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RESUMO 

 

Sistemas de disposição de rejeitos desaguados são estruturas que cada vez mais estão se 

tornado necessárias em qualquer atividade minerária. Devido a graves acidentes que 

ocorrem quase todos os anos no mundo, as barragens de rejeitos estão se tornando opções 

de disposição secundárias, principalmente quando a atividade minerária é próxima à 

comunidades ou áreas de interesse ambiental. Na Mina de Serra Azul, pertencente à 

ArcelorMittal Brasil, optou-se por estudar um sistema denominado empilhamento 

drenado, onde os rejeitos são separados em duas faixas granulométricas (rejeito fino e 

grosso) através de hidrociclones e posteriormente depositados em lentes alternadas, 

garantindo a estabilidade drenagem da estrutura. O método além de seguro, possui um 

custo de implantação baixo, podendo ser utilizado por empresas de pequeno a grande 

porte. Durante as fases de projeto e operacionalização da estrutura, foram executados 

ensaios de laboratório e campo, que corroboraram com a estabilidade da estrutura para 

condições drenadas, além de fornecer informações necessárias para as análises de 

potencial liquefação dos rejeitos. As conclusões deste trabalho mostram que quando 

analisados criteriosamente os processos de beneficiamentos associados com os rejeitos 

gerados, podem-se criar sistemas de disposição economicamente viáveis, garantindo um 

maior controle da estrutura e uma maior harmonia da empresa com os stakeholders.  

 

Palavras chave: Rejeitos, Empilhamento, Hidrociclone, Liquefação, Drenagem, Co-

disposição 
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ABSTRACT 

 

Dewatering tailing disposal systems are structures that have becoming a good co-disposal 

option in any mining activity. Due to severe accidents occurring every year in the world, 

tailings dams are becoming secondary disposal options, especially when mining activity 

is close to communities or interest environmental areas. In the Serra Azul Mine, belonging 

to ArcelorMittal Brazil, we chose to study a system called Dry Stacking Tailings, where 

the tailings are separated into two fine-grained tailings by hydro cyclones and later 

deposited on alternating lenses, guaranteeing stability and drainage of the structure. 

During the design and operation of the structure, laboratory and field tests were carried 

out, which corroborated in the structure stability for drained conditions, as well as 

providing the necessary information for the tailings liquefaction analysis. The 

conclusions of this study show that when the beneficiation processes associated with the 

tailings generated are carefully analyzed, economically viable disposal systems can be 

created, ensuring greater control of the structure and greater harmony between the 

company and its stakeholders. 

 

Keywords: Tailings, Stack, Hydrocyclone, Liquefaction, Drainage, Co-disposal 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atualmente, os rejeitos gerados pelas atividades de mineração no processo de 

beneficiamento do minério são dispostos em barragens e sofrem diretamente impactos 

socioambientais devido a grandes áreas necessárias para sua construção e manutenção. 

Com a crescente demanda de minério de ferro no mundo, a busca por materiais com 

teores mais baixos será necessária, aumentando, assim, a quantidade de rejeitos gerados 

(menor recuperação) e o porte das estruturas de contenção de rejeitos.   

Neste trabalho, iremos explorar o conceito do Empilhamento Drenado de Rejeitos, uma 

estrutura de disposição que permite empilhar o rejeito com um baixo teor de umidade 

através de processos no beneficiamento. O método consiste na secagem rápida do 

material e seu empilhamento alternado, gerando uma estrutura geotecnicamente estável 

e ambientalmente favorável. 

Este método de disposição de rejeitos tem sido utilizado pela ArcelorMittal na 

Mineração Serra Azul desde 2012 para materiais com médio/baixo teor de ferro e uma 

granulometria variável. A metodologia consiste na separação granulométrica por 

hidrociclones e a secagem do material mais fino em baias de sedimentação, formando 

após isto uma pilha com a alternância de rejeitos (grosso e fino). 

1.2 JUSTIFICATTIVA 

Devido às crescentes exigências ambientais nos licenciamentos ambientais e a rigorosa 

fiscalização dos órgãos controladores e do ministério público (devido ao fato da 

ocorrência de problemas acontecidos com barragens de rejeitos no Brasil), a dificuldade 

de licenciamentos de novas estruturas de contenção de rejeitos tem aumentado muito. 

Partindo deste novo contexto socioambiental, a ideia de se estudar novos métodos de 

processamento (processos a seco) e de disposição de materiais torna-se algo além de 
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ambientalmente relevante, uma necessidade para mostrar a sociedade que as 

mineradoras procuram inovar e reduzir os impactos em sua operação, principalmente na 

disposição de rejeito. 

