtos de intensa deformação dúctil/rúptil. Alguns 

níveis apresentam caráter brechóide evidenciando a intensa atividade hidrotermal. 

 

Os xistos são as rochas mais abundantes no depósito mineral e em grande parte, 

caracterizam se por granulação média a grossa e foliação anastomosada (Figura 3.9).  

 

 

Figura 3.9 - Visão geral em testemunho de sondagem de xisto de baixo teor. Destaque 

para o aspecto anastomosado da foliação definida pela biotita, com porfiroblastos sin 
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cinemáticos de almandina (In Fonseca, 2003). (Fonte: DIPM Vale) 

 

O termo “xisto” aplicado aos litotipos da mina, não tem conotação metamórfica e sim 

estrutural, apesar dos eventos hidrotermais a que foram submetidos. Em suma, estas 

rochas são constituídas essencialmente de biotita (principal responsável pela foliação), 

almandina, quartzo, magnetita e clorita. A associação mineralógica formada por 

almandina, magnetita, grunerita e biotita é parcialmente destruída para formar uma 

segunda geração de biotita e magnetita, além de clorita, feldspato potássico, quartzo, 

hematita e sulfetos. Turmalina, apatita, allanita, grafita e fluorita são frequentes. As 

características texturais e as relações entre os componentes mineralógicos dessas rochas 

são similares aos magnetita-fayalita xistos, estando os sulfetos comumente associados aos 

produtos de alteração da fayalita. 

 

Já os solos saprolíticos e residuais (colúvios) são encontrados no manto de alteração 

intempérica do depósito mineral a depender da mineralogia das rochas. Para as rochas 

xistosas, o manto possui espessura média de 80 metros no domínio dos xistos ricos em 

biotita, almandina, grunerita e quartzo; e cerca de 50 metros no domínio dos xistos ricos 

em magnetita.  Para as rochas silicificadas, o manto de alteração caracteriza se por uma 

cobertura de solo com profundidade pouco variável raramente excedendo a 5 metros e 

um horizonte de rocha saprolítica de 5 metros. Para os demais litotipos (hidrotermalitos, 

diabásio, milonitos) o horizonte de rocha saprolítica pode variar até 60 metros e uma zona 

de transição pouco espessa a qual resulta no estágio intermediário entre o material 

alterado e a rocha fresca, não excedendo uma extensão de 25 metros. 

 

Em termos gerais, o perfil intempérico é composto, da base para o topo, por um horizonte 

de rocha semi alterada denominado formalmente de Zona de Transição (ZTR), que 

corresponde à interface entre rochas fortemente alteradas e a rocha fresca; um horizonte 

saprolíticos (SAP) representado por uma taxa intempérica que varia entre 30% e 100% 

de minerais alterados e por uma cobertura argilosa (COB) que corresponde ao horizonte 

de natureza coluvionar. Nos dois primeiros horizontes observam se variações laterais, 

texturais e mineralógicas que refletem a heterogeneidade litológica e o posicionamento 

subvertical do substrato. 
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Embora a cava do Salobo esteja instalada em um terreno topograficamente elevado e 

apresente a geomorfologia de um morro alongado e cuspidado devido ao platô estar 

sustentado por rochas silicificadas, o relevo não permite que seja desenvolvido um perfil 

supergênico completo no manto de alteração, pois os xistos são mais facilmente alterados 

e erodidos nas condições de clima tropical. Eventualmente pode ocorrer a presença de 

crostas lateríticas, mesmo que pontual.  

 

Em termos de comportamento geomecânico, todos os estéreis da mina, com exceção do 

solo residual, apresentam problemas de instabilidade de bancada, não em decorrência das 

características de resistência da rocha propriamente dita, mas em função das suas 

descontinuidades. De acordo com VAZ (1996), pode se afirmar que para regiões tropicais 

o maciço rochoso da mina do Salobo encontra se nas interfaces das rochas alteradas a 

(RAM / RAD) a rocha sã (RS), demonstrado na Figura 3.10.  

 

 

Figura 3.10 - Perfil de Intemperismo para regiões tropicais (Vaz, 1996) 
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Os xistos apresentam a resistência variando entre R3 e R4, com baixo grau de alteração 

e fraturamento alto (espaçamento entre 6 cm e 20 cm). A compartimentação do maciço, 

de acordo com o índice geomecânico RMR, indica a seguinte separação simplifica da 

(SBC, 2004): 

 

 Horizonte alterado até 60 m de profundidade; 

 

 Horizonte até 200 m de profundidade com intercalações frequentes de rocha 

decomposta e/ou muito fraturada – RMR: 60-65 (espessura média: 100m); 

 

 Abaixo de 200 m com maciços dominantes de boa qualidade geomecânica – 

RMR: 75-80 (abaixo da El. 250m). 

 

Em virtude dos estudos de viabilidade para a utilização dos estéreis de mina nas obras do 

alteamento por jusante, foi fundamental a interface com as equipes de geologia e 

planejamento de mina. O fruto desta interface é representado pelo mapeamento geológico 

geotécnico dos estéreis dispostos na cava; pela liberação dos materiais em consonância 

com os avanços planejados de lavra e por fim, cumprimento a aderência anual da 

produção. 

 

Durante o mapeamento geológico geotécnico foram reconhecidas 6 famílias de 

descontinuidades ao longo de toda o maciço rochoso, merecendo destaque: 

 

 FAMÍLIA A é reconhecida pela junta da foliação (JF), que constitui uma das 

estruturas mais bem desenvolvidas. Apresenta mergulhos subverticais com 

direção variando entre WNW (porção NW da cava) e NNW (porção SE da cava), 

abrangendo os quartzitos, hidrotermalitos e xistos; 

 
 FAMÍLIA B: Juntas Ortogonais (JOF) à foliação com mergulhos altos, muito 

incipiente nos xistos e diabásio nas porções E e SE da mina; 

 
 FAMÍLIA C: Juntas Ortogonais (JTF) à foliação com mergulhos médios, muitas 

vezes encontradas nos quartzitos e hidrotermalitos; 
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 FAMÍLIA D: Juntas Levemente Oblíquas (JLOF) à foliação com mergulhos 

médios, encontradas nos xistos, hidrotermalitos e quartzitos; 

 
 FAMÍLIA E: Juntas de Baixo Ângulo (JBA) em geral entre 2º a 15º de mergulho, 

encontrada nos xistos e gnaisses; 

 
 FAMÍLIA F: Juntas Paralelas (JPF) à foliação de médio a alto ângulo, incipiente 

nos granitos, xistos e quartzitos.  

 

Esta informação foi estritamente importante para a elaboração e execução do plano de 

fogo, seguido da liberação dos materiais em arranjos granulométricos compatíveis a 

execução do aterro experimental e formação dos depósitos temporários para as obras de 

alteamento por jusante da barragem de rejeitos. 

 

3.2. ESTÉREIS DE MINERAÇÃO 

 

De acordo com a NBR n° 13.029 (ABNT, 2017), o estéril de mina é definido como todo 

e qualquer material não aproveitável economicamente, cuja remoção se torna necessária 

para a lavra do minério. A disposição destes materiais deve ser em forma de pilhas, 

planejadas, projetadas e controladas.  

 

De acordo com a norma, uma pilha quando projetada deve informar as características 

físicas que a definem, compreendendo a altura final, elevações de base e de crista, ângulo 

de talude geral, altura das bancadas, largura de berma, ângulos de taludes entre bermas, 

capacidade volumétrica, vida útil operacional, área ocupada e área de supressão vegetal.  

Da mesma maneira, estudos locacionais devem ser realizados, justificando a escolha feita 

para o projeto executivo. Dentre estes estudos estão a caracterização química do estéril; 

estudos hidrológicos e hidráulicos; estudos geológicos geotécnicos; geometria e arranjo 

geral; tratamento das fundações; sequência de formação; dispositivos de drenagem 

interna e superficial; instrumentação de controle; proteção superficial; análises de 

estabilidade e, plano de desativação e fechamento.  

 

Robertson et al. (1985) definem estéril como um agregado natural com composição 

mineralógica desprovido de valor econômico, caracterizando um produto minerado, mas 
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que não passa pelo processo da mineração para ser então disposto. Em termos de 

granulometria, tipicamente são representados por materiais que vão desde a fração silte 

até pedregulhos e matacões, com composições bastante variadas. 

 

De maneira geral, as atividades relacionadas às pilhas de estéril são basicamente o 

planejamento, a construção e a operação. Esta última é desenvolvida conjuntamente com 

a lavra, a qual equivale economicamente a uma porção considerável dos custos 

envolvidos na mineração. 

 

Os estéreis caracterizam-se como materiais cujo aproveitamento econômico é quase 

inviável. Rocha (2015) destaca que os estéreis são geralmente aqueles materiais que:  

 
 Não existe possibilidade de aproveitamento econômico (estéril-franco ou estéril-

nato);  

 Não possuem valor econômico ou seu valor não é momentaneamente significativo 

(minério marginal);  

 Não possuem rota de processo industrial conhecida (minério não-processável);  

 Não atendem às especificações de qualidade da rota de processo implantada 

(minério contaminado).  

 
Rocha (2015) destaca a possibilidade de que parte do material considerado estéril em uma 

operação possa ser tratado como minério no futuro, quando houver rotas de processo que 

permitam seu aproveitamento e quando houver em quantidade e qualidade suficiente para 

geração de riqueza. O autor estudou a possibilidade de aproveitamento do estéril de 

formação ferrífera em um depósito de minério de ferro, conferindo esta possibilidade. 

 

Paria (2015), por exemplo, estudou o comportamento do estéril em função do efeito de 

escala granulométrica, visando conferir as variações nas suas propriedades geotécnicas. 

Assim, com base em ensaios, o autor avaliou a influência do tamanho dos grãos, 

associando o consecutivo efeito nos parâmetros de resistência do estéril. Neste trabalho, 

foram realizados ensaios de cisalhamento direto, para dois diferentes equipamentos: 

convencional e de grande porte, com os quais foram obtidos os parâmetros de resistência 

do estéril estudado para diferentes granulometrias propositalmente constituídas. 
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Outros estudos, destacados na literatura técnica, pesquisaram os estéreis em função das 

suas características geotécnicas, visando avaliar o seu comportamento em pilhas. Outros 

avaliaram este material visando a aplicabilidade em outro tipo de obra. 

 

A pilha de estéril do Salobo (Figura 3.10) foi concebida em função da variabilidade de 

materiais estéreis e metodologia de disposição. Inserida no domínio dos gnaisses, 

gnaisses anfibolíticos, e uma estreita faixa de brechas hidrotermais na sua porção norte, 

a pilha de estéril na sua concepção final ocupará uma área de 690 hectares e capacidade 

para 812 Mm3. O projeto executivo contempla vários cenários de disposição de estéril em 

função do sequenciamento de lavra, com vida útil até 2042.  

 

 

Figura 3.11 - Vista da pilha de estéril em formação. Detalhe para a heterogeneidade dos 
materiais de mina. 

 

Devido a composição granulométrica bastante variada e, na ausência de procedimentos 

de compactação, as pilhas de estéreis, em geral, apresentam elevada porosidade, o que 

facilita a penetração de oxigênio e águas pluviais em seu interior. Apesar de propiciar 

boas condições de drenabilidade, caso estes estéreis sejam oriundos de rochas sulfetadas, 

a disposição através de pilhas pode contribuir potencialmente para formação de ácidos e 

a liberação de metais pesados, caracterizando a geração de drenagem ácida em rochas. 
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3.3.  DRENAGEM ÁCIDA EM MINERAÇÃO (AMD) 

 

Quando se procura na literatura nacional disponível a contextualização de drenagem ácida 

em mineração os trabalhos existentes se restringem a autores específicos. Buscando 

compilar todos os dados encontrados, Mello e Abrão (1998), Mello et al., (2003) e Mello 

et al. (2014) caracterizam-se como referências do assunto abordado, sendo seus estudos 

mencionados em grande parte do texto. 

 

Apesar de ser um processo lento e natural, a drenagem ácida pode ser acelerada pelas 

atividades de mineração, através da exposição de grandes áreas de rocha (minas a céu 

aberto e/ou estruturas subterrâneas) à água e ao oxigênio presente no ar atmosférico. Uma 

das contribuições que podem gerar um maior impacto para a geração da drenagem ácida 

estão nas partes fragmentadas das rochas que são removidas e depositadas em locais 

distintos e muitas vezes, sem controle. 

 

Entende se por drenagem ácida de mina (AMD) a solução aquosa ácida gerada quando 

minerais sulfetados presentes em resíduos de mineração (rejeito ou estéril) são oxidados 

em presença de água e oxigênio atmosférico. Muitas vezes, pode estar acompanhada de 

processos erosivos, apesar de ser fenômenos distintos. Uma vez que a drenagem ácida se 

desenvolve, o controle pode ser difícil e de alto custo. Segundo Ferguson e Erickson 

(1988), o tratamento de efluentes provenientes de geração de drenagem ácida geralmente 

custa mais do que o planejamento e a aplicação de métodos para evitá-la.  

 

As soluções ácidas geradas por AMD, à medida que penetram nas rochas e nos solos, 

podem solubilizar alguns elementos químicos presentes (Mn, Cr, Cd, Zn, Pb, As, dentre 

outros), podendo contaminar águas superficiais como rios, riachos e/ou águas 

subterrâneas. Os minerais sulfetados responsáveis pela AMD, geralmente, estão presentes 

em minérios de carvão ou minérios de níquel, chumbo, zinco, cobre, urânio, ouro e prata, 

bem como, na disposição inadequada dos resíduos destas operações.  

 

Os sulfetos são estáveis e altamente insolúveis sob as condições redutoras existentes no 

subsolo. Mas sua exposição a condições atmosféricas desestabilizam sua estrutura através 
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de reações de oxidação. O ácido produzido durante a oxidação dos sulfetos pode ser 

consumido em reações com outros componentes naturais presentes no resíduo tais como 

os carbonatos, alumino e silicatos.  

 

A matéria orgânica eventualmente presente nos estéreis e rejeitos de mineração tem 

também potencial para retardar a AMD. Além de competir com os sulfetos pelo consumo 

de oxigênio, a matéria orgânica, ao se oxidar, produz gás carbônico (CO2), que expulsa o 

oxigênio dos poros do resíduo. 

 

Outro fator inibidor da AMD é a reduzida precipitação pluviométrica. De forma 

simplificada e tomando como exemplo de mineral sulfetado a pirita, o processo de 

geração de AMD pode ser representado pela Equação 2.1. 

4 FeS2 + 15 O2 + 14 H2O = 4 Fe (OH)3 + 8 H2SO4 (2.1) 

 

A AMD é o termo utilizado geralmente para designar os impactos da oxidação do mineral 

pirita (FeS2). Através da oxidação indireta, a pirita pode ser oxidada pela ação do íon 

férrico (Fe3+) em solução. De acordo com Singer e Stumm (1970) a reação é rápida desde 

que exista Fe3+ em concentração suficiente. 

 

A concentração de íons férricos em solução, por sua vez, depende do pH e da ação de 

bactérias, especialmente as do tipo Thiobacillus Ferrooxidans. Estas podem acelerar a 

produção de Fe3+ a partir de Fe2+ em mais de cinco vezes em relação aos sistemas 

puramente abióticos, favorecendo, portanto, a geração de AMD.  

 

A AMD em ambientes de mineração é, na maioria das vezes, caracterizada por: baixos 

valores de pH – que podem ser inferiores a 3,5; altas concentrações de sulfato – podendo 

chegar a 2000 mgL-1; e cátions metálicos em concentrações superiores àquelas 

normalmente encontradas em ambientes naturais.  

 

Entretanto, as características químicas da AMD, como a concentração e espécie de 

contaminantes, são específicas para cada região, variando de acordo com as 

características do depósito mineral. Os cátions metálicos liberados pelo intemperismo dos 
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minerais, em geral, precipitam como hidróxidos, sulfetos, sulfatos ou carbonatos, 

dependendo do ambiente geoquímico, tornando se relativamente imóveis sob condições 

normais de pH dos solos e das águas (entre 5 e 7). No entanto, sob condições de baixo 

pH, esses cátions metálicos podem permanecer em solução e ser transportados por 

grandes distâncias, provocando efeitos danosos nos ecossistemas aquáticos, nas águas 

subterrâneas e nos solos. 

 

Em geral, os trabalhos realizados no entorno de minerações carboníferas do Brasil têm 

estudado pouco os processos de tratamento de AMD e as consequências físico-químicas 

ao ambiente. 

 

3.3.1. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES 

Os minerais pirita e marcassita, ambos bissulfetos de ferro (FeS2), são os principais 

geradores da drenagem ácida, sendo também os minerais mais abundantes e ocorrem em 

uma vasta gama de diferentes tipos de rochas. No entanto, a oxidação de outros sulfetos 

de ferro, como pirrotita (FeS), arsenopirita (AsFeS) e calcopirita (CuFeS2), também pode 

gerar soluções ácidas.  

 

É importante salientar que nem todos os minerais sulfetados sofrem hidrólise ácida. 

Sulfetos como a galena (PbS), a esfalerita (ZnS) e a calcocita (CuS) não sofrem oxidação 

ácida, conforme ilustram os equilíbrios destacados nas Equações 2.2, 2.3 e 2.4 (Mello, 

2003):  

ZnS(s) + 2 O2(g) → Zn2+(aq) + SO4
2-(aq)     (2.2) 

CuS(s) + 2 O2(g) → Cu2+(aq) + SO4
2-(aq)     (2.3) 

PbS(s) + 2 O2(g) → Pb2+(aq) + SO4
2-(aq)      (2.4) 

 

Além das reações que tornam o meio ácido, pode ocorrer a dissolução de minerais 

carbonatados que consomem H+ e neutralizam a acidez, conforme demonstrado na 

Equação 2.5. 
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CaCO3(s) + 2H+ (aq) → Ca2+ (aq) + CO2 (g) + H2 O (aq)        (2.5) 

 

Reações de hidrólise de minerais contendo silício presentes nas rochas também podem 

neutralizar a acidez, conforme exemplificado nas equações de 2.6 a 2.9. No entanto, 

conforme alertam Mello e Abrahão (1998), tais reações carecem de importância prática, 

pois esses minerais, via de regra, decompõem se mais lentamente do que os carbonatos.  

 

CaAl2SiO6 (s) + 8H+ (aq) → Ca2+ (aq) + 2Al3+ (aq) + H4SiO4 (s) + 2H2O (aq) 

(Piroxênio)  
(2.6) 

K (AlSi3O10) (OH)2 (s) + 10H+ (aq) → K + (aq) + 3Al3+ (aq) + 3H4SiO4 (s) 

(Muscovita) 
(2.7) 

NaAlSi3O8(s) + 4H+ (aq) + 4H2O (aq) → Na + (aq) + Al3+ (aq) + 3H4SiO4(s) 

(Albita)  
(2.8) 

KAlSi3O8 (s) + 4H+ (aq) + 4H2O (aq) → K + (aq) + Al3+ (aq) + 3H4SiO4(s) 

(Microclínio)  
(2.9) 

 

As reações de oxidação da pirita são ilimitadas em condições atmosféricas, ao passo que 

as reações produtoras de alcalinidade são limitadas pela solubilidade dos carbonatos. 

 

Em suma, tem se que, a drenagem ácida ocorre quando certas condições ambientais se 

tornam favoráveis à oxidação de um mineral sulfetado que está exposto. Além do minério 

ter potencial para a drenagem ácida, a presença de umidade, agentes oxidantes e 

percolação da água pelo material são condições essenciais para a sua ocorrência e o 

controle dessas variáveis é essencial para se evitá-la.  

 

Materiais de reação alcalina como calcários podem ser misturados ao material gerador de 

drenagem ácida para a neutralização da acidez. O resultado da aplicação de calcários no 

controle de drenagem ácida é afetado pela cinética da reação de dissolução do CaCO3 e 

da oxidação do FeS2. A cinética de ambas as reações dependem de diferentes fatores como 

morfologia da pirita e outros sulfetos presentes, pH do substrato, temperatura, 

concentração de oxigênio e de CO2 no meio, população de bactérias e tamanho das 

partículas, pureza e distribuição do calcário.  
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No Brasil, alguns estudos têm revelado a necessidade de doses elevadas de calcário para 

neutralizar a acidez em solos e em áreas afetadas por mineração. Outros materiais 

corretivos como óxido de cálcio, cal hidratada, soda cáustica, carbonato de sódio e 

hidróxido de amônio têm sido utilizados para a neutralização de drenagem ácida. A 

utilização desses materiais depende de uma série de fatores que incluem aspectos relativos 

ao material (custos, disponibilidade, pureza, riscos de manuseio etc.) e as características 

da drenagem como fluxo, composição e potencial de acidificação (Mello et al., 2014). 

 

Entre materiais alternativos, resíduos orgânicos têm sido utilizados por seu custo 

relativamente baixo. Materiais orgânicos como compostos de lixo urbano, lodo ativado e 

outros resíduos orgânicos como bagaço de cana têm sido amplamente utilizados na 

recuperação de áreas degradadas em geral. Os benefícios decorrentes dessa prática não se 

restringem a efeitos químicos como o aumento da disponibilidade de nutrientes, da 

capacidade de troca de cátions e da capacidade tampão de acidez. De acordo com Mello 

et al. (2014) observam se ainda melhorias nas propriedades físicas como o aumento da 

capacidade de retenção de água e formação de agregados em substratos ou solos sem 

estrutura. 

 

Outra estratégia de controle da drenagem ácida é a cobertura do substrato a ser protegido 

com uma ou mais camadas de solos destinados a limitar a percolação de água de chuva e/ 

ou o ingresso de oxigênio nos materiais reativos. Geralmente, utilizam se solos argilosos 

ou resíduos da própria mineração já oxidados. Usualmente, os solos são selecionados por 

suas características particulares tais como elevadas taxas de compactação e baixa 

permeabilidade.  

 

Conforme mencionado anteriormente, algumas bactérias são conhecidas por aumentar 

drasticamente a drenagem ácida. Bactericidas vem sendo desenvolvidos para inibir o 

crescimento desses microrganismos. Essa não é uma solução definitiva, pois os 

bactericidas geralmente são facilmente lixiviados ou se tornam inativos com o tempo (de 

Mello et al., 2014). 

 

Outra alternativa utilizada para o manejo das águas ácidas são os wetlands. Esta palavra 



  44 

 

ignifica áreas alagadas e são regiões que se assemelham a pântanos, onde processos 

químicos e bacterianos são os principais responsáveis pela remoção de íons metálicos e 

pela atenuação da acidez. O efluente ácido passa por essas regiões, sendo submetido a 

processos físicos/químicos/biológicos que não são ainda completamente compreendidos.  

 

De acordo com Mello et al. (2014), o uso de wetlands no Brasil ainda é escasso e 

incipiente. São consideradas sistemas de tratamento passivo que requerem baixa 

manutenção. Sendo assim, podem ser uma opção atraente para o tratamento final de um 

efluente que já passou por um pré-tratamento ou quando o pH do efluente da AMD for 

superior a 4,5.  
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CAPÍTULO 4 
 

 

ETAPAS DE INVESTIGAÇÃO E ENSAIOS ASSOCIADOS 
 

Por se tratar de uma obra de alta complexidade, em função das condições de contorno e 

autorizações associadas, foi necessário incrementar toda a etapa de investigação 

geológico-geotécnica da área, bem como, analisar minuciosamente todo o estéril da mina, 

segundo os parâmetros de resistência e durabilidade destas rochas. Desta maneira, este 

capítulo descreve todas as etapas de investigação e posterior caracterização dos materiais 

a utilizar no alteamento a jusante da barragem de rejeitos de mineração.  

 

4.1.  FASES DE INVESTIGAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA 

 

O projeto de alteamento a jusante da barragem contemplou o uso de material argiloso 

compondo o núcleo da estrutura. A proposta para os espaldares de montante e jusante é a 

utilização de estéreis oriundos de mina sob a forma de enrocamento, conforme 

evidenciado na Figura 4.1. Em função do histórico da concepção construtiva da Barragem 

de Rejeitos do Mirim, foi necessário inicialmente caracterizar os materiais utilizados no 

aterro do 1º maciço. Desta maneira, foram realizadas algumas campanhas de sondagens, 

incluindo SPT e bem como a retirada de amostras indeformadas para melhor 

caracterização dos parâmetros geotécnicos a serem adotados em projeto.  
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Figura 4.1 - Seção 7 + 00 contemplando os sucessivos alteamentos da Barragem de 
Rejeitos do Mirim, com destaque para o 1º alteamento na elevação 235 (em vermelho) 

 

4.1.1. CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DO MACIÇO EXISTENTE 

 
Em virtude da melhor caracterização do maciço existente, foram previstas inicialme nte 

23 sondagens mistas distribuídas em sua maioria, na região de projeção do núcleo argiloso 

da futura barragem e crista do antigo maciço. Deste total, apenas 14 furos foram 

executados em função da inexistência de acesso e condições operacionais de segurança, 

conforme demonstrado na Figura 4.2.  
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Figura 4.2 - Localização das sondagens mistas realizadas durante a etapa executiva do 
projeto 

 

A Tabela 4.1, abaixo, mostra os furos executados e suas respectivas profundidades. Todas 

as sondagens executadas foram encerradas somente quando da confirmação do topo 

rochoso, independente da sua profundidade. Esse fato requereu uma atenção especial em 

campo para que não se finalizasse nenhuma sondagem simplesmente pelo fato de ter 

atingido o impenetrável da sondagem à percussão, devendo se prosseguir com a 

sondagem até que se detectasse a necessidade de rotativa em rocha. A partir deste 

momento a sondagem seria finalizada. 

 

Tabela 4.1 - Plano de investigação para o maciço da barragem de rejeitos 

Furos 
Coordenadas Profundidades 

estimadas (m) Norte Leste 

SM 01 9361015.68 552732.15 13,00 

SM 02 9361266.20 553028.20 10,00 

SM 03 9361193.00 552750.00 22,50 

SM 04 9361152.16 552885.20 5,50 
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SM 05 9361124.80 552922.28 22,50 

SM 06 9361077.11 552865.33 17,00 

SM 18 9361157.49 552814.14 15,00 

SM 19 9361166.63 552844.29 11,10 

SM 20 9361167.87 552867.88 5,80 

SM 22 9361164.10 552928.03 29,10 

SM 23 9361151.67 552959.09 12,00 

SM 24 9361130.90 552809.66 12,00 

SM 26 9361127.36 552836.54 15,00 

SM 27 9361102.89 552871.14 18,20 

 

As sondagens mistas, incluindo o SPT, foram realizadas nas seções principais do maciço, 

sendo possível distinguir através do número de golpes, a qualidade dos materiais 

constituintes do aterro, possibilitando a construção dos novos perfis que embasaram 

posteriormente, as simulações numéricas do alteamento. Nos boletins de sondagem, as 

informações pertinentes nos perfis geológico-geotécnicos apresentados (Figuras 4.4 a 

4.7) possuem a descrição complementar adotada para o projeto e representada pela Figura 

4.3. 

 

 

Figura 4.3 - Descrição esquemática utilizada nos furos SPT realizados 
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Figura 4.4 – Localização dos SPT’s realizados na seção C-C’ da Barragem de Rejeitos 

do Mirim 

 

 

Figura 4.5 – Detalhe descritivo dos furos de sondagem da seção C-C’  

 

 

 

Figura 4.6 – Locação das sondagens SPT na Seção A-A’ para verificação do topo 
rochoso 
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Figura 4.7 – Descritivo das sondagens SPT em dois alvos distintos: SR-SAL 10 na 
ombreira direita e SR-80 na ombreira esquerda 

 
Além das sondagens realizadas no maciço da barragem e áreas de entorno (ombreiras e 

fundação), o projeto ainda contemplou a amostragem do material constitutivo da 

barragem de rejeitos. Devido ao alto grau de compactação, somente fora possível 

amostrar o material com massa total de 31,3 kg no talude de jusante na elevação 215 m 

com o auxílio de alavanca e picareta (Figura 4.8).  
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Figura 4.8 - Coleta de amostra na elevação 215 m do talude de jusante da barragem 

 

Aproveitando a campanha de instrumentação das barragens durante o ano 2017 e 

solicitação de auditoria externa de Segurança de Barragens no ano 2016, foi realizado, no 

talude de montante, um furo de investigação para melhor caracterização geotécnica do 

material utilizado no aterro inicial da barragem.  

 

No decorrer da campanha de sondagem e validação do perfil encontrado no As Built 

referente ao antigo barramento, foi definido a retirada de uma amostra Denison no 

intervalo de 12 a 13 metros. Esta amostra foi encaminhada para o laboratório para 

realização seguintes ensaios de granulometria completa (peneiramento e sedimentação), 

limites de Atterberg, massa específica real dos grãos, massa específica natural, 

permeabilidade à carga variável e triaxial tipo CU. Os resultados dos ensaios serão 

apresentados e discutidos no Capítulo 5. 
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Figura 4.9 - Vista da amostragem Denison, devidamente identificada a metragem 
solicitada em campo 

 

4.1.2. NÚCLEO COMPACTADO 

 

Para a composição do núcleo compactado, a campanha de investigação teve como 

objetivo inicial a caracterização de possíveis áreas de empréstimo no entorno do 

reservatório. Em seguida, estas áreas deveriam possuir volumes que contemplassem todas 

as fases de alteamento previstas no projeto executivo, tendo em vista, o conhecimento 

prévio dos materiais que compuseram a fase inicial construtiva da barragem em meados 

de 2010. A Tabela 4.2 apresenta uma estimativa do material “argiloso” necessário para 

compor as demais fases do alteamento. 

 

Tabela 4.2 - Estimativa de volume de material “argiloso” necessário para empréstimo 
nos alteamentos da barragem. 

MACIÇO ALT.1 ALT.2 ALT.3 Volume Total 

NÚCLEO 209.049 52.574 48.805 310.428 m3 

 

Durante o reconhecimento geológico das áreas de entorno do reservatório, foi identificada 

uma possível área de empréstimo (Figura 4.10), caracterizada por um colúvio, descrito 

táctil visualmente como material argilo-siltoso ou silto-argiloso, com frações variadas de 

areia. Sobreposto a ele, encontrava-se uma camada de solo residual, provavelmente 

oriundo de um granitóide, alvo também dos ensaios laboratoriais. Foi também encontrado 

um solo residual provavelmente proveniente de um quartzito, cuja textura difere dos 

demais materiais encontrados, por ser essencialmente arenosa. Este material foi 

descartado como material de empréstimo. 



  53 

 

 

 

Figura 4.10 - Vista da amostragem realizada em áreas alvo no entorno do reservatório, 
distante cerca de 1,3 km da atual barragem de rejeitos 

 

Conforme previsão de projeto e demanda deste tipo de material, inicialmente foram 

realizadas duas campanhas de trado manual e amostragem em alvos distintos no entorno 

do reservatório da barragem. A primeira campanha contou com 7 sondagens a trado, 

identificadas por ST-01 a ST-07. Os resultados iniciais foram positivos para os fins 

determinados e o primeiro alvo sofreu expansão, contabilizando mais 38 sondagens a 

trado (ST-08 a ST-45, conforme evidenciado na Tabela 4.3) totalizando cerca de 190 

metros de amostras coletadas. 

 

A Tabela 4.3 apresenta as coordenadas dos alvos pesquisados no entorno do reservatório 

(distante 600 m do antigo maciço) realizados durante a etapa do projeto básico, 

contemplando a expansão do Alvo 1, após os resultados obtidos. Os materiais 

prospectados nesta região (futuras áreas de empréstimo) a depender dos resultados seriam 

os adequados para compor o núcleo do novo maciço.  

 

Tabela 4.3 - Malha de investigação para as áreas de empréstimo as margens do 
reservatório da barragem 

Furos Coordenadas Furos Coordenadas 

Norte Leste Norte Norte 

ST AG1 9362043.73 55272??4.06 ST-25 9362226.00 552547.67 

ST AG2 9362072.05 552800.14 ST-26 9362175.64 552494.39 
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ST AG3 9362111.78 552884.64 ST-27 9362175.63 552547.13 

ST AG4 9362162.86 552658.26 ST-28 9362175.64 552598.62 

ST AG5 9362163.66 552760.04 ST-29 9362122.00 552503.64 

ST AG6 9362229.36 552864.98 ST-30 9362121.73 552557.18 

ST AG7 9362254.02 552717.16 ST-31 9362122.64 552628.11 

ST-08 9362475.93 552387.21 ST-32 9362068.39 552539.19 

ST-09 9362475.66 552457.84 ST-33 9362077.30 552621.80 

ST-10 9362475.31 552516.43 ST-34 9362133.15 552709.20 

ST-11 9362475.16 552598.81 ST-35 9362200.30 552722.68 

ST-12 9362421.23 552433.74 ST-36 9362297.97 552772.74 

ST-13 9362425.18 552493.73 ST-37 9362224.71 552778.77 

ST-14 9362426.04 552551.64 ST-38 9362124.77 552798.41 

ST-15 9362426.04 552603.84 ST-39 9362294.58 552839.14 

ST-16 9362451.03 552649.82 ST-40 9362251.38 552830.47 

ST-17 9362375.82 552489.79 ST-41 9362187.98 552814.06 

ST-18 9362375.53 552550.00 ST-42 9362153.54 552847.67 

ST-19 9362326.36 552494.89 ST-43 9362191.98 552886.39 

ST-20 9362326.36 552547.66 ST-44 9362264.24 552902.66 

ST-21 9362275.16 552490.51 ST-45 9362293.75 552944.38 

ST-22 9362275.09 552543.38 ST AG8 9360006.194 550862.99 

ST-23 9362226.27 552440.35 ST AG9 9360007.039 550753.68 

ST-24 9362226.10 552495.32 ST AG10 9360016.557 550570.81 

 

Prosseguindo a expansão das áreas de empréstimo, foram investigados os alvos 2, 3 e 4 

(áreas hachuradas em laranja na Figura 4.11). De maneira similar ao primeiro alvo, estas 

novas áreas eram constituídas de colúvios e solos residuais. Para os alvos 2 e 3, a 

avaliação táctil visual de campo identificou um horizonte composto por solos mal 

selecionados, de matriz areno-silto-argilosa, presença de grânulos, seixos e blocos de 

quartzo e quartzito. Esta diferenciação textural dos demais pontos amostrados pode ser 

justificada pela proximidade deste horizonte à área fonte. Contudo, em locais onde o trado 

apontou horizontes promissores, foram coletadas amostras para a realização dos ensaios 

de laboratório. Alguns deles, como por exemplo, os trados ST-23 a ST-30 e ST-32 foram 

descartados ainda em campo devido à avaliação táctil visual, que revelou textura bastante 

arenosa e pedregulhosa (área hachurada em vermelho na Figura 4.11).  
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Figura 4.11 - Localização dos alvos para prospecção de argila no entorno do 
reservatório, com detalhe para a área hachurada em azul (expansão do 1º alvo) 

 

Por se tratar de um projeto fora dos padrões usuais da engenharia, a região da cava 

também foi muito pesquisada nesta etapa, principalmente os solos residuais, saprolitos, 

xistos de baixo teor, hidrotermalitos e quartzitos. Para estes materiais foram retiradas 

amostras deformadas e indeformadas, visando a caracterização das possíveis áreas de 

empréstimo. Os trados executados foram descritos e amostrados metro a metro. Em 

seguida, foram realizados os quarteamentos necessários, buscando agrupar os materiais 

de textura táctil visual análoga, respeitando sempre o limite máximo de 10 ensaios nas 

amostras de trado. Em seguida, as amostras foram colocadas em sacos ou recipientes 

fechados, armazenando uma parcela de, no mínimo, 200 gramas em potes 

hermeticamente fechados a fim de conservar o teor de umidade natural. Cada amostra foi 

cautelosamente identificada de forma a não se perder o rastreamento da mesma, sendo 

recomendada uma identificação externa e uma interna ao recipiente. 
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As etapas de sondagens, ensaios de campo e laboratório foram realizadas por empresas 

externas e certificadas. Todas as informações pertinentes a realização cada etapa, ensaios 

realizados e resultados obtidos foram consolidados em relatórios específicos, com 

denominações específicas, como por exemplo, REL GEO 01.  