1.3 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

O objetivo principal desta dissertação consiste na avaliação do projeto e das condições 

operacionais do atual sistema de disposição de rejeitos de minério de ferro gerados no 

processo de beneficiamento da planta da ArcelorMittal Mineração Serra Azul 

(AMMSA), constituído pelo empilhamento drenado de rejeitos, com aproximadamente 

2,1 Mm³ de capacidade total de deposição.  

1.3.1 – OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Os objetivos secundários desta dissertação foram analisar as condições de estabilidade 

desta estrutura através de ensaios de campo e laboratório, assegurando a continuidade 

operacional sem riscos de incidentes/acidentes. Além disto, foi considerada a utilização 

de metodologia para aferir a condição de estabilidade à liquefação do empilhamento 

drenado, em condições críticas de operação. 

1.4  - METODOLOGIA 

No processo de beneficiamento do minério de ferro da Mina de Serra Azul são gerados 

três tipos de rejeitos: rejeito grosso, rejeito do jigue, e rejeito da flotação. Apesar do 

processo de concentração gerar estes rejeitos distintos, o presente estudo abordou 

condições de rejeitos conjugados, analisando-se a hipótese de um sistema de disposição 

compreendendo misturas diversas dos três rejeitos, ou seja, disposição da mistura 

‘lama+flotação’ (L+F), disposição da mistura ‘lama+flotação+magnetita’ (L+F+M) e 

disposição isolada dos rejeitos de magnetita (M), visando aferir a possibilidade de 

otimização da capacidade de armazenamento do sistema existente ou de suas potenciais 

readaptações futuras.  
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Os estudos foram desenvolvidos experimentalmente, por meio da simulação dos 

modelos de disposição dos rejeitos empregando baias experimentais, de modo a 

caracterizar a influência destes processos sob condições controladas. 

Neste propósito, foram construídas três baias experimentais para monitoramento e 

controle do lançamento, disposição e segregação hidráulica destes materiais através do 

depósito e ao longo do tempo. Os procedimentos de monitoramento incluíram controle 

de densidades, medições das alturas dos depósitos formados, levantamento topográfico 

da praia formada e caracterização granulométrica dos materiais em diferentes seções das 

baias experimentais. Os estudos foram complementados por uma ampla campanha de 

ensaios de laboratório, incluindo a caracterização tecnológica e a determinação das 

principais propriedades físicas e químicas dos rejeitos estudados. 

Após o início do empilhamento, foram realizados ensaios de SPT e CPTU para se obter 

os parâmetros utilizados no projeto executivo, além de analisar possíveis modificações 

na estrutura. Analisou-se também o sistema na hipótese de ocorrência do fenômeno de 

liquefação, avaliando-se os fatores de segurança da estrutura antes e após o gatilho. 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é dividida em seis capítulos, de acordo com a seguinte estruturação dos 

temas analisados: 

Capítulo 1: apresentam-se as considerações iniciais e a proposta de trabalho, 

destacando-se os objetivos previstos e a própria estrutura da dissertação; 

Capítulo 2: apresenta-se uma descrição de todo o empreendimento, dando ênfase à 

localização da mina, geologia regional, clima, vegetação e processo de beneficiamento 

de minério, gerador dos rejeitos estudados neste trabalho, sendo descritos ainda o 

histórico e os métodos anteriores e atualmente utilizados para a disposição de rejeitos 

gerados no complexo da mina.  

Capítulo 3: apresentam-se os estudos e os resultados dos ensaios de laboratório e de 

campo (ensaios SPT e CPTu) realizados para consubstanciar os critérios de projeto e de 

construção da pilha de rejeitos, com ênfase para a determinação dos parâmetros de 
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resistência e de condutividade hidráulica dos rejeitos. 

Capítulo 4: apresenta-se a concepção e a metodologia construtiva do sistema de co-

disposição de rejeitos da Mineração Serra Azul, incluindo-se as análises da estabilidade 

e de tensão-deformação do empilhamento para diferentes geometrias e diferentes 

condições da superfície freática. 

Capítulo 5: apresenta-se as análises de susceptibilidade à liquefação dos rejeitos com 

base nos resultados dos ensaios de campo realizados (CPTU e SPT) e utilizando-se os 

procedimentos e fases da metodologia proposta por Olson (2001). 