 

4.2. ENSAIOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO 

 

Buscando definir as características geotécnicas dos materiais a utilizar na obra do 

alteamento por jusante, foram realizadas intensas campanhas de ensaios de campo e de 

laboratório. A realização dos ensaios seguiu a programação prevista inicialmente em 

projeto, bem como, os procedimentos e as normas aplicáveis. Para a campanha de ensaios 

nas áreas de empréstimo de enrocamento e blocos de quartzito moderadamente alterado 

com finos, foi inicialmente realizada uma programação (Tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4 - Ensaios inicialmente programados na área de empréstimo rochosa (blocos 
de enrocamento e blocos de quartzito moderadamente alterado com finos) 

 

 

Já para a campanha de ensaios nas áreas de empréstimo dos materiais argilosos, a Tabela 

4.5 destaca a programação inicial. Para os ensaios de adensamento oedométrico as tensões 

de carregamento utilizadas foram de 25, 50, 100, 200, 400, 800 e 1600 kPa e os corpos 

de prova dos ensaios de permeabilidade, adensamento e triaxiais foram moldados com 

grau de compactação de 98% (ensaio de Proctor Normal) e umidade igual à umidade 

ótima do ensaio de compactação.  

 



  57 

 

Tabela 4.5 - Ensaios inicialmente programados para as áreas de empréstimo do 

material argiloso

 
 

4.3. ATERRO EXPERIMENTAL 

 

Em sua concepção, os aterros experimentais são de extrema importância para obras de 

grande porte, com áreas de empréstimo limitadas e logística dificultada. São 

fundamentais pois analisam até qual ponto a modificação nos parâmetros envolvidos no 

problema (compactação e teor de umidade) têm influência nas características finais dos 

aterros. Da mesma maneira, definem quais os equipamentos devem ser utilizados durante 

a obra.  

 

Os aterros experimentais se justificam em obras de grande vulto. No caso explicit ado 

nesta dissertação se justifica pelos materiais a serem utilizados nos espaldares de 

montante e jusante provenientes da cava existente no empreendimento. Além das 

particularidades dos materiais estéreis, tem-se ainda as questões de logística do 

empreendimento e condicionantes ambientais associados.  

 

Para compor os espaldares de montante e jusante, foi aventada durante as etapas de 

projeto básico e conceitual, a utilização dos quartzitos moderadamente alterados com 

finos e xistos baixo teor (0,20% Cu), respectivamente.  

 

Buscando conhecer as propriedades em termos de resistência, deformabilidade e 
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trabalhabilidade destes materiais, foi previsto em projeto a execução do aterro 

experimental.  

 

Localizado na porção sudoeste da pilha de estéril em função das restrições de área 

(preferencialmente plana), proximidade dos materiais a serem testados (Figura 4.12), 

grandes distâncias de transporte e riscos associados (veículos de grande porte), o aterro 

ainda visou estabelecer os processos construtivos, avaliação da eficácia e da 

produtividade dos equipamentos a serem utilizados durante as obras de alteamento por 

jusante.  

 

 

Figura 4.12 - Vista parcial da porção sudoeste da pilha, com destaque para as áreas do 
aterro experimental e materiais a serem ensaiados 

 

4.3.1. PREMISSAS DE PROJETO 

 

O aterro experimental foi iniciado com os materiais de construção a serem utilizados no 

espaldar de montante, ou seja, os quartzitos. A escolha em iniciar o aterro neste material 

(quartzitos, moderadamente alterado com finos) está na sua utilização pretérita nas obras 

de reforço da barragem. Ensaios realizados durante a etapa do projeto de viabilidade da 
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barragem indicaram a disponibilidade de materiais com as características granulométricas 

indicadas na Figura 4.13.  

 

 

Figura 4.13 - Curvas granulométricas do quartzito durante o projeto de viabilidade de 
barragem 

 

A curva destaca que material possui cerca de 10% de material fino (silte e argila). Esta 

caracterização argilosa do material permite o controle da percolação através do maciço. 

 

Porém, as condições atuais de mina não permitem mais a utilização deste material, uma 

vez que, a mina se desenvolveu ao longo dos últimos 5 anos. Para tal, foi necessário 

realizar uma nova campanha de investigação nos quartzitos existentes na mina, a fim de 

verificar principalmente o padrão granulométrico similar ao previsto em projeto. A 

confirmação sobre o desempenho do quartzito com maior/menor percentual de finos foi 

obtida após a realização de ensaios de laboratório, apresentados e os resultados 

consolidados no relatório designado Relatório de Ensaios Geotécnicos – Aterro 

Experimental, emitido em janeiro de 2017, pela empresa Geominas. 
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Estes materiais foram utilizados nas primeiras camadas do aterro experimental, adotando 

procedimentos e sequências construtivas de acordo com as especificações de projeto.  

 

Outra premissa adotada para o aterro experimental está no xisto de baixo teor a ser 

utilizado no enrocamento de jusante, onde a rocha deverá ser sã e livre de contaminação 

por qualquer tipo de sulfetos. 

 

4.3.2. ETAPAS CONSTRUTIVAS 

 

O aterro foi concebido para materiais granulares contemplando após a limpeza da 

fundação as seguintes etapas construtivas:  

 

I. Lançamento e compactação de uma "camada base" do aterro, composta por blocos 

de quartzito moderadamente alterados com finos, com espessura de 0,80 m, 

compactada com, no mínimo, 12 passadas do rolo compactador, conforme 

indicado na Figura 4.14; 

 

 

Figura 4.14 - Planta do aterro experimental para materiais granulares. 

 

II. Em seguida, o aterro foi executado de acordo com os perfis esquemáticos das 

seções principais apresentados nas Figuras 4.15 e 4.16. 
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Figura 4.15 - Seção A-A’ do aterro experimental com ênfase para as camadas de 
material teste 

 

 

Figura 4.16 - Seção B-B’ do aterro experimental com ênfase para as camadas de 
material teste 

 
É importante mencionar que todos os cuidados para a execução da camada de base para 

a fundação do aterro experimental foram tomados, como por exemplo, ser o mesmo 

material utilizado no corpo do aterro, com boas características de compactação. Esta 

camada foi executada 03 vezes em função da contaminação do material durante a sua 

estocagem; enganos do operador na seleção do material e chuvas atípicas regionais. As 

Figuras 4.17 a 4.22 mostram todas as fases sequenciais do aterro experimental. 

 

 

Figura 4.17 - Vista dos materiais estéreis 
segregados em pilhas distintas próximo ao 

aterro experimental 

 

Figura 4.18 - Vista parcial do estoque 
de xisto são para a realização do aterro 

experimental (3a camada) 
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Figura 4.19 - Escolha do local e disposição 
da 1a camada de quartzito para realização 

dos ensaios 

 

Figura 4.20 - Nivelamento topográfico 
da 1a camada de quartzito do aterro 

experimental 

 

Figura 4.21 - Primeira camada do aterro 
experimental finalizada 

 

Figura 4.22 - Marcação topográfica 

para a realização dos ensaios de acordo 
com o projeto 

 

As camadas do aterro experimental foram testadas com as espessuras recomendadas em 

projeto, ou seja, 0,80 m. Para a constituição da primeira camada, foi utilizado o quartzito 

proveniente do banco 235 da cava, denominado, em campo, como quartzito sujo. Para 

este material, foi recomendado a formação de três camadas compactadas em 30 cm, 20 

cm e 30 cm, até completar os 80 cm especificados em projeto. 

 

 Preparo da fundação 

O local destinado ao aterro foi previamente preparado, com a remoção de detritos, 

vegetação, etc., seguido da regularização e compactação da camada superficial de solo.  

A fundação do aterro foi escarificada a uma espessura de 0,20 m compactada com, no 

mínimo, 12 passadas do rolo compactador (entende por 01 passada do rolo compactador 

o trajeto completo feito pelo equipamento num único sentido). Esta necessidade se 

justifica em ter uma base sólida e bem compactada, com a finalidade de evitar que uma 

parcela da energia de compactação aplicada nas camadas em teste seja absorvida pela 

fundação (Figura 4.23). 
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Figura 4.23 - Vista do processo de escarificação e compactação da camada do aterro 
experimental 

 

 Execução das camadas e controle topográfico. 

Tendo em vista as diferentes composições granulométricas e os graus de decomposição 

dos fragmentos rochosos esperados para os materiais analisados, a sequência de execução 

das camadas e os processos construtivos foram ajustados, conforme demonstrado a 

seguir. 

 

i) Compactação com molhagem prévia  

O procedimento adotado em campo foi iniciado, lançando sobre a camada de base do 

aterro, uma camada cuidadosamente nivelada com 0,80 m de espessura, com molhagem 

prévia do material (Figura 4.24).  
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Figura 4.24 - Sequencia construtiva do aterro experimental, levando se em 
consideração, a compactação com molhagem prévia 

 

Após a regularização da fundação e o lançamento da 1ª camada foi realizado o 

levantamento / controle topográfico. A partir daí, foi iniciada a compactação distinta em 

duas etapas a seguir: a primeira, contabilizando 04 passadas do rolo compactador e 

posterior controle topográfico e; a segunda, contabilizando mais 02 passadas do rolo, 

totalizando ao fim, 06 passadas.  

 
Após este procedimento, o controle topográfico foi novamente realizado e os ensaios 

iniciais para determinação da massa específica in situ e permeabilidade foram realizados. 

Desta maneira, amostras foram coletadas em pontos específicos para ensaios de 

granulometria. O próximo passo consistiu em manter uma faixa intacta e prosseguir com 

a compactação das faixas restantes com mais duas passadas de rolo. Mais uma vez, foi 

efetuado o controle topográfico e, novamente, ensaios de massa específica in situ e 

permeabilidade, segundo da retirada de amostras para ensaios de granulometria. Neste 

momento, foram mantidas as duas faixas intactas e, na terceira faixa, foi realizada a 

compactação com mais duas passadas de rolo (Figura 4.25), realização de controle 

topográfico e ensaios associados. Ao final, foram realizadas 10 passadas de rolo 

compactador e 03 sequências de ensaios para determinação da massa específica in situ, 

permeabilidade e granulometria (Figuras 4.26 e 4.27). 
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Figura 4.25 - Compactação do aterro experimental em faixas distintas, com detalhe para 
a delimitação das faixas em campo 

 

 

Figura 4.26 - Execução dos ensaios na 1a faixa do aterro experimental 
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Figura 4.27 - Controle de compactação através do método do frasco de areia 

 

Para facilitar a execução desse controle, foram instalados lateralmente à pista, marcos de 

referência para controle da espessura das camadas e dos recalques. Os marcos foram 

confeccionados em madeira, com diâmetro aproximado de 10 cm e fixados em bloco de 

concreto na camada base. 

 

ii) Ensaios de controle 

Durante a etapa do projeto conceitual foi previsto para o aterro experimental a realização 

de 41 ensaios, sendo o quantitativo de 36 ensaios para o quartzito. Os ensaios foram 

realizados em conformidade com as normas NBR 7185 (ABNT, 2016), NBR 12102 

(ABNT, 1991), NBR 9813 (ABNT, 2016), NBR 13292 (ABNT, 1995) e NBR 14545 

(ABNT, 2000). 

 

O peso específico in situ foi determinado pelo método da “membrana plástica” (Figura 

4.28). Esse ensaio consiste em se utilizar um gabarito de madeira (para enrocamento, foi 

utilizado um gabarito de 3,0 m por 3,0 m) e, a partir da instalação prévia desse gabarito 

na superfície, o espaço interno foi escavado até, aproximadamente 1,5 vezes a espessura 

da camada (no caso da camada de base esse espaço interno foi menor). O material retirado 

foi pesado e o teor de umidade foi definido em estufa. Em seguida, a escavação foi 
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modelada/impermeabilizada por uma membrana plástica, conformada ao máximo às 

paredes e ao fundo da escavação e preenchida completamente com água, sendo o volume 

aferido por meio de um hidrômetro. O peso específico foi obtido diretamente, pela relação 

entre a massa e o volume do material escavado. 

 

 

Figura 4.28 - Realização do ensaio peso específico in situ, através do método da 
membrana plástica. 

 

Foram efetuados ainda, controles de granulometria nas pilhas de materiais e em todo o 

volume de material retirado do poço utilizado na determinação do peso específico 

aparente in situ. Os ensaios de granulometria foram realizados em todas as amostras 

retiradas dos depósitos e das frentes de lavra. 

 

Para a determinação da permeabilidade, foi construído um dispositivo que permitisse a 

medição de carga constante. Desta maneira, realizou-se do ensaio Matsuo, para o qual foi 

aberta uma cava rasa de forma regular e seção trapezoidal (Figura 4.29). Matsuo (1953) 

desenvolveu este tipo de ensaio para cavas regulares, estabelecendo uma metodologia 

simples para sua realização. As cavas utilizadas , segundo este método, são rasas, com 

forma regular e seção trapezoidal. Dada à divulgação que este ensaio teve, passou a ser 

conhecido, no meio técnico, por ensaio Matsuo. A descrição do ensaio é detalhada em 

ABGE (1996). Este ensaio consiste em medir a variação do volume de água no tempo, 

sendo recomendado a escavação do terreno até o horizonte a ser ensaiado. A escavação 

deve ter dimensões apropriadas, definidas em campo de acordo com o tamanho dos blocos 

e representatividade do material ensaiado. O volume de material retirado é pesado e 
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determinado o peso específico in situ. Em seguida, é realizado o enchimento cuidadoso 

desta seção até o ponto de referência, utilizando uma mangueira acoplada a um 

hidrômetro. O nível d’água é mantido constante durante todo o transcorrer do ensaio, 

sendo registradas as vazões infiltradas por meio de um gráfico de vazão, ou volume 

acumulado versus tempo, a fim de definir o término do ensaio. As primeiras leituras são 

realizadas em intervalo de tempo da ordem de 5 minutos, variável de acordo com as 

vazões obtidas durante o ensaio. A finalização do ensaio é determinada quando a vazão 

se mantém aproximadamente constante durante um certo intervalo de tempo. 

 

Para a realização deste ensaio foi necessário descontar do volume de água final o volume 

de água evaporado. Para se obter esta medida, foi colocado no início do ensaio, um 

volume d’água conhecido no recipiente e, ao terminar o ensaio, mediu se o volume d’água 

remanescente. Esta diferença entre o volume de água inicial e o volume final fornece o 

volume de água evaporado. A partir do volume de água evaporado, do tempo de ensaio e 

da área de evaporação (do recipiente), pode se calcular a evaporação por unidade de área, 

em função do tempo. Os procedimentos do ensaio são mostrados nas Figuras 4.29, 4.30 

e 4.31. Todos os dados obtidos durante o ensaio foram anotados em fichas específicas 

padronizadas pelo laboratório responsável. 

 

 

Figura 4.29 - Escavação da cava, dentro dos limites recomendados em projeto 
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Figura 4.30 - Demarcação da cava para a realização do ensaio Matsuo na 1ª faixa do 
aterro experimental 

 

 

Figura 4.31 - Realização do ensaio de Matsuo no aterro experimental, considerando o 
nível d’água constante 

 

Durante a realização do ensaio de Matsuo, alguns pequenos incidentes ocorreram 

ocasionados em função da heterogeneidade granulométrica do quartzito (Figura 4.32), 

invalidando em muitos casos, os resultados obtidos. Desta maneira, foram realizados os 

ensaios de permeabilidade através de poços. No procedimento, em suma, tem-se que as 

paredes dos poços foram escavadas com ferramentas adequadas e posteriormente 

escarificadas, evitando assim qualquer vedação provocada pelo processo de escavação. 

Para iniciar o ensaio, foi necessário saturar o entorno dos poços, mantendo o nível d’agua 

constante na boca dos poços por um intervalo de meia hora.  
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Figura 4.32 - Insucesso do Matsuo, considerando a deficiência de compactação nas 
proximidades da saia do aterro experimental 

 

A metodologia para realização do ensaio de permeabilidade seguiu os procedimentos 

definidos pela ABGE (2013). Foi realizado uma distribuição sobre a área do aterro, de 

forma a se obter 4 tratamentos estatísticos e 3 repetições, perfazendo um total de 12 

unidades experimentais, conforme demonstrado na Figura 4.33 e nas Tabelas 4.6 e 4.7. 

Detalhes dos ensaios são mostrados nas Figuras 4.34 e 4.35. 