Capítulo 6: apresentam-se as principais conclusões relativas às análises e avaliações 

realizadas durante o desenvolvimento desta dissertação, incluindo-se também algumas 

recomendações para pesquisas futuras e/ou complementares. 



19 

 

2 ESTUDO DE CASO: SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DE 

REJEITOS DA MINA DE SERRA AZUL 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA MINERAÇÃO NA SERRA AZUL 

 

As atividades minerárias na ‘Serra Azul’ foram iniciadas por volta de 1930, quando se 

impôs de forma significativa uma demanda local pelo minério granulado (lump ore) 

para abastecimento direto das usinas locais. Proprietários e donos de fazendas na área 

deram origem a processos expeditos de extração do minério por meio de equipamentos 

de pequeno porte e caminhões, e estes procedimentos iniciais foram sendo aprimorados, 

tal como o processo de lavra, com o passar do tempo. 

 

Pelo fato dessas minerações terem origem familiar e propriedades rurais como base (e 

não empreendimentos regidos por direitos minerários), foram fontes de vários conflitos 

surgidos de questões pela disputa de terras, venda do minério no mercado interno e 

mesmo desavenças familiares. Tais problemas limitavam a atuação técnico/profissional 

destas empresas, gerando uma cultura fortemente separatista, que acarretava elevação de 

custos e dificuldades maiores de produção. 

 

Este contexto evidencia o problema histórico da disposição de rejeitos/estéril na região. 

Como eram muitos e desunidos os proprietários de atividades minerárias originais na 

Serra Azul, a inserção posterior de grandes empresas de mineração na região resultou 

em um intenso processo de compartimentação das áreas de exploração mineral e a 

implantação de um grande número de estruturas de disposição de estéril e de rejeitos. A 

Figura 2.1 ilustra esta concentração de empreendimentos extremamente intercalados e 

fracionados dos direitos minerários atualmente explorados na região. 

 

Esta intensa compartimentação resulta na presença concentrada de diversas estruturas de 

disposição de resíduos de mineração, em pequena extensão territorial, gerando impactos 

significativos sobre as empresas e a população do seu entorno. A Figura 2.2 ilustra esta 

situação para um pequeno trecho da serra, menor que 5km, ao longo do qual estão 

implantadas diversas pilhas e barragens pertencentes a três mineradoras diferentes.  
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Figura 2.1  Compartimentação da região de Serra Azul por diversos empreendimentos minerais 
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Figura 2.2  Vista geral de trecho da Serra Azul com sistemas de disposição de rejeitos (B) e de estéreis (P). 



22 

 

2.2  DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Dentre este emaranhado de empreendimentos minerais, a ArcelorMittal explora na 

região a Mineração Serra Azul (empreendimento destacado como AMMSA na Figura 

2.1), cujo processo de beneficiamento do minério de ferro gera três tipos de rejeitos: 

rejeito grosso, rejeito do jigue e rejeito da flotação.  

 

A área desta mineração compreende um trecho da chamada Serra Azul, localmente 

denominada Córrego Fundo, situada a nordeste do município de Itatiaiuçu, Estado de 

Minas Gerais. A Figura 2.3 apresenta a locação da mineração, a distâncias de 14km e 

28km dos municípios de Itatiaiuçu e Igarapé, respectivamente e a cerca de 75km da 

cidade de Belo Horizonte. 

 

 

Figura 2.3  Localização da ArcelorMittal Mineração Serra Azul (limites em vermelho) 

 

O acesso à mineração pode ser feito partindo-se de Belo Horizonte pela rodovia BR-381 

(Fernão Dias), em direção a São Paulo. Após um percurso de aproximadamente 63 km, 

algo em torno de 3 km após a passagem pela ponte sobre o Rio Veloso, toma-se uma 

estrada secundária, também pavimentada, de uso das três minerações que trabalham 

AMMSA 
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neste trecho da serra (Minerita, ArcelorMittal e MUSA).  

A Mina do Córrego Fundo opera com lavra nos processos de direito minerário indicados 

na Figura 2.4. Estes processos são responsáveis por toda a produção de minério de ferro 

da ArcelorMittal Mineração na região. 

 

 

Figura 2.4  Direitos minerários da ArcelorMittal Mineração Serra Azul. 

 

O empreendimento é caracterizado por uma mina de minério de ferro, compreendendo 

as etapas de lavra, beneficiamento e, evidentemente, comercialização dos produtos 

finais. A lavra é conduzida a céu aberto, em bancadas regulares descendentes. O 

desmonte do minério é feito com o emprego de explosivos ou diretamente por caçambas 

de escavadeiras ou pás mecânicas. 

 

Desmontado, o minério é carregado por meio de escavadeira ou pá mecânica em 

caminhões basculantes, que por sua vez se encarregam do transporte até a usina de 

beneficiamento. Quando o material não apresenta condições de aproveitamento, é 

denominado estéril, sendo transportado para pilha do gênero, com as operações de carga 

e transporte semelhantes ao trabalho com o minério.  

 

Trata-se de uma mineração de médio porte, cuja capacidade de movimentação de 

materiais é da ordem de 1.000 t/h, entre estéril (45,5%) e minério (54,5%). Na 

prática, com a recente montagem do processo de concentração de finos, permitindo a 

recuperação de materiais antes estocados em pilha ou barragem, a movimentação tem 
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sido maior, daí a classificação da mineração como sendo de médio porte.  

No processo de beneficiamento antigo (britagem e peneiramento), o minério era 

submetido ao processo de fragmentação e classificação granulométrica, resultando nos 

produtos granulados comercializáveis, finos que hoje abastecem a usina de 

concentração (antes eram estocados em pilha de pseudo-sinter que foram recentemente 

reprocessadas), e superfinos, estes últimos constituindo-se nos rejeitos que eram 

lançados previamente num sistema de disposição final conformado como uma barragem 

construída pela técnica de aterro hidráulico. 

 

Atualmente, com a desativação da barragem, estes superfinos têm sido reclassificados 

em hidrociclones e dispostos em pilha, como ‘rejeitos drenados’. O balanço de massa 

médio do processo atual, que inclui, além da planta convencional, a usina de 

concentração (Figura 2.5): 

 

•  ROM: 3,53 Mt/ano; 

•  Granulado: 0,40 Mt/ano; 

•  Sinter feed: 1,42 Mt/ano; 

•  Rejeito: 1,71 Mt/ano. 

 

 

Figura 2.5  Fluxograma de beneficiamento da planta de concentração. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO LOCAL 

 

2.3.1 Caracterização Climática  

 

Conforme metodologia adotada pelo IBGE, a área do empreendimento apresenta o tipo 

climático Tropical Subquente Semi-úmido com 4 a 5 meses secos. A região de interesse 

está situada próximo à região Metropolitana de Belo Horizonte onde os sistemas 

sinóticos que atuam no sul do país também exercem sua influência, com algumas 

diferenças em termos de intensidade e sazonalidade dos sistemas. Também as linhas de 

instabilidade pré-frontais, geradas a partir da associação de fatores dinâmicos de grande 

escala e características de mesoescala são responsáveis por intensa precipitação durante 

o verão, segundo Cavalcanti et al. (1982).  

 

Os sistemas frontais que atuam durante o ano todo sobre a região são um dos maiores 

causadores de distúrbios meteorológicos na área. O deslocamento desses sistemas está 

associado ao escoamento ondulatório de grande escala. Os sistemas frontais (SF) são 

originários das latitudes extra-tropicais e possuem vital importância para a climatologia 

da região Sudeste e para a região do município de Itatiaiuçu. No verão produzem 

instabilidade e forte nebulosidade associada. Os sistemas frontais são acompanhados 

por anticiclones de origem polar, que durante o inverno produzem condições de queda 

acentuada das temperaturas. Sob sua influência registram-se as temperaturas mínimas 

absolutas nesta época do ano.  

 

Segundo Ayoade (1998), as baixas latitudes são dominadas por ventos predominantes 

de leste, originários do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) que compõem 

o sistema de circulação de larga escala. Sua forte influência é sentida durante todo o 

ano, impondo à região as características de sua área de origem. Sob sua influência 

predominam condições de estabilidade atmosférica e temperaturas elevadas, fatos 

relativizados pela interação com a superfície subjacente. 

 

A precipitação é uma das variáveis meteorológicas mais importantes para os estudos 

climáticos. Tal importância deve-se às consequências que elas podem ocasionar quando 

ocorridas em excesso (precipitação intensa), para os setores produtivos da sociedade 
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tanto econômico e social (agricultura, transporte, hidrologia, mineração, etc.), causando 

enchentes, assoreamentos dos rios, quedas de barreiras, dentre outros.  