 

 

Figura 4.33 - Distribuição dos poços por faixa no aterro experimental 
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Tabela 4.6 - Identificação dos poços para a realização dos ensaios 

 
 

Tabela 4.7 - Dimensões e propriedades geométrica dos poços 

 

 

 

Figura 4.34 - Detalhe para heterogeneidade graulométrica do quartzito, durante a 
realização do ensaio de permeabilidade. 
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Figura 4.35 - Realização do ensaio de permeabilidade nas faixas do aterro experimental. 

 

Os registros dos ensaios foram anotados e apresentados em boletins específicos, 

consolidados em relatórios distintos (como por exemplo, ET-9002SA-X-70009) 

conforme demonstrado na Figura 4.36. 

 

 

Figura 4.36 - Boletim típico de registro e apresentação do ensaio 
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Alguns cuidados foram tomados durante a realização dos ensaios, dentre elas, não 

coincidir os locais dos ensaios dentre as faixas contíguas do rolo compactador. Buscando 

ainda garantir representatividade dos materiais, foram considerados processos de 

britagem, redução da malha de detonação na cava e outros processos que possibilitasse a 

uniformidade da granulometria de projeto.  

 

O efeito da granulometria no aterro experimental foi muito discutido durante toda a sua 

execução. Em busca da curva granulométrica padrão, vários ensaios expeditos foram 

realizados nas frentes de lavra e pilhas de segregação dos materiais, nas proximidades do 

aterro. Alguns blends de materiais da mina foram testados no aterro, como por exemplo, 

diabásio e saprolito, com o intuito de garantir o percentual de finos de acordo com a curva 

granulométrica padrão. 

 

Algumas amostras indeformadas do quartzito foram retiradas do aterro experimental e 

enviadas ao laboratório para a realização dos ensaios geotécnicos previstos em projeto, 

como por exemplo, cisalhamento direto, permeabilidade e índices físicos. 

 

iii) Ensaios de resistência ao cisalhamento 

Os ensaios de resistência ao cisalhamento foram realizados nas amostras reconstituídas 

coletadas, logo após a obtenção do resultado das análises dos ensaios de caracterização e 

compactação. 

 

Inicialmente, foram previstos três tipos de ensaios triaxiais, distintos em: saturado, 

adensado, não drenado e com medida de poropressão (CUsat); outro saturado, não 

adensado, não drenado e com medida de poropressão (UU) e um terceiro, saturado, 

adensado e drenado (CD). As tensões confinantes aplicadas aos corpos de prova dos 

ensaios triaxiais foram de 100, 200, 400 e 800 kPa, admitidas em função dos sucessivos 

alteamentos da barragem para uma altura final de 100 metros. 

 

4.4. PROCEDIMENTOS DOS ENSAIOS 

 

Ao longo dos meses, foram realizados centenas de ensaios geotécnicos para a obra do 

alteamento da barragem de rejeitos. Tais ensaios não se concentraram somente no aterro 
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experimental, mas também nas possíveis áreas de empréstimo do material argiloso, pilhas 

secundárias e porções pré-determinadas na área da cava. Todos os dados foram 

consolidados em relatórios (ET-9002SA-X-70009, por exemplo), abrangendo os 

procedimentos adotados durante a execução dos ensaios, bem como, os resultados 

obtidos. 

 

Os ensaios de granulometria (peneiramento e sedimentação) realizados em conformidade 

com a NBR 7181 (ABNT, 2017) e foram apresentados em fichas específicas contendo os 

todos os dados obtidos durante a execução do ensaio e sintetizados nas curvas de 

distribuição granulométrica de acordo com a NBR 6502 (ABNT, 1995). 

 

Os limites de plasticidade (LP) e liquidez (LL), bem como, o índice de plasticidade (IP) 

foram obtidos diretamente das fichas emitidas pelo laboratório, atendendo as NBR’s 6459 

(ABNT, 2017), para o LL e 7180 (ABNT, 2016), para o LP. 

 

Os resultados do laboratório para a massa específica real dos grãos (s) foi apresentada 

em planilha de acompanhamento do ensaio, em concordância com as normas aplicáveis 

da ABNT (NBR 6508, 1984), contendo a média de, pelo menos, duas determinações. 

Os resultados do ensaio para determinação da massa específica in situ utilizando o frasco 

de areia (Figura 4.37) foram apresentados em planilha de acompanhamento do ensaio 

contendo todos os dados obtidos do solo, da areia e dimensões do equipamento. O ensaio 

foi realizado segundo as prescrições da NBR 7185 (ABNT, 2016). Também foram 

apresentados os valores do teor de umidade natural. 
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Figura 4.37 - Ensaio do frasco de areia na terceira camada do aterro experimental 

 

Os ensaios de compactação foram realizados conforme os procedimentos previstos na 

NBR 7182 (ABNT, 2016). Os resultados obtidos no ensaio Proctor Normal foram 

apresentados em relatório consolidado e os valores encontrados de massa específica seca 

máxima e umidade ótima auxiliaram na otimização das obras em relação aos custos. 

 

Os ensaios de permeabilidade a carga variável seguiram a NBR 14545 (ABNT, 2000). Os 

resultados obtidos nos ensaios de permeabilidade foram apresentados em fichas contendo 

as características dos corpos de prova ensaiados (dimensões, volume, peso específico, 

peso específico seco, teor de umidade e índice de vazios) e leituras realizadas de todos os 

parâmetros medidos e calculados. 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de abrasão Los Angeles e de durabilidade de agregados 

realizados nos quartzitos e xistos foram apresentados em fichas específicas emitidos pelos 

laboratórios certificados (Pattrol e Infrageo). Conforme mencionado anteriormente, o 

ensaio de durabilidade pelo emprego de soluções de sulfatos de sódio e magnésio simula 

a desintegração ao longo prazo dos agregados, enquanto o ensaio de Abrasão Los Angeles 

mede o desgaste superficial dos grãos do agregado quando submetido ao atrito. 

 

Os resultados do ensaio de cisalhamento direto foram enviados em relatórios específicos 

emitidos pelo laboratório de solos de Viçosa. Tais documentos contêm as características 

dos corpos de prova ensaiados (dimensões, volume, peso específico, peso específico seco, 
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teor de umidade), variação volumétrica a uma determinada tensão vertical com os gráficos 

relativos a esta fase do ensaio, curva tensão cisalhante versus tensão normal e fotos dos 

corpos de prova antes e após realização dos ensaios. Os boletins dos ensaios triaxiais 

foram apresentados contendo as características dos corpos de prova ensaiados 

(dimensões, volume, peso específico, peso específico seco, teor de umidade e índice de 

vazios antes e após o ensaio); variação volumétrica dos corpos de prova após a fase de 

adensamento, bem como as dimensões e os gráficos relativos a esta fase do ensaio 

(variação de volume versus tempo); descrição das condições de drenagem e 

carregamento; apresentação do Parâmetro B obtido para cada amostra durante a fase de 

saturação e seus respectivos gráficos (parâmetro B versus contra pressão); planilha de 

acompanhamento das fases de adensamento e cisalhamento, contendo todas as leituras 

obtidas durante a realização do ensaio, inclusive das poropressões geradas no corpo de 

prova; círculos de Mohr para as tensões totais; curvas de tensão desviadora versus 

deformação específica axial; curvas de poropressão versus deformação específica axial; 

trajetória de tensões totais (p x q) e efetivas (p’ x q) com ambos os eixos na mesma escala 

e fotos dos corpos de prova antes e após realização dos ensaios.  
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CAPÍTULO 5 
 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Este capítulo apresenta todos os resultados obtidos nos ensaios realizados nos diferentes 

materiais, denotando ao final, discussões e posterior validação ou não dos mesmos para 

continuidade do projeto de alteamento da barragem de rejeitos. 

 

Primeiramente, serão apresentados os dados obtidos para os diversos materiais 

amostrados nas áreas de empréstimo no entorno do reservatório para compor o núcleo 

compactado. Em seguida, serão exibidos os resultados alcançados nos diferentes 

materiais testados no aterro experimental e áreas remotas da cava, para compor os 

enrocamentos de montante e de jusante.  

 

5.1.  NÚCLEO COMPACTADO 

 

Os materiais testados para a composição do núcleo compactado do projeto de alteamento 

da barragem de rejeitos são provenientes da margem direita do reservatório, distantes 

cerca de 400 metros do antigo maciço e distintos em seis alvos, conforme demonstrado 

anteriormente. A partir dos ensaios de análise táctil visual nos alvos identificados 

preliminarmente em campo, dois alvos foram descartados de imediato, concentrando as 

campanhas de sondagens nos alvos restantes.  

 

A primeira campanha de sondagem consistiu na realização de sete trados (ST-01 a ST-

07).  As amostras passaram por ensaios de caracterização e os resultados obtidos estão 

expressos na curva granulométrica da Figura 5.1. Parte da fração das amostras é composta 

por argila e silte, com porção variável de areia. O material foi classificado ora como argila 

areno-siltosa, ora como argila silto-arenosa. Os resultados obtidos nos ensaios de Limite 

de Atterberg (Tabela 5.1) classificou o material como argila ou silte de baixa plasticidade, 

com características favoráveis à sua utilização no núcleo compactado. 
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Figura 5.1- Curvas granulométricas da primeira campanha de sondagem nos alvos do 
reservatório 

 
Tabela 5.1 - Classificação dos materiais do trado a partir dos resultados de laboratório 

 

 

As demais campanhas de sondagem envolveram os alvos 2, 3 e 4, bem como, a expansão 

do alvo 1. Os materiais encontrados foram descritos em sua grande maioria como sendo 

colúvio, onde a fração granulométrica é composta em sua maior parte por argila e silte, 

classificado no geral como uma argila silto-arenosa ou silte argilo-arenoso. Algumas 

porções, dentro dos alvos, foram descritas como solo residual, proveniente de um 

granitoide ou xisto, cuja classificação táctil visual o denominou como material de caráter 

silto-argilo-arenoso ou silto-areno-argiloso. Todos os materiais amostrados nas 

campanhas investigativas foram discriminados nas curvas granulométricas a seguir 

(Figuras 5.1 a 5.5). As Tabelas 5.2 e 5.3 consolidam os dados obtidos nos ensaios. 
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Figura 5.2 - Curvas granulométricas obtidas para o Alvo 1 

 

 

Figura 5.3 - Curvas granulométricas obtidas para o Alvo 2 
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Figura 5.4 - Curvas granulométricas obtidas para o Alvo 3 

 

 

Figura 5.5 - Curvas granulométricas obtidas para o Alvo 4 
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Tabela 5.2 - Dados consolidados dos 4 alvos (ST08A a ST75) 

Amostra 

Frações  s Limites de Atterberg Compactação 

Argila 

(%) 

Silte 

(%) 

Areia 

(%) 

Pedreg. 

(%) 
(g/cm³) 

LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 
d (g/cm³)

wot 

(%) 

ST08A 37,2 45,8 16,0 1,0 2,795 52 24 28 1,51 26,20 

ST19 41,6 44,4 13,5 0,5 2,835 50 25 25 1,53 25,80 

ST22 (1 a 2m) 57,3 25,4 13,5 3,8 2,750 60 28 32 1,43 29,80 

ST22 (2 a 3m) 34,3 46,0 19,4 0,4 2,766 50 21 28 1,57 23,00 

ST31 (2 a 5m) 25,2 48,3 26,1 0,4 2,769 48 25 23 1,56 19,20 

ST33 (2 a 5m) 58,3 31,2 10,4 0,2 2,807 73 35 39     

ST35 (1 a 2m) 45,7 29,1 24,3 0,9 2,781 52 24 28     

ST35 (2 a 3m) 55,5 18,5 24,6 1,3 2,719 54 26 28     

ST36 (0,37 a 1,55m) 48,9 21,3 19,5 10,3 2,905 51 32 20     

ST38 (0,2 a 5m) 27,6 20,5 50,0 1,8 2,744 34 17 17     

ST39 (0,46 a 5m) 34,1 41,7 19,0 5,2 2,827 43 24 18     

ST40 (0,55 a 4m) 41,3 38,0 15,6 5,2 2,689 47 26 21     

ST40 (4 a 5m) 15,6 63,7 20,5 0,1 2,810 39 22 17     

ST41 (0,35 a 2,52m) 20,4 20,4 39,7 8,3 2,718 33 17 16     

ST42 (0,38 a 2,21m) 12,1 42,6 36,9 8,5 2,798 43 23 20     

ST43 (0,4 a 1,12m) 57,1 24,9 16,9 1,2 2,827 59 32 27     

ST44 (0,72 a 2m) 21,8 56,4 20,7 1,1 2,819 53 30 24     

ST44 (2 a 3m) 50,4 19,9 20,9 8,9 2,763 53 29 25     

ST44 (3 a 4m) 36,0 36,7 19,8 7,5 2,812 43 25 18     

ST44 (4 a 5m) 21,7 53,8 23,6 1,0 2,741 43 27 16     

ST47 (0,3 a 2,25m) 16,1 45,5 35,2 3,2 2,732 42 14 29     

ST50 (1 a 2,15m) 25,5 20,6 37,8 8,6 2,669 43 18 25     

ST51 (0,25 a 1m) 35,7 45,8 15,9 2,5 2,674       1,45 26,90 

ST51 (1 a 2,41m) 41,7 45,3 12,6 0,4 2,737 64 32 32 1,48 25,50 

ST53 (0,27 a 3m) 30,7 51,2 17,4 0,7 2,832 50 24 26 1,65 23,30 

ST53 (3 a 5m) 20,8 58,3 20,7 0,2 2,985 51 24 27     

ST60 (1 a 2,06m) 42,6 34,9 20,7 1,8 2,733 59 28 31     

ST61 (0,28 a 1,48m) 45,5 27,8 23,2 3,3 2,699       1,54 24,10 

ST63 (0,3 a 1,48m) 30,9 22,5 38,5 8,1 2,733 45 25 20 1,82 10,50 

ST64 (0,29 a1,25m) 45,1 24,8 23,4 6,7 2,695 61 30 30     

ST69A (0,28 a 2m)                     

ST69A (2 a 5m) 28,6 66,6 4,5 0,3 2,783 57 25 32 1,56 19,10 

ST72 (0,25 a 3m) 55,3 27,8 15,4 1,4 2,807 71 33 38     

ST72 (3 a 5m) 28,7 64,8 6,5 0,0 2,734       1,54 24,40 

ST74 (0,24 a 1,38m) 42,1 29,2 23,3 5,5 2,743 65 29 36     

ST75 (0,25 a 5m) 53,9 31,9 13,5 9,6 2,702 59 33 26     
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Tabela 5.3 - Dados consolidados dos 4 alvos (ST80A a ST45) 

Amostra 

Frações  s Limites de Atterberg Compactação 

Argila 

(%) 

Silte 

(%) 

Areia 

(%) 

Pedreg. 

(%) 
(g/cm³) 

LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 
d (g/cm³)

wot 

(%) 

ST80A (0,29 a 2m) 27,7 21,9 54,6 4,8 2,736 45 23 22 1,72 16,50 

ST82 (2 a 5m) 22,5 68,3 8,9 0,2 2,840 52 24 28     

ST83 (0,3 a 2m)         2,699 78 35 43     

ST83 (2 a 5m) 24,3 55,1 18,8 1,8 2,803 63 29 34     

ST84 (0,26 a 2m) 43,9 44,8 10,6 0,7 2,830 80 34 46     

ST84(2 a 5m) 20,1 66,6 12,7 0,5 2,835 52 22 30     

ST85 (0,32 a 4m) 51,3 30,9 14,8 2,1 2,796 53 22 31 1,51 26,80 

ST85 (4 a 5m) 55,7 55,9 20,7 0,9 2,834 56 26 30     

ST86 (0,29 a 3m) 41,1 47,4 10,7 0,9 2,746 75 36 39     

ST86 (3 a 5m) 22,2 65,8 11,6 0,5 2,827 47 29 19 1,51 26,80 

ST09A (0,40 A 1,10) 63,0 14,9 15,9 6,1 1,466 55 28 26 1,47 27,20 

ST10 (0,34 a 5m) 50,9 40,0 8,9 0,2 1,496 48 27 21 1,50 27,60 

ST11 (0,35 a 4m) 62,9 21,3 13,5 2,3 1,435 72 38 35 1,44 31,30 

ST11 (4a 4,43m) 48,0 40,8 10,3 0,8 1,460 53 25 29 1,46 26,90 

ST12(0,29 a 2,1 m) 67,7 14,1 15,4 2,7 1,463 56 29 27 1,46 29,10 

ST13(0,31 a 5m) 45,7 39,2 14,6 0,5 1,468 53 28 25 1,47 29,30 

ST14 (0,3 a 4m) 47,7 40,2 11,8 0,2 1,500 59 35 24 1,50 27,10 

ST14(4 a 5m) 33,9 53,9 12,1 0,1 1,473 57 33 24 1,47 27,90 

ST15(0,28 a 5m) 53,1 37,8 8,5 0,6 1,444 63 24 39 1,44 29,70 

ST16 (0,31 a 2m) 43,5 22,0 29,1 5,4 1,567 57 34 23 1,57 23,30 

ST17 (0,33 a 4m) 57,1 28,8 11,2 2,9 1,440 58 37 21 1,44 28,40 

ST17(4 a 5m) 44,1 49,8 5,8 0,2 1,460 60 31 29 1,46 28,20 

ST18(0,3 a 3m) 43,9 36,6 15,5 4,0 1,472 54 33 21 1,47 27,50 

ST18(0,21 a 4m) 28,8 50,8 20,3 0,1 1,535 55 26 29 1,54 24,90 

ST20(0,21 a 4m) 43,6 38,4 17,7 0,3 1,531 63 27 36 1,53 26,00 

ST20(4 a 5m) 24,2 56,6 19,0 0,4 1,581 51 28 24 1,58 24,60 

ST21(1 a 4m) 34,2 54,3 11,5 0,0 1,575 49 29 21 1,58 24,50 

ST21(4 a 5m) 18,2 61,7 19,2 0,8 1,474 45 27 19 1,47 17,20 

ST33 (2 a 4m) 51,4 34,9 13,6 0,1 1,364 59 35 24 1,36 33,30 

ST45 (0,28 a 4m) 50,9 26,6 19,3 3,3 1,535 55 36 19 1,54 24,50 

ST45 (4 a 5m) 22,6 55,8 21,5 0,1 1,583 42 23 19 1,58 25,20 

 

Os resultados obtidos através dos ensaios de Limites de Atterberg foram expressos na 

carta de plasticidade, onde foi possível avaliar com precisão a plasticidade e, 

consequentemente, a trabalhabilidade, enquanto material de aterro.  As Figuras 5.6 a 5.9 

apresentam cartas individualizada por alvos, excluindo a campanha inicial.  