 

Chuva intensa define-se como sendo aquela que registra um grande volume de água 

precipitado num curto espaço de tempo. Estas chuvas intensas ocorrem isoladamente ou 

associadas a outros sistemas meteorológicos. O total pluviométrico ao longo do ano 

para a região de Itatiaiuçu é de 1.406,3 mm, que por sua vez é marcado por uma grande 

variação interanual (um período seco e chuvoso) com uma média mensal de 117,2 mm. 

Os meses mais chuvosos estendem-se de novembro-março (Figura 2.6). Os meses de 

abril e setembro são meses de transição entre um regime e outro e são marcados pela 

estação seca na região. Contudo, devido à dinâmica atmosférica e à ação de vários 

elementos interagindo e alterando esta dinâmica, tanto a estação seca quanto a chuvosa 

pode sofrer variações intra e interanuais. 

 

 

Figura 2.6  Comportamento climatológico da precipitação (mm) 

 

A distribuição de chuva entre os meses de dezembro a março apresenta os meses de 

maior precipitação no período, um total de 963,9 mm. Por outro lado, no trimestre 

junho-julho-agosto, devido à baixa atividade convectiva, os valores não ultrapassam a 

52,1 mm no total, pois a região fica sob a ação do Anticiclone do Atlântico Sul, 

induzindo um período de seca bem característica. Não é incomum o registro de ausência 

de precipitação no trimestre mais seco do ano.  
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Pode-se observar que há uma tendência ao aumento de precipitação elevada entre os 

meses de dezembro a março, onde a atividade convectiva é mais intensa, sendo que, os 

meses de dezembro, fevereiro e março são os mais propícios a este tipo de evento 

extremo (chuvas intensas em um período de 24 horas, como mostrado na Figura 2.7).  

 

Figura 2.7  Comportamento climatológico da precipitação (mm) máxima em 24 horas. 

 

2.3.2 Caracterização Hidrográfica 

 

O empreendimento está inserido na bacia do córrego Mota (Área de Influência Direta 

do empreendimento), afluente da margem esquerda do Rio Veloso que deságua na 

barragem do Rio Manso, operada pela COPASA no rio homônimo. Estas drenagens são 

pertencentes à bacia Estadual do Rio Paraopeba, bacia federal do Rio São Francisco. A 

bacia hidrográfica do Rio Veloso está localizada entre as coordenadas 20º 07’ e 20º 16’ 

latitude sul e 44º 18’ e 44º 28’ longitude oeste, abrangendo áreas principalmente no 

município de Itatiaiuçu e, secundariamente, dos municípios de Brumadinho e Rio 

Manso. Está situado na região denominada médio Paraopeba. 

 

Localmente, a bacia do Rio Veloso pode ser dividida pelos seus principais formadores: 

Ribeirão Itatiaia e os córregos Vermelho, Mota, Samambaia, Estiva, Vieiras e Quéias. 

Até seu limite na barragem do Rio Manso, a bacia ocupa uma área total de 180 km², dos 

quais 15 km² são ocupados pela bacia do córrego Mota (8,33% do total). 
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As drenagens do rio Veloso (Figura 2.8) apresentam, de forma geral, condicionamento 

estrutural proeminente, encaixando principalmente ao longo das direções NW-SE e SW-

NE, em sua porção norte, e S-N e W-E, em sua porção sul. Trata-se de uma região com 

densidade de drenagem considerável (2,09 km/km² para o rio Veloso e 2,50 km/km² 

para o córrego Mota), o que indica boa eficiência natural de sua bacia. 

 

 

Figura 2.8  Rede de drenagem do Rio Veloso (Fonte: CBH – Paraopeba) 

 

De acordo com a publicação Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais – 

Hidrosistemas (Copasa, 1993), a região é caracterizada por contar com áreas com 

rendimento superficial médio ou elevado em regime torrencial (médias ou altas 



29 

 

contribuições específicas e variações intra-anual intensa com cheias e estiagens 

pronunciadas). Caracteriza-se pela tipologia homogênea, com pluviosidade anual entre 

1.000 mm e 1.500 mm, predominância de relevo ondulado (declividades entre 8% e 

20%) e predominância de terrenos com baixa capacidade de infiltração. O rendimento 

específico médio mensal é de 5,0 L/s/km² para contribuições unitárias mínimas com 10 

anos de recorrência. 

 

A Figura 2.9 caracteriza de forma mais detalhada a locação do empreendimento no 

âmbito da bacia hidrográfica do Rio Manso. Pode-se verificar a posição do município 

de Itatiaiuçu e das rodovias BR-381 e MG-431 no interior da bacia. 