 



  83 

 

 

 

Figura 5.6 - Carta de plasticidade (LL versus IP) associada aos pontos obtidos na 
investigação do Alvo 1 

 

 

Figura 5.7 - Carta de plasticidade (LL versus IP) associada aos pontos obtidos na 
investigação do Alvo 2 
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Figura 5.8 - Carta de plasticidade (LL versus IP) associada aos pontos obtidos na 
investigação do Alvo 3 

 

 

Figura 5.9 - Carta de plasticidade (LL versus IP) associada aos pontos obtidos na 
investigação do Alvo 4 

 
Conforme é possível observar nas cartas de plasticidade, algumas poucas amostras dos 

alvos 2, 3 e 4 tiveram pouca representatividade na região CL e ML, ao contrário do Alvo 

1. Esta região classifica os materiais como argila e/ou argila siltosa de baixa 

compressibilidade e mediana plasticidade, respectivamente. De acordo com a literatura 
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existente, estes materiais apresentam boa trabalhabilidade, são impermeáveis e resistência 

regular, quando compactados. Apesar de preliminar e bastante subjetiva a avaliação, já 

orienta para uma amostragem total satisfatória para os fins específicos, quando se 

consideram os resultados obtidos nos alvos investigados.  

 

5.1.   ATERRO EXPERIMENTAL  

 

Os materiais testados no aterro experimental foram os seguintes: quartzitos, saprolitos, 

diabásios e xistos de baixo teor, provenientes da área da cava. Conforme descrito no 

capítulo anterior, o aterro experimental foi projetado com 05 camadas a contar pela base. 

As três primeiras camadas foram compostas exclusivamente pelos quartzitos cuja 

granulometria não poderia exceder 10% de finos; enquanto que, a quarta camada foi 

composta por quartzitos/diabásios e saprolitos e a última camada pelos xistos do 

enrocamento de jusante. 

 

Vários ensaios foram realizados durante a execução do aterro experimental. Para nortear 

a construção do aterro, tornou-se necessário segregar os quartzitos da mina com 

granulometrias específicas em pilhas e protegidas de qualquer contaminação. Esta foi a 

grande dificuldade observada durante a formação do aterro, uma vez que, ao longo dos 

anos, com o desenvolvimento da cava, os quartzitos marginais utilizados na construção 

do antigo barramento não mais existiam. 

 

5.1.1. ENSAIOS DE LABORATÓRIO – ESPALDAR MONTANTE 

 

Os ensaios de laboratório foram realizados em Parauapebas, Belo Horizonte e Viçosa. 

Foram realizadas, inicialmente, duas campanhas de ensaios de laboratório. A primeira 

incluiu ensaios de granulometria, limites de consistência, massa específica dos sólidos e 

compactação em amostras provenientes do próprio aterro, pilhas, setores distintos da cava 

e áreas do entorno do reservatório. A segunda campanha reuniu as amostras provenientes 

do trado manual em intervalos distintos, localizados nas pilhas de estéril, barragem e 

aterro experimental. Estas amostras ainda foram submetidas ao ensaio de cisalhamento 

direto inundado. Para realização dos ensaios de resistência ao cisalhamento, as amostras 

foram reconstituídas no laboratório, por compactação, garantindo um grau mínimo de 
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compactação (GC) maior ou igual a 98% e uma variação máxima da umidade ótima de 

2% tendo se assim um ponto. As tensões normais aplicadas no ensaio foram iguais a 50, 

100, 150 e 300 kPa, em função das particularidades do material e alteamentos sucessivos.  

As Tabelas 5.4 e 5.5 retratam, parcialmente, as amostras identificadas encaminhadas aos 

laboratórios dos diversos materiais testados nos projetos conceitual e executivo, 

totalizando nesta etapa de prospecção 154 amostras. Os resultados obtidos dos ensaios de 

caracterização nas duas campanhas são apresentados nas Tabelas 5.6 e 5.7. 

 

Tabela 5.4 – Resultados de caracterização da primeira campanha de investigação 

 

 
Tabela 4.5 – Resultados de caracterização da segunda campanha de investigação 
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As curvas granulométricas apresentadas nas Figuras 5.10 a 5.14, sequenciadas a seguir, 

retratam os diversos materiais experimentados / testados no aterro experimental. As 

curvas foram separadas por tipo de material e os procedimentos de construção do aterro 

já foram destacados no capítulo anterior. 

 

Figura 5.10 - Curvas granulométricas dos materiais provenientes da cava e aterro 

 

 

Figura 5.11 - Curvas granulométricas dos saprolitos proveniente da segunda campanha 
de amostragem 
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Figura 5.12 - Curvas granulométricas para os quartzitos 

 

 

Figura 5.13 - Curvas granulométricas para os solos residuais do entorno do reservatório 
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Figura 5.14 - Curvas granulométricas (2º campanha) para os quartzitos e saprolitos  

 

A Carta de Plasticidade (Figura 5.15) foi elaborada a partir dos resultados obtidos nos 

ensaios de limites de consistência.  Observa se que as amostras de saprolito (vermelho) 

se enquadraram na região CL e ML, podendo ser classificadas como argila e silte de baixa 

plasticidade, respectivamente. Para essa classificação, os materiais são considerados de 

boa trabalhabilidade, impermeáveis e de resistência regular quando compactados. Os 

quartzitos (em amarelo) estão enquadrados na região CL, classificados como solos de 

baixa compressibilidade e baixa a média plasticidade. Já os solos residuais, representados 

em verde, são classificados, em sua maioria, como siltes de baixa plasticidade. 
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Figura 5.15 - Carta de plasticidade (LL versus IP) associada aos materiais usados no 
aterro experimental 

 

Com relação à compactação, a Tabela 5.6 apresenta os valores de peso específico seco 

máximo (em kN/m³) e o teor de umidade ótimo, obtidos para a etapa 02, campanhas 01 e 

02. Ainda se tratando do ensaio de compactação, tem-se uma rápida abordagem quando 

se verifica os resultados apresentados na Tabela 5.7 (controle de compactação). Os 

materiais aplicados no aterro experimental apresentaram facilidade de ganho de 

compactação, em função da porcentagem de finos e arranjos cristalinos. Este fato elevou 

o grau de compactação, em alguns casos a valores acima de 100%, muito provavelmente 

pela variação dos materiais em campo. A umidade ótima também apresentou grande 

variação. Poucas vezes apresentou dentro da faixa recomendada.  
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Tabela 5.6 - Resultados do ensaio de compactação em amostras reconstituídas 

 
 

Tabela 5.7 - Resultados do controle de compactação do aterro experimental 

 
 

Após a análise destes resultados, verificou que os mesmos poderiam ser facilmente 

melhorados com um simples peneiramento prévio, ajustando a granulometria em campo 

por meio de grelhas ou peneiras industriais, a fim de obter o maior potencial geotécnico 

do material. 
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Os resultados obtidos nos ensaios de cisalhamento direto realizado nos quartzitos, 

saprolitos, solo residual e hidrotermalito para as tensões normais já destacadas foram 

interpretados e produziram os parâmetros expostos na Tabela 5.8. Reforça-se que os 

ensaios foram reconstituídos conforme o peso específico obtido no controle de 

compactação. A interpolação dos pontos de ruptura para obtenção da reta de Mohr 

Coulomb é mostrada na Figura 5.16. Fotos dos corpos de prova após o cisalhamento são 

mostradas nas Figuras 5.17 a 5.20. 

 

Tabela 5.8 - Parâmetros de resistência interpretados do ensaio de cisalhamento direto 

Amostra Descrição 
d 

(kN/m³) 

Valores de pico Valores residuais 

c (kPa)  (º) c (kPa)  (º) 

GEO30B Quartzito sujo 19,45 29 35 6 31 

GEO31 Quartzito saprolítico 19,21 31 34 5 33 

GEO33 Quartzito sujo 19,16 23 37 2 35 

GEO34 Quartzito sujo 20,26 23 37 1 35 

GEO35 Quartzito sujo 20,24 22 37 1 35 

GEO36 Quartzito sujo 20,10 16 36 0 35 

GEO37 Solo residual 12,97 11 29 10 23 

GEO55B Hidrotermalito 20,88 23 38 13 33 

GEO153 Solo residual 19,50 10 29 3 26 

GEO154 Solo residual 19,50 11 29 3 26 

 
 

 

Figura 5.16 - Curva tensão normal versus tensão cisalhante para o quartzito sujo após 
validação dos resultados 
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Figura 5.17 – CP após o cisalhamento 
para a tensão de 50 kPa  

 

Figura 5.18 – CP após o cisalhamento para 

a tensão de 100 kPa 

 

 

Figura 5.19 – CP após o cisalhamento 

para a tensão de 150 kPa 

 

Figura 5.20 – CP após o cisalhamento para 

a tensão de 300 kPa 

 

Foram também realizados ensaios de permeabilidade in situ. Os coeficientes de 

permeabilidade (k) obtidos nos ensaios (cm/s) são apresentados nas Tabelas 5.9 e 5.10, 

de acordo com a profundidade de cada camada. 
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Tabela 5.9 - Coeficientes de permeabilidade obtidos na primeira campanha de ensaios 

 
 

 
Tabela 5.10 - Coeficientes de permeabilidade obtidos na segunda campanha de ensaios 
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Adicionalmente, durante a realização da campanha de permeabilidade por meio de poços 

sobre o aterro experimental, foi extraída uma amostra indeformada e enviada para 

realização de ensaio de permeabilidade de carga variável em laboratório. O coeficiente 

de permeabilidade obtido neste caso foi igual a 4,3 x 10-3 cm/s. 

 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, foram também realizadas algumas 

tentativas do ensaio de permeabilidade em cava, tipo Matsuo, onde não se obteve grandes 

avanços. 

 

O programa de investigação ainda incorporou a retirada de uma amostra Denison, no 

quartzito do antigo barramento, onde a amostra foi retirada no intervalo de 12 a 13 metros 

de profundidade. O objetivo foi a realização de um ensaio triaxial tipo CIU. Para tanto, 

os corpos de prova das amostras foram talhados com diâmetro aproximado de 36 mm e 

altura aproximada de 72 mm e submetidos a 4 (quatro) níveis de tensões de confinamento, 

sendo esses de 50, 100, 200 e 400 kPa. O ensaio foi realizado em células de confinamento 

e teve fases de saturação por percolação e saturação por contrapressão. A saturação foi 

verificada pelo parâmetro ‘B’. Para o processo de saturação por contrapressão o CP foi 

devidamente percolado para elevação do grau de saturação inicial dos corpos de prova. 

Todos os dados e resultados obtidos nos ensaios foram consolidados no relatório 

denominado PAT-RT-LAB-1574.16-001. 

 

A Tabela 5.11 mostra a memória parcial dos cálculos no momento da ruptura, cujos 

diagramas p versus q e p’ versus q são mostrados nas Figuras 5.21 e 5.22. 

 

Tabela 5.11 -  Memória parcial dos cálculos de revalidação dos dados emitidos pelo 
laboratório 
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Figura 5.21 - Diagrama p versus q 

 

 

Figura 5.22 - Diagrama p’ versus q 

 

Foram ainda realizados ensaios na argila e no quartzito do aterro experimental. Os 

resultados dos ensaios triaxiais realizados durante as obras do aterro experimental e obras 

de execução do novo barramento estão apresentados na Tabela 5.12.  
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Tabela 5.12 -  Parâmetros totais e efetivos obtidos durante as obras do aterro 
experimental 

Amostra 

Parâmetros Totais 

(TT) 

Parâmetros Efetivos 

(TE) 

c (kPa)  (º) c’ (kPa) ’ (º) 

Quartzito da barragem 34 27 25 31 

Argila 47 16 70 17 

Quartzito do aterro 23 28 36 31 

 
Já os ensaios de durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio e magnésio 

(Tabela 5.12) foram realizados nos quartzitos e xistos dos espaldares de montante e 

jusante, respectivamente. Os boletins contendo os resultados foram consolidados no 

relatório PAT-RT-LAB-1574.16-001. 

 

Tabela 5.13 -  Apresentação do ensaio de durabilidade para o quartzito 

 

 

Os resultados encontrados no ensaio de abrasão Los Angeles (Tabela 5.13) realizado nos 
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xistos e quartzitos realizados pelo laboratório INFRAGEO foram consolidados em 

relatório específico (GEOSON039/2017) atendendo a metodologia descrita na normativa 

NBR 51/2001. 

 

Tabela 5.14 -  Apresentação do ensaio de durabilidade para o quartzito 

 

 

As amostras para a realização dos ensaios MABA (Modified Acid Base Accounting) 

foram retiradas do enrocamento de jusante e encaminhadas ao laboratório responsável. 

As informações pertinentes a realização do ensaio e resultados encontrados foram 

consolidados em relatórios específicos, certificados pelo nº MA1707498-B, conforme 

demonstrado na Tabela 5.14. 

 

Tabela 5.15 -  Apresentação dos resultados consolidados do MABA 
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5.2.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

De posse dos resultados, tem se inicialmente algumas considerações a respeito do núcleo 

compactado: 

 

 Os 4 alvos pesquisados no entorno do reservatório concentram materiais 

denominados argila siltosa, argila silto-arenosa e argila siltosa com pedregulhos, de 

acordo com a classificação do sistema unificado (Figuras 5.1 a 5.5). Da mesma 

maneira, de acordo com as Cartas de Plasticidade (Figuras 5.6 a 5.9) é perceptível 

que os alvos prospectados apresentam comportamentos diferenciados nos quesitos 

deformabilidade e trabalhabilidade; 

 
 

 Da mesma maneira, é observado ainda, nas Tabelas 5.2 e 5.3, os diferentes 

comportamentos dos materiais quanto ao índice denominado atividade. Grande parte 

dos materiais amostrados apresentam valores variáveis entre 0,37 a 1,78. Merece 

destaque os valores de 0,56 e 1,10, associados aos valores de LP e LL, indicando a 

presença dos minerais ilita e montmorilonita. Também é importante mencionar a 

presença da caulinita, com índice de atividade de 0,37, LL de 55 e LP de 36; 

 
 Os materiais amostrados para compor o núcleo compactado foram classificados 

como solos residuais, colúvios e saprolitos de gnaisse (descartados inicialmente em 

função da granulometria). Pelas cartas de plasticidade dos 4 alvos prospectados e 

volumes disponíveis das áreas de empréstimo, tem-se que, o alvo 01 apresentou 

grande parte das amostras classificadas como material de baixa plasticidade (argilo 

siltosa a argilo silto arenosa), impermeáveis e resistência mediana, para os fins 

estabelecidos e os valores distintos de massa específica apresentados nas Tabelas 5.2 

e 5.3 representam a heterogeneidade mineralógica dos alvos pesquisados. Grande 

parte dos resultados encontrados está inserida nos intervalos típicos dos minerais 

denominados filossilicatos, tais como caulinita, muscovita, ilita, montmorilonita , 

biotita e clorita.  