 

 

Figura 2.9  Bacia Hidrográfica do Rio Manso (Fonte: CBH – Paraopeba) 

Sub-bacia Ribeirão Serra Azul 
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2.3.3 Caracterização Geomorfológica 

 

A área do empreendimento é parte integrante da Unidade Geomorfológica do 

Quadrilátero Ferrífero. De acordo com Scliar (1992), o Quadrilátero Ferrífero de Minas 

Gerais foi assim denominado por Gonzaga de Campos, devido à configuração 

“planimétrica quadrangular” dos maiores depósitos de minério de Ferro presentes no 

estado. Esta configuração espacial é destacada principalmente pelas principais elevações 

que delimitam a região formada por serras alinhadas que representam estruturas 

monoclinais, sinclinais e anticlinais associadas aos grandes depósitos de ferros presentes 

na região (Figura 2.10).  

 

 

Figura 2.10  Contextualização do empreendimento no Quadrilátero Ferrífero  

 

Os principais limites desta Unidade Geomorfológica de grande representatividade são: a 

norte, o alinhamento das Serras da Piedade, a Serra do Curral, a Serra Três Irmãos e a 

Serra Azul; a sul, as serras de Ouro Branco e Itatiaia; a oeste, a Serra da Moeda e, a 

leste, o conjunto formado pela Serra do Caraça e pelo início da Serra do Espinhaço 

(Dorr II, 1969). 
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Do ponto de vista geotectônico, o Quadrilátero Ferrífero está inserido no limite 

meridional do Cráton do São Francisco, o qual corresponde a uma unidade tectônica de 

idade arqueana, que foi retrabalhada durante o Ciclo Brasiliano (Almeida, 1977). 

Consiste em uma das mais importantes províncias minerais do Brasil, sendo a complexa 

geologia regional caracterizada, principalmente, por quatro grandes unidades 

litoestratigráficas (Almin e Marshak, 1998): O Embasamento Cristalino, o Supergrupo 

Rio das Velhas, o Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi.  

 

O relevo do Quadrilátero Ferrífero apresenta-se como uma superfície topograficamente 

elevada, em contraste com as terras baixas e as colinas dos complexos metamórficos 

adjacentes, onde as altitudes, comumente, são inferiores a 900 m. Em suma, a região 

corresponde a uma superfície planáltica, onde a morfologia varia de suaves colinas nas 

áreas associadas às formações graníticas e gnáissicas, a trechos bastante acidentados, 

onde predominam cristas com vertentes ravinadas e vales encaixados, associados aos 

afloramentos de quartzitos, itabiritos e da canga ferruginosa (Herz, 1978). 

 

As altitudes médias giram em torno de 1.000 m, onde as cotas mais elevadas estão 

situadas na Serra do Caraça, a leste, alcançando níveis superiores a 2.000 m, e as mais 

baixas a noroeste de Ouro Preto, nos arredores do distrito de Amarantina, e no 

município de Sabará, aonde as cotas chegam a alcançar 600 m. Em geral, as altitudes 

maiores aparecem nas serras que demarcam os limites da região, sobretudo, nos maciços 

formados por itabiritos e quartzitos do Supergrupo Minas e do Grupo Itacolomi; 

enquanto, as áreas mais rebaixadas aparecem na porção central e no entorno do 

Quadrilátero Ferrífero, comumente, associadas aos terrenos dos complexos 

metamórficos. 

 

No Quadrilátero Ferrífero, o controle litológico sobre a morfologia é marcante, sendo 

formados relevos dos tipos: sinclinais suspensos, anticlinais esvaziados e de cristas do 

tipo hogback (Souza et al., 2005). Além do controle litológico, as formas do relevo 

atual também resultam da erosão diferencial (Salgado, 2006), que se manifesta pelos 

grandes arcabouços estruturais, como sinclinais e anticlinais, alicerçados pelos 

quartzitos e itabiritos do Supergrupo Minas e do Grupo Itacolomi, além das superfícies 

rebaixadas dos complexos metamórficos (Barbosa e Rodrigues, 1967). 
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Desta forma, o Quadrilátero Ferrífero aparece como um conjunto de feições 

geomorfológicas resultantes de diferentes condições litoestruturais, sendo as diferenças 

de declividade das vertentes e de altimetria relacionadas às variações litológicas. Em 

alguns casos, as variações de litotipos e um complexo histórico de deformação do 

arcabouço geológico são responsáveis pelo aparecimento de desníveis superiores a 

1.000 m, como acontece no contato entre o maciço quartzítico da Serra do Caraça e o 

Complexo Metamórfico Santa Rita Durão, nas proximidades do município de Santa 

Bárbara. 

 

Na Unidade Geomorfológica do Quadrilátero Ferrífero, a proposta de correlação entre 

níveis de altimetria e superfícies de aplainamento no contexto regional não é totalmente 

aceitável, pois os níveis altimétricos estão relacionados à erosão diferencial em 

articulação com o controle litológico (Varajão, 1991). Nesse sentido, pode-se entender 

que o controle litoestrutural associado à erosão diferencial são os mecanismos 

responsáveis pela evolução do relevo, pois não são encontrados registros de grandes 

superfícies de aplainamento na região que permitiriam explicar tal teoria. 

 

Em termos geomorfológicos, a mina em questão está inteiramente localizada na 

Unidade morfoestrutural da Crista Monoclinal da Serra Azul. Devido à quantidade de 

minerações atuando ao longo de décadas em quase toda a extensão da Serra, as formas 

de relevo se encontram bastante alteradas em vários pontos. Várias cristas e platôs 

lateríticos de canga foram substituídos por bancadas das minas a céu aberto para a 

exploração do Minério de Ferro (Figura 2. 11). 

 

 

Figura 2.11  Vista parcial da Serra Azul com várias minerações de minério de Fe  
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Nesta unidade morfoestrutural são facilmente identificadas unidades de relevo 

deposicionais, de dissecação, de transição e de aplainamento. As unidades de relevo de 

aplainamento são comuns ao longo da Serra e formam comumente platôs lateríticos de 

canga. As unidades de relevo deposicionais presentes ao longo da serra são as rampas 

de colúvio, muitas vezes compostas por material laterítico. As Unidades de relevo de 

transição estão representadas por patamares e escarpas e por fim, as unidades de relevo 

de dissecação ocorrem na forma de colinas, esporões, cristas e serras.  

 

Localmente, nos arredores do empreendimento em questão, existem extensões da Serra 

que formam pequenos patamares no relevo, denominados de Esporões. Nestas Unidades 

de relevo de dissecação existem drenagens que esculpiram o relevo ao longo dos anos.  

 

2.3.4 Caracterização Geológica 

 

Quanto ao seu posicionamento geotectônico, o Quadrilátero Ferrífero está situado no 

extremo sul do Cráton do São Francisco. Quanto a sua caracterização tectônica, 

corresponde a uma estrutura orogênica cuja evolução se deu em ciclos distintos. No 

Ciclo Jequié (2,8 Ga) desenvolveu-se a deformação das rochas arqueanas do Complexo 

Granito-Gnáissico e Supergrupo Rio das Velhas. Após a Sedimentação do Supergrupo 

Minas (2,0 Ga) desenvolveu-se o Evento Transamazônico responsável por intensa 

deformação em todas as unidades do QF. O último grande evento tectônico que afetou a 

região corresponde ao Ciclo Brasiliano (0,6 Ga). Este ciclo afetou principalmente as 

rochas da porção leste do QF.  

 

Estratigraficamente, o Quadrilátero Ferrífero se constitui pelo Supergrupo Rio das 

Velhas, atribuído ao Arqueano; pelo Supergrupo Minas, atribuído ao Paleoproterozóico; 

pelo Grupo Itacolomi, provavelmente do Mesoproterozóico, além de gnaisses graníticos 

e rochas intrusivas máficas e ultramáficas de idades diversas. Ocorrem ainda sedimentos 

continentais terciários, encontrados em pequenas áreas; e coberturas ferruginosas 

(canga) do Terciário/Quaternário. 

 

A coluna estratigráfica proposta por Dorr (1969), assim como as modificações 

propostas por Ladeira (1980), admite a presença de um Complexo Granítico-Gnáissico 
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sob o qual se assentam todas as demais unidades do Quadrilátero Ferrífero sob a forma 

predominantemente discordante. O trabalho de Alkmin e Marshak (1998) apresenta uma 

reorganização dos dados estratigráficos de todo o contexto estratigráfico do QF (Figura 

2.12), em que o Complexo Granito-Gnássico é representado por domos compostos de 

granitos e gnaisses, abrangendo grandes áreas dentro do QF. Estes domos são 

localmente denominados como Complexos de Belo Horizonte, Bação, Bonfim, Caeté, 

Florestal e Mato Dentro, estando intercalados pelas sequências supracrustais.  