 
Já para os materiais experimentados para compor os enrocamentos de montante e jusante, 

tem se as seguintes considerações: 
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 A primeira etapa de amostragem (anterior ao aterro experimental) para segregação 

dos materiais disponibilizados na mina foi marcada pela realização do ensaio de 

granulometria expedita por peneiramento, permitindo verificar a presença marcante 

de pedregulho e do baixo teor de umidade destes materiais; 

 

 Em seguida, foi realizada a etapa de verificação das porcentagens de finos contidas 

em cada material. Os resultados encontrados mostraram materiais granulares 

variando de pedregulhos a areias, ambos com presença de finos mediamente 

plásticos, conforme demonstrado nas curvas granulométricas (Figuras 5.10 a 5.14) e 

carta de plasticidade (Figura 5.15);  

 

 Os valores de massa específica encontrados nos materiais estudados constatam a 

presença dos minerais formadores dos solos e rochas experimentadas durante a 

execução do aterro experimental.  Os valores médios de massa específica dos sólidos, 

na grande maioria das vezes, maiores que 2,7 g/cm³, são característicos dos minerais 

de quartzo, caulinita, muscovita, feldspatos sódicos, cálcicos e potássicos, 

hornblenda e montmorilonita, dentre outros; 

 

 A umidade natural apresentou um valor médio entre os furos (trados) igual a 5,1%, 

apresentando um valor máximo de 13,6% e um mínimo de 2,6%. Esta grande 

discrepância entre o máximo valor de umidade natural encontrado e o valor mínimo, 

leva a um desvio padrão amostral de 3,58% e um coeficiente de variação de 70,65%, 

o que nos permite dizer que as amostras foram recolhidas em pontos distantes. Da 

mesma maneira, é perceptível que, o material estudado é predominantemente 

pedregulhoso, apresentando algumas vezes matriz siltosa e algumas vezes, matriz 

arenosa, é, portanto, o seu teor de umidade natural é fortemente influenciado pela 

pluviosidade e/ou condições climática local, haja vista os valores encontrados de 

permeabilidade; 

 

 De acordo com o Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS), os materiais 

estudados dividem-se entre pedregulho a areia, mais precisamente: pedregulho bem 

graduado (GW); pedregulho mal graduado (GP); pedregulho bem graduado com silte 
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(GW-GM); pedregulho mal graduado com silte (GP-GM); areia mal graduada (SP); 

areia bem graduada (SW) e areia mal graduada com silte (SP-SM); 

 
 Das amostras estudadas, poucas apresentaram valores de limite de liquidez (GEO 37, 

38, 53 e 55), e somente a amostra GEO 38 apresentou plasticidade, com valores 

relativamente altos, enquanto eram esperados valores baixos. Entretanto, este 

comportamento anômalo ocorre por vez, quando a composição mineralógica da 

fração fina é muito ativa; 

 
 As curvas granulométricas obtidas apresentaram-se entre uniformes a não uniformes, 

com materiais entre bem graduados e mal graduados. Esta variação da distribuição 

granulométrica se justifica pela origem das amostras, tendo em vista que foram 

recolhidas de diferentes locais e posições na área da mina. Uma abordagem rápida 

deve ser realizada com o preconizado por Nogami e Villibor (1995), pesquisadores 

de referência em solos tropicais lateríticos, no que se refere ao fato de que a aplicação 

dos sistemas tradicionais para análise de solos baseados nos ensaios de 

caracterização, não permitem distinguir os solos saprolíticos dos solos lateríticos, e 

apresentam uma série de deficiências e limitações quando utilizadas para solos de 

regiões tropicais. Em análises tradicionais, os ensaios de limite de liquidez (LL) e o 

índice de plasticidade (LP) não retratam as reais possibilidades de uso desse tipo de 

solo, tão pouco o seu alto desempenho em campo quando utilizado em camadas 

compactadas, sendo nestes casos sugerido a aplicação da metodologia MCT; 

 

 Quanto aos parâmetros de compactação, o comportamento se deu de forma esperada, 

possuindo baixo valor de umidade ótima (da ordem de 8%) para os materiais mais 

grosseiros, e um valor maior médio (da ordem de 25%) para os materiais com fração 

siltosa. Da mesma maneira, os resultados obtidos para o peso específico seco máximo 

superior foi da ordem de 20 kN/m³ para os materiais grosseiros, e de 13 kN/m³ para 

os materiais com fração siltosa.  

 

 Nos resultados encontrados para o ensaio de cisalhamento direto, verificou-se que 

segundo as curvas de ruptura, as amostras apresentam ruptura do tipo frágil, 

possuindo uma resistência máxima de pico e posteriormente, uma resistência mínima 

residual, condizentes com a origem dos materiais, visto que este tipo de ruptura 
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geralmente está ligado a materiais granulares compactos. Ainda, as amostras 

apresentaram valores consideráveis de coesão, mesmo sendo predominantemente 

granulares, o que pode ser explicado pela atividade anteriormente confirmada, 

referente a fase fina do solo; 

 

 Os valores de permeabilidade, obtidos nos ensaios realizados no aterro experimental, 

possuem uma ordem de grandeza característica de materiais areno-siltosos e que, 

como era de se esperar, há uma grande dispersão entre os resultados em todos os 

casos, proveniente da heterogeneidade dos materiais empregados. Em função desta 

especificidade, foi proposto para o cálculo do valor de permeabilidade um valor 

estatístico, para o universo de poços ensaiados, utilizando a distribuição “t” de 

Student, adequada ao controle pela média de amostragens pequenas e com nível de 

confiança de 95% para suporte ao projeto. Conforme demonstrado, o resultado da 

permeabilidade para o corpo de prova, obtido por moldagem de amostra indeformada 

apresenta coeficiente de permeabilidade entre os valores mínimos e máximos obtidos 

no campo; 

 

 Os resultados obtidos nos ensaios triaxiais adensados não drenados durante a 

execução da obra, apenas reforçaram a influência do controle de compactação no 

aumento da resistência do material argiloso.  

 
 Apesar de não detalhado neste capítulo, foram realizados ensaios específicos nos 

espaldares de jusante e montante. Os resultados obtidos nos ensaios de durabilidade 

para o xisto foram interpretados como satisfatórios, uma vez que, examinando 

quantitativa e qualitativamente a desintegração, esmagamento, quebra ou laminagem 

dos grãos, acima de 19 mm, a perda média foi de 2,5%.  De acordo com a Norma 

Rodoviária DNER – EM 038 (DNER, 1997), tem se que para os ensaios de 

durabilidade com solução de sulfato de sódio ou magnésio, o agregado miúdo não 

pode apresentar perda superior a 10%.  

 

 Os resultados obtidos no ensaio Los Angeles para o xisto do espaldar de jusante 

mostraram se satisfatórios, uma vez que, os valores médios ficaram em torno de 27%, 

abaixo do preconizado em norma, ou seja, o índice de desgaste por abrasão não deve 
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ser superior a 50% em massa do material inicial.  

 

 Os resultados do MABA realizados foram considerados satisfatórios, apesar dos 

resultados encontrados estarem no intervalo / limites das incertezas. Porém, em 

função de todo o histórico de investigação já existente na área do empreendimento e 

que será abordado no Capítulo 7, os resultados obtidos estão dentro dos limites 

esperados para a região. 
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CAPÍTULO 6 
 

 

SIMULAÇÃO NUMÉRICA 
 

As simulações numéricas apresentadas neste capítulo foram realizadas nas seções 

principais do maciço, levando-se em consideração as projeções do alteamento e as leituras 

da instrumentação do antigo barramento, grande parte preservada durante as obras. 

 

As análises foram realizadas com o auxílio do software Slide, versão 7.0, da empresa 

Rocsciense. O método utilizado foi o GLE/Morgenstern Price, considerando o equilíbr io 

de forças e momentos. A modelagem dos materiais seguiu o critério de ruptura de Mohr-

Coulomb e parâmetros definidos durante as diversas campanhas de ensaios realizadas nas 

fases de projeto básico e executivo, conforme já descrito nos capítulos anteriores. As 

análises de percolação apresentadas foram realizadas com base no método dos elementos 

finitos através dos softwares RS2 e Slide 7.0, ambos da empresa Rocsciense. 

 

6.1. AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

6.1.1. PARÂMETROS GEOTÉCNICOS ADOTADOS  

 

Os parâmetros de resistência dos materiais do maciço e da fundação adotados nesta 

dissertação foram avaliados com base nos resultados de ensaios (cisalhamento direto e 

triaxial) realizados durante a execução dos projetos da obra, já expostos no capítulo 

anterior. As Tabelas 6.1 e 6.3 representam os parâmetros adotados de resistência e de 

permeabilidade adotados nas análises numéricas, provenientes dos ensaios de 

caracterização dos materiais realizados durante as etapas de projetos conceitual e 

executivo. Durante a execução das obras de alteamento, alguns novos ensaios foram 

realizados e os resultados encontrados foram validados e inseridos nas retroanálises. Para 

o enrocamento foi adotado o ângulo de atrito como função da tensão normal. Os 

parâmetros de enrocamento adotados estão expostos na Tabela 6.2 e Figura 6.1. 
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Tabela 6.1 - Parâmetros de resistência dos materiais adotados  

 

Tabela 6.2 - Envoltória de resistência utilizada para o enrocamento (Barton & Kjaernsli) 
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Figura 6.1 - Curva tensão normal versus tensão cisalhante para o enrocamento 

 

Tabela 6.3 - Parâmetros de permeabilidade adotados  
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6.2. ANÁLISE NUMÉRICA 

 

6.2.1.  LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES DE ANÁLISE 

 

As seções de análise foram definidas levando-se em consideração as principais seções 

instrumentadas do maciço existente, envolvendo as seções 2 +10, 3 + 10 e 5 + 10, cuja 

localização está indicada na Figura 6.2. 

 

 

 

Figura 6.2 - Localização das seções de análise na projeção do alteamento na elevação 
235 m 

 

6.2.2. AQUISIÇÃO DE DADOS DE INSTRUMENTAÇÃO 

 

Durante as obras de alteamento, a frequência nas leituras foi otimizada, com o intuito de 

acompanhar os efeitos construtivos sob o antigo maciço. O plano de monitoramento e 

instrumentação atual do maciço é composto por 14 piezômetros de tubo aberto tipo 

Casagrande e 5 indicadores de nível d´água. Não existem réguas limnimétricas, uma vez 

que, o nível do reservatório é medido diariamente pela equipe de topografia com 
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equipamento de alta precisão, conforme destaca a Figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3 - Acompanhamento diário do nível de água do reservatório 

 

Além disso, para compor as análises, foi realizada uma avaliação estatística dos 

instrumentos disponíveis entre os anos de 2016 a 2017, cujas leituras são destacadas na 

Tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4 - Análise estatística das leituras dos instrumentos da barragem de rejeitos 

 

SEÇÕES 

 

Instrumentação 

Análise Estatística das Leituras dos Instrumentos  

Máximo 

(m) 

Mínimo 

(m) 

Média 

(m) 

Mediana 

(m) 

Desvio 

padrão em 

relação à 

média 

Desvio 

padrão 

amostral 

 

5 + 10 

PZ-05 214,28 212,95 213,62 213,53 0,40 0,51 

PZ-201 193,848 191,748 193,598 193,478 0,28 0,54 

PZ-202 200,71 194,70 200,096 195,025 1,10 1,45 

PZ-203 196,27 195,10 195,97 196,045 0,21 0,31 

INA-201 197,036 194,866 195,755 195,326 0,77 1,08 

INA-03 200,375 197,474 198,420 198,254 0,63 1,10 

 

3+10 

PZ-101 207,892 205,102 212,68 205,81 0,45 0,54 

PZ-102 206,43 201,99 204,56 202,229 0,41 0,67 

PZ-103 A 206,961 202,631 203,404 203,281 0,50 0,68 

PZ-202 200,71 194,70 200,096 195,025 1,10 1,45 

PZ-203 196,27 195,10 195,97 196,045 0,21 0,31 

INA-04 205,213 202,923 204,431 204,443 0,36 0,48 

PZ-104 201,104 197,474 198,420 198,254 0,63 1,10 

7 + 10 INA-01 214,58 211,55 213,011 212,53 0,87 0,97 
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INA-104 210,061 208,141 208,997 208,661 0,55 0,61 

2 +10 PZ-03 195,496 193,506 194,668 194,726 0,50 0,58 

 

Quando se compara os valores encontrados na análise estatística acima com a Carta de 

Risco existente para a estrutura na condição atual (obras de alteamento), verifica se que 

alguns instrumentos estão em nível de atenção. Esta condição é justificada pela 

continuidade das obras, aumento no nível do reservatório e “obstrução” parcial da 

drenagem interna do antigo maciço.  

 

6.2.3. CONDIÇÕES DE CONTORNO PARA A MODELAGEM NUMÉRICA 

 

Para a realização das análises de estabilidade para a condição final do 1º alteamento, 

foram levadas em consideração as seguintes alterações nas seções principais : 

espessamento do núcleo argiloso e divisão de materiais no paramento de montante.  

Quanto à estabilidade física, levaram-se em consideração os valores mínimos de fator de 

segurança determinados pelas análises determinísticas de estabilidade, considerando as 

condições de carregamento, drenado ou não drenado, dos materiais envolvidos. 

Adotaram-se as recomendações da NBR 13.028 (ABNT, 2017) (Tabela 6.5). 

 

Tabela 6.5 - Fatores de segurança mínimos para barragens de mineração 

Fase Tipo de ruptura Talude 
Fator de Segurança 

Mínimo 

Final de construção a 
Maciço e 

fundações 

Montante e 

jusante 
1,30 

Operação com rede de fluxo 

em condição normal de 

operação, nível máximo do 

reservatório 

Maciço e 

fundações 
Jusante 1,50 

Operação com rede de fluxo 

extrema, nível máximo do 

reservatório 

Maciço e 

fundações 
Jusante 1,30 

Operação com 

rebaixamento rápido do 

nível d’água do reservatório 

Maciço e 

fundações 
Montante 1,10 

Operação com rede de fluxo 

em condição normal 
Maciço Jusante 1,50 
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Entre bermas 1,30 

Solicitação sísmica, com 

nível máximo do 

reservatório 

Maciço e 

fundações 

Montante e 

jusante 
1,10 

a  
Etapas sucessivas de barragens alteadas com rejeitos não podem ser analisadas como “final de construção”, 

devendo atender aos fatores de segurança mínimos estabelecidos para as condições de operação. 

 

Portanto, tem se que: 

 

 Final de construção: adotou-se neste trabalho um Fator de Segurança (F.S.) mínimo 

de 1,30, considerando a elevação do reservatório na cota 218,60 m (determinada 

pelos estudos de balanço hídrico da barragem e corresponde à data de conclusão 

das obras de alteamento). Adotou-se ainda para a condição final de construção, um 

fator Ru de 0,25, o qual estima a pressão de água como uma parcela da pressão 

vertical;  

 
 Operação normal: adotou-se um F.S. mínimo de 1,50, levando se em consideração 

o nível do reservatório na elevação 232 m; 

 

 Condição crítica: adotou-se um F.S. mínimo de 1,30. Para esta análise considerou 

duas condições críticas: 1) o nível de água do reservatório correspondente ao nível 

d’água (N.A.) máximo maximorum na elevação 233,57 m e; 2) dreno inclinado 

parcialmente colmatado.   

 

 Análises de Percolação e Estabilidade  

 

As análises de percolação foram realizadas a partir da utilização dos softwares Slide 7.0 

e RS2, ambos da empresa Rocsciense. Os dados utilizados nas análises estão destacados 

no item 6.1.1. desta dissertação. Conforme mencionado anteriormente, as seções de 

análises adotadas foram 2 +10, 3 + 10 e 5 + 10, cujas análises detalhadas são destacadas 

na sequência.  

 

a) Seção 2 + 10 

Final de Construção 
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Conforme mencionado, as análises de estabilidade e percolação são apresentadas para a 

seção 2 + 10, contemplando ao final da construção, o N.A. em 218,60 m, além da 

condição zero pressure na transição e Ru = 0,25. As representações gráficas das análises 

são destacadas nas Figuras 6.4 a 6.8. 

 

 

Figura 6.4 - Análise de estabilidade e percolação no final de construção 

 (F.S. jusante = 1,81) 
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Figura 6.5 - Análise de estabilidade e percolação no final de construção 

(F.S. montante = 2,49) 

 

 

Figura 6.6 - Análise de estabilidade e percolação no final de construção considerando a 
condição de contorno zero pressure na transição 

 (F.S. = 1,80) 
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Figura 6.7 - Análise de estabilidade no final de construção, contemplando Ru = 0,25.  

(F.S. jusante = 1,58) 

 

 

 

Figura 6.8 - Análise de estabilidade contemplando Ru = 0,25 

(F.S. montante = 2,14) 
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Operação normal: 

As Figuras 6.9 e 6.10 representam as análises para o N.A. do reservatório em 232,00 m. 

 

 

Figura 6.9 - Análise de estabilidade e percolação para a condição normal 

(F.S. jusante = 1,70) 

 

Figura 6.10 - Análise de estabilidade e percolação para a condição normal  

(F.S. montante = 2,82) 
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Condição crítica: 

Para as simulações apresentadas nas Figuras 6.11 a 6.14 foram consideradas o N.A. 

máximo maximorum na elevação 233,57 m e o dreno parcialmente colmatado. 

 

 

Figura 6.11 - Análise de estabilidade e percolação na condição crítica para N.A. 
máximo maximorum na elevação 233,57 m 

 (F.S. jusante = 1,67) 

 

Para refinamento da seção, foi realizada uma nova análise de percolação, considerando a 

retirada do enrocamento e da transição, contemplando apenas os materiais de baixa 

permeabilidade, distintos nos quartzitos de montante e núcleo compactado.  
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Figura 6.12 - Análise de estabilidade na condição crítica (refinada) para N.A. máximo 
maximorum na elevação 233,57 m 

(F.S. jusante = 1,62) 

 

 
Figura 6.13 -  Análise de estabilidade e percolação na condição crítica (refinada) para 

N.A. máximo maximorum na elevação 233,57 m 

(F.S. montante = 2,82) 
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Figura 6.14 - Análise de estabilidade com dreno parcialmente colmatado 

(F.S. jusante = 1,80) 

 

b) Seção 3 + 10 

Final de construção:  

As análises contemplam, ao final da construção, o N.A. em 218,60 m, além da condição 

zero pressure na transição e Ru = 0,25 (Figuras 6.15 a 6.18).  

 

 

Figura 6.15 - Análise de estabilidade contemplando o final de construção 

(F.S. jusante = 1,87) 
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Figura 6.16 - Análise de estabilidade contemplando o final de construção 

(F.S. montante = 2,99) 

 

 

 

Figura 6.17 - Análise de estabilidade e percolação contemplando a condição de 
contorno zero pressure 

(F.S. jusante = 1,85) 
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Figura 6.18 - Análise de estabilidade contemplando o final de construção contemplando 
Ru = 0,25 

(F.S. jusante = 1,57) 

 

Condição operacional 

As análises de estabilidade e de percolação para a condição operacional da barragem são 

apresentadas graficamente nas Figuras 6.19 a 6.20. 

 

 

Figura 6.19 - Análise de estabilidade e percolação para a condição operacional 

(F.S. montante = 3,25) 
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Figura 6.20 - Análise de estabilidade para a condição operacional 

(F.S. jusante = 1,66) 

 

Condição Crítica:  

As análises de estabilidade e de percolação para esta seção consideraram também o N.A. 

máximo maximorum na elevação 233,57 m, bem como o dreno parcialmente colmatado 

(Figuras 6.21 a 6.24). 

 

 

Figura 6.21 - Análise de estabilidade e percolação considerando o N.A em 233,57 m 

(F.S. jusante = 1,63) 
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Figura 6.22 - Análise de estabilidade e percolação considerando o N.A em 233,57 m  

(F.S. montante = 3,66) 

 

 

 

 

Figura 6.23 - Análise de estabilidade contemplando dreno e enrocamento parcialmente 
colmatados  

(F.S. jusante = 1,36) 
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Figura 6.24 - Análise de estabilidade contemplando dreno e enrocamento parcialmente 
colmatados 

(F.S. montante = 2,82) 

 

c) Seção 5 + 10 

Final de Construção: 

As análises contemplam, ao final da construção, o N.A. em 218,60 m, além da condição 

zero pressure na transição e Ru = 0,25 (Figura 6.25 a 6.28). 

 

 

Figura 6.25 - Análise de estabilidade e percolação no final de construção 

(F.S. jusante = 2,15) 
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Figura 6.26 - Análise de estabilidade e percolação no final de construção 

(F.S. montante = 2,02) 

 

 

 

Figura 6.27 - Análise de estabilidade e percolação no final de construção considerando 
Ru = 0,25 

(F.S. jusante = 1,74) 
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Figura 6.28 - Análise de estabilidade e percolação no final de construção considerando 
Ru = 0,25 

(F.S. montante = 2,62) 

 

Operação Normal: 

As análises para operação normal são apresentadas nas Figuras 6.29 e 6.30. 

 

 

Figura 6.29 - Análise de estabilidade e percolação na condição operacional 

(F.S. jusante = 1,99) 
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Figura 6.30 - Análise de estabilidade e percolação na condição operacional 

(F.S. montante = 2,49) 

 

Condição Crítica: 

Para a condição crítica, as análises foram realizadas para o N.A. máximo maximorum na 

elevação 233,57 m e o dreno parcialmente colmatado (Figuras 6.31 a 6.34). 

 

Figura 6.31 - Análise de estabilidade e percolação contemplando o N.A. de 233,57 m 

(F.S. montante = 2,57) 
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Figura 6.32 - Análise de estabilidade e percolação contemplando o N.A. de 233,57 m 

(F.S. jusante = 1,90) 

 

 

 

Figura 6.33 - Análise de estabilidade e percolação contemplando o dreno parcialmente 
colmatado 

(F.S. jusante = 1,63) 
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Figura 6.34 - Análise de estabilidade e percolação contemplando dreno e enrocamento 
parcialmente colmatado 

(F.S. montante = 3,38) 

 

 Síntese dos resultados obtidos 

 

A Tabela 6.6 apresenta os resultados obtidos a partir das simulações numéricas realizadas 

nos diversos cenários.  

 

Tabela 6.6 – Quadro resumo resultados obtidos nas análises de estabilidade. 

SEÇÃO 

CONDIÇÃO 

FINAL DE CONSTRUÇÃO  
(FS min = 1,3) 

NORMAL  
(FS min= 1,5) 

CRÍTICO 
(FS min= 1,3) 

2+10 1,53 – 1,75 2,14 1,62 – 1,80 

3+10 1,57 – 1,87 1,66 1,36 – 1,63 

5+10 1,74 1,99 1,63 – 1,90 

 

 

Os resultados encontrados em todas as seções de análise, contemplando as diversas 

situações que possam vir a comprometer a estabilidade física de uma barragem, atendem 

os valores mínimos de fatores de segurança preconizados na NBR 13.028 (ABNT, 2017). 

A situação mais crítica encontrada foi observada na seção 3 + 10, de maior altura, na 
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situação de N.A. máximo e dreno parcialmente colmatado. 

 

Reforça-se que os parâmetros de resistência dos materiais do maciço e da fundação 

adotados nas análises foram adotados com base nos resultados de ensaios (cisalhamento 

direto e triaxial) realizados durante a execução das etapas de projeto. Neste contexto, além 

de atender as recomendações normativas já expostas, todas estas análises confirmaram a 

possibilidade de utilização dos diferentes materiais testados no aterro experimental e 

áreas remotas da cava. 
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CAPÍTULO 7 
 

 

ESTUDO DE DRENAGEM ÁCIDA DE MINA - AMD 
 

7.1. HISTÓRICO 

 

Durante os estudos de viabilidade do projeto, a possibilidade de geração de drenagem 

ácida foi uma das preocupações do empreendimento. Desta forma, em 2002, foi realizado 

um primeiro estudo de drenagem ácida e lixiviação de metais no empreendimento. O 

estudo teve por objetivo avaliar o potencial de drenagem ácida em rocha (ARD) e 

posterior, associação desta à provável lixiviação de metais, buscando antever planos de 

prevenção e mitigação dos riscos para a qualidade da água, durante a vida útil do 

empreendimento. 

 

Os estudos concluíram que o potencial de geração de AMD era baixo, entretanto, 

deveriam ser realizados testes estáticos adicionais em mais amostras, seguidos de testes 

cinéticos em amostras das diferentes unidades litológicas existentes no empreendimento, 

almejando confirmar os estudos iniciais e, desta mesma maneira, garantir a qualidade das 

águas e, se necessário, introduzir métodos de controle e mitigação da AMD. 

 

Neste sentido, os testes recomendados foram realizados nos anos de 2003 e 2004, e os 

resultados obtidos confirmaram que é pouco provável a geração de acidez pelo 

intemperismo da rocha, embora existam elevadas concentrações de alguns metais, tais 

como, fluoretos e sulfatos. Estes foram encontrados nas lixívias de alguns dos testes 

estáticos e cinéticos. Os testes cinéticos indicaram ainda, para um número significativo 

de amostras de rocha fresca, uma solubilidade de flúor, o que resultou na classificação 

dessas amostras como sendo de Classe II. A maioria das amostras de saprolito e rochas 

de transição foram classificadas como Classe III (inerte), ou seja, quando amostrados de 

forma representativa, conforme a NBR 10.007 (ABNT, 2004), e submetidos a um contato 

estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, 

conforme teste de solubilização segundo a NBR 10.006 (ABNT, 2004), não tiveram 
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nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. 

 

Já os testes cinéticos nas células de umidade suportaram a predição feita anteriormente. 

As amostras testadas não apresentaram geração de acidez e indicaram que os sulfetos do 

Salobo (calcocita, calcopirita e bornita) eram muito lentos para reagir. Dos três sulfetos, 

teoricamente, a calcopirita poderia produzir acidez se as reações de oxidação fossem 

completas. Ressalta-se quem a ocorrência de pirita no depósito não é comum.  

 

Posteriormente, em 2011, prosseguiu-se com os estudos para o correto monitoramento da 

qualidade da água. Na ocasião, optou-se pelo encapsulamento de estéril oxidado com 

saprolito e materiais de transição; pelo monitoramento da pilha temporária e diques, 

mesmo considerando o baixo potencial de geração de AMD, bem como pela revisão dos 

dados de monitoramento da água, comparando com os dados anteriormente obtidos. 

 

7.2. TESTES ESTÁTICOS 

 

O potencial para uma mina gerar drenagem ácida e consequentemente haver a 

solubilização de metais que podem contaminar o solo, é dependente de muitos fatores, 

merecendo destaque a localização geográfica do corpo mineral. 

  

Ferguson e Erickson (1988) identificaram e classificaram os principais fatores que 

controlam a drenagem ácida, classificando os como fatores primários, secundários e 

terciários. Os fatores primários envolvem a produção de ácido, que são relacionadas com 

as reações de oxidação dos sulfetos. Os fatores secundários são os que controlam e 

interagem com os produtos da reação de oxidação, tais como, reações com outros minerais 

que consomem ácido, que podem ou neutralizar o ácido ou reagir com outros minerais. 

Fatores terciários referem-se aos aspectos físicos do material em questão (por exemplo, 

paredes do poço de mina subterrânea, pilhas de estéril, ou rejeitos dispostos em barragens) 

que influenciam a reação de oxidação, a migração do ácido, e seu consumo através de 

reações com outros minerais.  

 

A análise dos três fatores, interagindo com a disciplina da geometalurgia, mostra-se 
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crucial para a completa interpretação dos fenômenos de geração e consumo da drenagem 

ácida, bem como auxiliar no planejamento, monitoramento e manuseio de todos os 

materiais gerados no plano de mina do empreendimento. 

 

Métodos estáticos de balanço ácido-base se referem a um conjunto de testes químicos que 

preveem a capacidade de determinado material resultar em AMD quando expostos à 

atmosfera. Em geral, são aceitos pela indústria, fornecendo dados úteis para a predição, 

ainda que não simulem a condição ideal de intemperismo. Esses testes são realizados em 

escala de bancada, e são empregados com a finalidade de se examinar o balanço entre as 

espécies geradoras de ácido (sulfetos) e aquelas consumidoras de ácido (carbonatos, 

silicatos, etc), de uma determinada amostra. São chamados de testes estáticos, por não 

levarem em conta a relação entre as taxas de produção e de consumo de ácido. São, em 

geral, de simples execução e têm como propósito apresentar uma primeira ideia do caráter 

gerador ou não de ácido do material em questão.  

 

Os testes estáticos têm como objetivo auxiliar na predição da característica da drenagem 

através da comparação do potencial máximo de produção de ácido (AP) com seu máximo 

potencial de neutralização (NP). O valor AP é determinado através da multiplicação do 

percentual de enxofre total da amostra por um fator de correção de 31,25 (AP = 31,25 x 

%S). O valor NP é a medida da quantidade de carbonato equivalente disponível para 

neutralizar o ácido a ser gerado. O valor de NP pode ser determinado através de uma 

titulação reversa, onde se adiciona uma solução ácida até o pH final de 3.5 (Ferguson e 

Morin 1991; Lapakko 1993b).  

 

O potencial de neutralização líquido, denominado como NPP, é determinado através da 

subtração do valor de AP pelo do valor de NP, ou seja, NPP = NP – AP.  

 

A razão entre NP e AP também é utilizada como fonte de cálculo. Um NPP igual a zero 

é equivalente a um NP/AP igual a 1 (Ferguson e Morin,1991). As unidades de medida 

para os resultados de AP, NP e NPP são tipicamente expressas em kg de carbonato de 

cálcio (CaCO3) por 1000 toneladas métricas da rocha. 

 

Para classificar as amostras como potencialmente geradoras ou neutralizadoras de ácido, 
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existem, então, vários critérios de comparação entre o potencial ácido (AP) e o potencial 

de neutralização (NP). 

 

Alguns desses são baseados no potencial líquido (NPP). Teoricamente, se o potencial 

líquido é negativo, o material pode produzir ácido. Entretanto, considera somente para 

valores menores ou iguais a - 20 é que a amostra muito provavelmente será geradora de 

ácido. Se o valor da diferença é positivo, então há um baixo risco de geração de drenagem 

ácida. Entretanto, quando o material apresenta valores acima de + 20, indica que o 

material possui grande capacidade neutralizadora. Quando o potencial líquido encontrado 

estiver na faixa - 20 e + 20, o teste é considerado não conclusivo. 

 

Outro critério é a razão entre o potencial de neutralização e o potencial gerador (NP/AP). 

Há indicações na literatura de que para valores maiores que 3, não haverá drenagem ácida, 

mas para valores abaixo de 1, provavelmente haverá. Para valores entre 1 e 3, referida 

como a zona de incerteza, testes cinéticos complementares são normalmente 

recomendados. A previsão da qualidade de drenagem para uma amostra com base nesses 

valores exige premissas de que as taxas de reação são semelhantes e que o ácido 

consumido pelos minerais irá dissolvê-los (Lapakko, 1992). 

 

Alguns estudos fazem ainda uma consideração para valores da razão NP/AP entre 1 e 4, 

definindo essa faixa como “grey zone” ou zona de incerteza. A Tabela 7.1 descreve os 

critérios para a análise sugerida do potencial de formação de drenagem ácida. Outra 

análise realizada está relacionada à percentagem total de enxofre presente na amostra. Se, 

porventura, a quantidade de enxofre é menor do que 0,1% (o que equivale a AP < 3), 

provavelmente o material não será gerador de ácido, mesmo para valores baixos de 

potencial consumidor. Por outro lado, se o enxofre presente na amostra, sob a forma de 

sulfetos (principalmente pirita), é superior a 3% (AP > 100), poderá haver formação de 

ácido, mesmo para minérios que contém valores significativos de potencial de 

neutralização. 

 

 

 

 



  133 

 

Tabela 7.1 - Critério para interpretação de NP/AP 

Potencial para 

formação de 

AMD 

Razão 

NP/AP 
Comentários 

Provável < 1 Provável geração de ácido. 

Possível 1 - 2 Possível geração de AMD se PN é insuficientemente reativo 

ou se a fonte geradora de neutralização foi exaurida mais 

rapidamente que os sulfetos. 

Baixo 2 - 4 Não há geração de AMD a não ser que haja uma significativa 

exposição dos sulfetos, ou que sejam extremamente reativos 

em combinação com um potencial de neutralização 

insuficientemente reativo. 

Nenhum > 4 Não há geração de AMD. 

 

Nos estudos que vem sendo realizados no empreendimento são utilizados para a avaliação 

do potencial de AMD, os critérios de Smith e Barton-Bridges, B.C. AMD Task Force 

(Tabela 7.2), em conjunto com %S e pH pasta. 

 

Tabela 7.2 -  Critérios de predição da geração de ácido utilizados nos estudos 

Geração de 

Ácido 

Referências 

B.C. AMD Task Force Smith e Barton-Bridges 

Não (NP - AP) > +20 NP/AP > 3 

Possível -20 < (NP - AP) < +20 3 > NP/AP >1 

Sim NP < -20 NP/AP <1 

 

 

7.2.1. ABA – ACID BASE ACCOUNTING 

 

O método ABA (Acid Base Accounting) foi desenvolvido em 1974 para avaliar os 

resíduos de mina de carvão e foi modificado por Sobek et al. (1978). O potencial de 

produção de ácido (APP) é determinado a partir do teor total de enxofre utilizando a 

equação: 31.25 x %S = APP. Nesse método, é assumido que 2 moles de ácido são 
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produzidos para cada mol de enxofre. As unidades de APP são dadas em toneladas de 

ácido por tonelada de minério ou material utilizado. Com base nessa informação, o ácido 

clorídrico é adicionado à amostra, que posteriormente aquecido até o ponto de ebulição 

da solução, para que a reação se processe por completa. A solução resultante é titulada 

para um pH de 7 com hidróxido de sódio para determinar a quantidade de ácido 

consumido na reação entre a amostra e HCl.  

 

7.2.2. MABA - MODIFIED ACID BASE ACCOUNTING  

 

O método do MABA (Modified Acid Base Accounting) é semelhante ao descrito 

anteriormente, com algumas exceções. O método de cálculo do valor de APP considera 

somente o enxofre presente em sulfetos conforme proposto por Lawrence (1990), 

enquanto o método ABA considera todo enxofre como fonte geradora de ácido. A 

determinação do valor de NP utiliza um ensaio de digestão ácida à temperatura ambiente 

por 24 horas, em vez de, ebulição em meio ácido clorídrico, como utilizado no método 

de ABA. 

 

7.2.3. pH DE PASTA 

 

A determinação do pH de pasta indica se uma amostra contém acidez ou alcalinidade 

disponível. Uma amostra que apresenta pH de pasta acima de 7 sugere a presença de 

carbonato reativo e, abaixo do valor 5, que o material contém acidez anterior a geração 

de ácido. Os valores obtidos são utilizados para interpretar se a geração ácida ocorreu no 

material, anteriormente às demais análises por método ABA, MABA ou NAG.  

 

7.2.4. NAG TEST - NET ACID GENERATION TEST 

 

Essa técnica é largamente empregada em materiais que contêm pirita como principal fonte 

de sulfeto. O método emprega a oxidação total dos sulfetos pelo uso de uma solução 

concentrada de peróxido de hidrogênio (H2O2) estabilizado com uma solução de ácido 

fosfórico (H3PO4) e posterior titulação da polpa com solução padronizada de hidróxido 

de sódio (NaOH). Os valores obtidos do pH (pH NAG) após a titulação do material, 

juntamente com o número NAG auxilia na predição da capacidade de geração de 
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drenagem ácida. 

  

7.3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ESTUDO REALIZADO NOS ANOS 

2003 a 2004 

 

Nos estudos realizados entre os anos 2003 e 2004 foram coletadas 58 amostras, distintas 

nas seguintes litologias: biotita granada xisto, magnetita xisto, grunerita granada xisto, 

hidrotermalito, granitóide, saprolitos e solos residuais. 

 

Foram realizados os testes cinéticos e células de umidade. Em relação às características 

contábeis de base ácida, todas as amostras foram caracterizadas com baixos valores de 

potencial de neutralização (NP) e sulfureto-enxofre. Os valores NP encontrados estavam 

abaixo de 8,5, indicando a incapacidade de atenuar qualquer produção ácida significativa. 

Da mesma forma, os valores encontrados de sulfureto de enxofre (< 0,32% S) foram 

muito baixos e indicaram que a geração de ácido não é susceptível de ocorrer.  

 

As Figuras 7.1a, 7.1b e 7.1c mostram os resultados dos testes cinéticos para o milonito, 

quartzo milonito e grunerita granada xisto. 

 

 

 

Figura 7.1 - Apresentação resultados dos testes cinéticos para o milonito, quartzo 
milonito e grunerita granada xisto 
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As tabelas 7.5 e 7.6 mostram os resultados do ensaio da célula de umidade e método ABA 

para o biotita xisto valores de oxidação/depleção do enxofre para o xisto magnético. 

 

Tabela 7.3 - Ensaio da célula de umidade e método ABA para o biotita xisto 

 

 

 

Tabela 7.4 - Valores de oxidação/depleção do enxofre para o xisto magnético. 
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7.4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS NOS NOVOS 

ESTUDOS REALIZADOS 

 
Os novos estudos realizados abrangeram 52 amostras distintas nos materiais dispostos na 

pilha de estéril, minério sulfetado de baixo e médio teor das pilhas temporárias; minério 

oxidado e sulfetado da cava (BDX, DGRX e XMT), além do quartzo milonito. O 

processamento das amostras envolveu uma etapa inicial de classificação e britagem do 

material em 12,7 mm seguido de um quarteamento para obtenção de 3 alíquotas: 1 

amostra para a realização futura de ensaios cinéticos, 1 alíquota de aproximadamente 3 

kg a ser armazenada como reserva, e 1 alíquota de aproximadamente 2 kg para a etapa de 

britagem em 1mm. A amostra para redução em 1 mm foi posteriormente quarteada para 

compor amostras para a realização de: análise mineralógica, análise química global, teste 

NAG, pH de pasta, testes MABA, testes ABA e diagnóstico de cobre. Os testes ABA, 

NAG e MABA utilizaram como parâmetros principais os teores de C e S para a 

determinação dos potenciais de geração e consumo de ácido. As Figuras 7.2 e 7.3 

apresentam os dados relativos à distribuição desses elementos. 

 

Figura 7.2 - Distribuição do teor de enxofre total nas amostras analisadas 

 

Conforme demonstrado na figura acima somente seis amostras possuem um teor de 

enxofre total acima de 0,3%. De acordo com Lawrence (1990), amostras com este 

comportamento possuem potencial de geração de drenagem ácida, porém, deve se 

proceder os testes cinéticos. 
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Figura 7.3 - Distribuição do teor de carbono total nas amostras analisadas 

 

Observa se que os maiores teores de carbono total são observados nos litotipos biotitas 

xistos e magnetita xistos, onde, obteve se um valor máximo de 0,3%. Pela literatura 

técnica, tem-se que o carbono pode ocorrer em formas alotrópicas (carbono grafite, 

carbono orgânico) e também combinado com outros elementos (carbonato). A ocorrência 

de minerais carbonatados (calcita e dolomita) propiciam uma possibilidade de uma 

possível geração de acidez, por possuírem a propriedade de serem altamente reativos à 

acidez livre e à acidez gerada por minerais sulfetados e compostos secundários.  

 

Para uma completa caracterização e entendimento quanto a possibilidade de geração da 

drenagem, a análise de carbono total, por si só, não reflete a quantidade de carbono que 

está prontamente disponível nas amostras para realizar a neutralização imediata da acidez 

gerada.  

 

Para tanto, foi realizada uma análise de carbono total, carbono orgânico e carbono 

inorgânico objetivando conhecer a distribuição deste elemento. De posse das análises, 

foram assumidas as seguintes premissas: 

 

 A análise de carbono total compreende o teor total desse elemento presente na 

amostra; 
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 A análise de carbono orgânico registra a quantidade de carbono que é passível da 

presença de matéria orgânica na amostra, principalmente na forma de ácidos 

húmicos e fúlvicos, oriundos da putrefação natural de matéria orgânica; e   

 A análise de carbono inorgânico compreende a soma do carbono que se apresenta 

na forma de carbonato e carbono na forma grafite. 

A diferenciação entre o carbono na forma carbonato e na forma grafite é feita através de 

observação e análise mineralógica. A distribuição dos teores de carbono orgânico e 

carbonato são apresentados na figura 7.4.  

 

 

 

Figura 7.4 - Distribuição das espécies de carbono nas amostras analisadas 

 

A análise mineralógica foi realizada nas amostras utilizando a técnica do QUENSCAM 

combinado à microscopia eletrônica por varredura – MEV. Em cada grupo de amostras, 

as análises visaram determinar a presença das fases minerais sulfetos e carbonatos 

(respectivamente às fases com potencial gerador e consumidor de drenagem ácida) e a 

presença de filossilicatos, que possuem a capacidade de neutralizar a drenagem ácida, 

mas não com a mesma cinética que os grupos contendo carbonato.  

 

Para as obras de alteamento da barragem foram utilizados no espaldar de jusante, os xistos 

de baixo teor. A Figura 7.5 apresenta a composição modal para as amostras de minério 
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de baixo teor coletadas na frente de lavra. É perceptível que as amostras apresentam uma 

distribuição mineral semelhante, com predominância da granada, grunerita, clorita, 

quartzo, biotita e óxidos de ferro. Analisando as imagens e composição das amostras, foi 

observada a presença média de sulfetos na ordem de 0,87%, seguida pela presença de 

carbonatos em 0,03% e filossilicatos em 48,97%. 

 

 

 

Figura 7.5 - Composição modal das amostras de frente de lavra na zona de minério de 
baixo teor 

 
 
Já na Figura 7.6 é possível observar a presença da calcocita (Cc) disseminada e em 

pequenas partículas de tamanho inferior a 10 micrometros circundada principalmente por 

magnetita (Mt), albita (Ab), biotita (Bt) e feldspatos (Fl). Pelo baixo conteúdo de sulfetos 

em relação a presença de minerais contendo carbonato e filossilicatos, é esperado que 

neste grupo de amostras não possua um potencial de geração de drenagem ácida elevada. 
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Figura 7.6 - Imagem da distribuição e associação dos minerais na amostra de minério de 
baixo teor 

 
A Figura 7.7 apresenta a composição modal para as 8 amostras de minério coletadas nas 

pilhas de baixo teor. É observado que as 8 amostras podem ser divididas em dois grupos 

distintos: o primeiro subgrupo possui uma presença maior de minerais sulfetados, onde é 

perceptível a bornita, calcopirita (Cpy) e texturas de sulfetos disseminados. Os minerais 

de ganga predominantes neste subgrupo são a biotita, feldspatos e óxidos de ferro. O 

segundo subgrupo não possui o conteúdo de sulfetos de cobre ou outros sulfetos como no 

primeiro subgrupo.  

 

Destaca-se uma maior presença de quartzo e biotita juntamente com uma menor presença 

de óxidos de ferro quando comparado ao primeiro subgrupo. Analisando as imagens do 

primeiro subgrupo observa-se que a presença média de sulfetos é de 2,92%, seguida pela 

presença de carbonatos em 0,21% e filossilicatos em 24,82%. O segundo subgrupo 

apresentou a presença média de sulfetos é de 0,63%, seguida pela presença de carbonatos 

em 0,08% e filossilicatos em 34,29%. 
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Figura 7.7 - Composição modal das amostras de minério de baixo teor. 

 

Na figura 7.8 é possível observar a presença de grãos de calcopirita de tamanho 

relativamente maior que 300 micrometros, liberados e com pequenas intrusões de biotita 

em seu interior. Sugere-se que este subgrupo de amostras possui a capacidade de geração 

de drenagem ácida, por uma não associação direta entre os sulfetos e os minerais 

consumidores de ácido. A Figura 6.9 apresenta a distribuição mineral típica do segundo 

subgrupo. Observa se a presença da calcopirita em pequenos grãos disseminados em 

clorita, magnetita e feldspato. Para este subgrupo de amostras não se espera uma possível 

geração de drenagem, devido ao grau de disseminação e associação dos minerais 

sulfetados com os minerais de ganga consumidores de ácido. 
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Figura 7.8 - Imagens da distribuição e associação dos minerais nas amostras de minério 
de baixo teor – subgrupo (1) 

 

 

Figura 7.9 - Imagens da distribuição e associação dos minerais nas amostras de minério 
de baixo teor – subgrupo (2) 

 

Por definição, o pH de pasta indica se uma amostra contém acidez ou alcalinidade 

prontamente disponível que não é oriunda do próprio teste de determinação de drenagem 

ácida. Através da Figura 7.10 observa se que a maior parte das amostras apresenta um 

caráter alcalino natural antes da realização dos ensaios. Destacam se as amostras coletadas 

na frente de lavra que, apesar de possuírem um maior teor de enxofre, possuem também 

uma maior alcalinidade natural (Figura 7.11).  

Cpy

Bt
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Figura 7.10 - pH de pasta apresentado nas 52 amostras 

 

 

Figura 7.11 - Diagrama pH de pasta versus teor de enxofre das amostras 
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Figura 7.12 - Diagrama pH de pasta versus teor de enxofre 

 

Os resultados obtidos nos ensaios balanço ácido – base estão apresentados na Figura 7.13. 

O potencial de geração de acidez das amostras foi avaliado segundo dois critérios  

distintos: (i) potencial líquido de neutralização e (ii) a razão potencial de neutralização 

(NP/AP).  

 

 

Figura 7.13 - Diagrama potencial líquido de geração de drenagem (NNP) pelo método 

ABA 
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Observa-se que somente a análise da amostra identificada pelo número 37 (minério baixo 

teor) apresenta evidências experimentais que sugerem um caráter não formador de 

drenagem ácida. A análise das demais amostras pelo método NNP sugere que outras 

análises sejam realizadas. Para valores de NNP entre - 20 e + 20 não é possível afirmar 

sobre o caráter formador ou consumidor de ácido. 

 

Os resultados dos testes balanço ácido-base modificado (MABA) é apresentado na Figura 

7.14. O potencial de geração de acidez das amostras seguiu o mesmo critério utilizado 

nos testes ABA (item 6.2): (i) potencial líquido de neutralização e (ii) a razão potencial 

de neutralização (NP/AP).  

 

 

Figura 7.14 - Diagrama potencial líquido de geração de drenagem (NNP) pelo método 

MABA 

 

Observa se pela figura acima que, pela avaliação do potencial líquido (NNP), todas as 

amostras analisadas pelo método MABA encontram se dentro dos limites de - 20 a + 20. 

Logo, por essa avaliação não é possível afirmar para as 52 amostras coletadas sobre seu 

caráter formador ou não de drenagem.  

 

Os testes NAG foram realizados, seguindo critérios pré-definidos. Esses testes são 

recomendados para determinação de potencial de geração de ácido em amostras que 

possuem conteúdo de sulfeto na forma de pirita. 
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As amostras contendo pH NAG maior ou igual a 4 são consideradas não formadoras de 

drenagem ácida. Nas determinações realizadas nenhuma das 52 amostras apresentou pH 

NAG menor que 4. Esse resultado já era esperado visto que a geologia do depósito possui 

pouco conteúdo de pirita associado aos sulfetos.  

 

A Figura 7.15 apresenta a distribuição de enxofre nas 8 amostras que apresentaram teste 

positivo para a possibilidade de geração de drenagem ácida. Observa se que o enxofre 

está associado em maior parte à bornita e à calcopirita. O conteúdo de pirita nas amostras 

selecionadas é menor de 0,1%. 

 

 

Figura 7.15  - Distribuição modal do enxofre nas 8 amostras selecionadas 

 

Das 52 amostras analisadas no estudo, a maioria apresentou valores de pH de pasta 

alcalinos, compreendidos numa faixa de pH entre 4,0 e 8,8. Os testes MABA e ABA 

apresentaram valores incertos quanto ao caráter formador ou não de drenagem ácida.  

 

Para fundamentar este estudo foram realizados vários ensaios tipo MABA nos xistos que 

compõe o espaldar de jusante (Figura 7.16) do novo barramento.  
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Figura 7.16  - Vista aérea das obras de alteamento da barragem de rejeitos 

 

Estes materiais foram provenientes da cava e classificados como estéril, em função do 

baixo teor de cobre. Também não possuem o sulfeto pirita em sua composição 

mineralógica.  

 

Analisando os resultados da amostragem realizada no espaldar de jusante e apresentados 

na Tabela 5.14. tem se que o potencial líquido (NNP) de todas as amostras analisadas 

pelo método MABA estão dentro dos limites de - 20 a + 20 (variável de 6,66 a 19,47), 

não sendo possível afirmar sobre o caráter formador ou não de drenagem (não 

conclusivo). Porém, levando se em consideração os valores de pH de pasta alcalino 

(média de 8,8) e as porcentagens de enxofre total (< 3%) e sulfetos (< 0,1%) pode se 

afirmar que o material analisado provavelmente não será gerador de ácido. 
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CAPÍTULO 8 
 

 

8.1. CONCLUSÕES 
 
 

Este trabalho apresentou de maneira particular todas as etapas de caracterização 

geológico-geotécnica dos materiais atípicos (ou seja, estéreis de mina) de utilização para 

obras de grande porte na engenharia de barragens.  

 

Ao longo do trabalho, várias campanhas de sondagens, reconhecimentos geológicos e 

mapeamentos geotécnicos foram realizadas, buscando imputar aos materiais existentes e 

disponíveis no empreendimento, características de cunho geotécnico que permitisse o 

desenvolvimento da obra e minimização dos custos associados. 

 

Conforme apresentado no decorrer desta dissertação, os maiores alvos de caracterização 

foram os estéreis da mina, atualmente dispostos na pilha de estéril denominada PDE 

Sudeste. Estes materiais poderiam ser utilizados para compor os espaldares de montante  

e jusante do novo barramento, após os resultados obtidos dos ensaios durante a execução 

do aterro experimental, que teve duração de seis meses. 

 

Vários ensaios foram planejados e realizados para melhor detalhamento da qualidade 

geotécnica dos materiais de mina, merecendo destaque, os ensaios de granulometria 

completa, permeabilidade, compactação, durabilidade de agregados, abrasão Los 

Angeles, MABA, cisalhamento direto, dentre outros. 

 

Por se tratar de materiais estéreis, ao longo de 2016 e 2017 foi necessário seguir um 

rigoroso sequenciamento no planejamento da lavra. Algumas alterações para liberação 

destes materiais impactaram de maneira agressiva nos testes realizados. Da mesma 

maneira, durante o início dos trabalhos, não houve uma preocupação quanto ao 

acondicionamento destes materiais, promovendo ao longo de meses, a contaminação de 

grande parte dos quartzitos extraídos por saprolitos, diabásio e até mesmo, xistos 

oxidados. 
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Um dos grandes desafios durante a realização do aterro experimental foi atender a curva 

granulométrica padrão de projeto para o material do espaldar de montante. Os materiais 

liberados da mina estavam diferenciados quando da construção do maciço da barragem 

de rejeitos. Várias frentes foram liberadas e alguns blends foram realizados, até alcançar 

a granulometria adequada e com e volumes suficientes para o alteamento. 

 

É importante mencionar que durante a realização da obra, vários ensaios foram realizados 

no núcleo, espaldares de montante e jusante, além dos materiais utilizados na transição, 

buscando ao final, garantir a qualidade da obra e conseguinte, segurança física e 

hidráulica da estrutura. Muitos destes dados não foram apresentados, pois esta dissertação 

apenas pretendeu caracterizar os estéreis da mina como matéria-prima para a primeira e 

demais etapas de alteamento da barragem de rejeitos. 

 

As análises se estabilidade realizadas a partir dos parâmetros de resistência dos materiais 

do maciço e da fundação confirmaram a possibilidade de utilização dos diferentes 

materiais testados no aterro experimental e áreas remotas da cava. 

 

O fator intempérie influenciou negativamente na execução do aterro experimental, bem 

como, na fase final do alteamento, ocasionando atrasos e verificações importantes de 

projeto. Todavia, parte deste atraso foi resolvida, em função dos esforços diversos da 

equipe durante o período de estiagem. Outra preocupação importante foi a utilização dos 

xistos de baixo teor no espaldar de jusante. A questão dos sulfetos como parte integrante 

da rocha, percolação associada e oxigênio atmosférico poderia gerar a possibilidade de 

drenagem ácida nos cursos d’água locais. Este assunto foi tratado de maneira rigorosa, 

seja pela realização dos vários ensaios, seja pelo monitoramento da qualidade das águas. 

Os resultados obtidos demonstraram, considerando os materiais e métodos utilizados, que 

as rochas utilizadas na obra não possuem potencial de geração da drenagem ácida. 

 

Ao final, pode se concluir que uma obra desta importância é possível de ser realizada 

quando se aplica com rigor a metodologia proposta nesta dissertação, assegurando a 

viabilidade técnica dos materiais estéreis de mina como materiais atípicos de construção 

nas obras de alteamento por jusante da barragem de rejeitos. Quanto aos custos 

envolvidos, o projeto viabilizou uma economia de cerca de 17% do orçamento inicial da 
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obra. 

 

8.2. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

Este estudo de caso subsidia pesquisas futuras no âmbito de dar continuidade aos 

trabalhos abordados na metodologia, com a utilização de novos aterros experimentais, 

uma vez que, com o desenvolvimento e aprofundamento da mina, os estéreis vão se 

modificando em graus de alteração e mineralogia , sendo fundamental dar continuidade 

às caracterizações geotécnicas destes materiais para utilização nas demais etapas de 

alteamento a jusante. 

 

Da mesma forma, as áreas de empréstimo atualmente utilizadas para compor o material 

do núcleo estarão submersas quando do enchimento do reservatório, implicando em 

novos reconhecimentos, mapeamentos geológicos geotécnicos, novas campanhas de 

sondagens e ensaios, almejando atender ao volume e qualidade do material a ser utilizado. 

 

Como é perceptível, várias abas de estudo podem sobressair a partir desta dissertação, 

como por exemplo, a adoção da metodologia de trabalho aqui proposta para áreas restritas 

de mineração; estudos de tensão–deformação do enrocamento de jusante ao final do 

alteamento; a influência dos sismos locais contemplando os históricos regionais e locais, 

dentre outros.    
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