 

  

Figura 2.12  Coluna Estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (Alkmin e Marshak, 1998)  
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O Supergrupo Rio das Velhas é formado por rochas de composição máfica, ultramáfica 

e ácidas, com intercalações de rochas metassedimentares. Destacam-se neste contexto as 

formações ferríferas, às quais se associam mineralizações auríferas. Este supergrupo 

subdivide-se nos Grupos Nova Lima e Maquiné. O Grupo Nova Lima consiste 

principalmente por xistos verdes, metassedimentar e metavulcânico, e filito, com 

intercalações de quartzito, grauvaca, dolomito, talco xisto e formações ferríferas. O 

Grupo Maquine é representado por sequências de quartzitos, metapelitos, e xistos, 

depositados em discordância angular sobre os litotipos do Grupo Nova Lima. 

 

O Supergrupo Minas ocorre de forma discordante sobre as unidades mais antigas. É 

representado por uma sequência metassedimentar que abrange rochas de origem clástica 

e química, depositadas em ambiente continental e marinho. As rochas desta unidade são 

de fácil distinção no relevo por ocorrerem essencialmente nas porções de maiores 

elevações no QF. Sua divisão compreende, da base para o topo, os grupos Tamanduá, 

Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará. 

 

A base do Supergrupo Minas é representada pelo Grupo Tamanduá que apresenta 

associações de xistos, quartzitos, filitos e formações ferríferas. Em sequência ocorre o 

Grupo Caraça representado pelas Formações Moeda e Batatal. A Formação Moeda é 

representada por sequências de quartzitos, conglomerados e filitos. A Formação Batatal 

compreende sequências de filitos. Estes grupos compreendem depósitos aluviais 

associados a depósitos marinhos de água rasa. 

 

O Grupo Itabira corresponde a uma unidade de origem química, dividida nas Formações 

Cauê e Gandarela. A Formação Cauê é composta por formações ferríferas bandadas, em 

leitos alternados de quartzo e de minerais de ferro como hematita e magnetita, 

classificadas como do tipo Lago Superior. Em direção ao topo da unidade ocorrem 

níveis gradados com dolomitos até sequências carbonáticas dolomíticas no topo, 

correspondendo à Formação Gandarela.  

 

O Grupo Piracicaba está representado por quartzitos e filitos intercalados em camadas 

espessas. Sua unidade de maior expressão é a Formação Cercadinho composta por 

filitos, quartzitos e quartzitos ferruginosos. As demais unidades deste grupo são as 
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Formações Fecho do Funil (dolomitos e filitos intercalados), Taboões (quartzitos) e 

Barreiro (filitos). O Grupo Sabará compreende uma sequência metavulcanosedimentar 

representada por xistos, grauvacas, quartzitos, formações ferríferas e conglomerados.  

 

Nas porções leste e sul do QF, em zonas dominadas por falhamentos de empurrão, 

ocorrem sedimentos clásticos grosseiros, incluindo arenitos e conglomerados, que 

representam o Grupo Itacolomi. Sedimentos cenozóicos são comuns em todo o QF, 

sendo representados por depósitos de argila, chapadas com canga, depósitos pelíticos 

lacustrinos, coberturas detrito-lateríticas e depósitos coluviais e aluviais diversos. 

 

A área do empreendimento propriamente dita está situada na porção extrema oeste da 

Serra do Curral, onde essa recebe a designação de Serra Azul, que em toda sua extensão 

é sustentada por rochas do Supergrupo Minas, de idade paleoproterozóica. A geologia 

dessa porção do Quadrilátero Ferrífero está definida na Metade Sul da Quadrícula de 

Serra Azul / Metade Norte da Quadrícula de Itatiaiuçu (USGS-DNPM, 1969). 

 

O Supergrupo Minas está representado na serra e suas encostas pelos seus Grupos 

Caraça, Itabira e Piracicaba, que se encontram estratigraficamente invertidos, 

orientando-se a sequência metassedimentar em direção aproximada ENE-WSW, com 

mergulhos variáveis de 20-45° para sudoeste. 

 

O topo da serra é sustentado pelo pacote de formações ferríferas itabiríticas pertencentes 

à Formação Itabirito Cauê, do Grupo Itabira, as quais se integram por uma rocha 

caracterizada pela alternância de bandas hematíticas e de sílica, que apresentam graus 

variáveis de intemperismo e, consequentemente, compacidade. Os itabiritos se 

encontram frequentemente enriquecidos por processos supergênicos, que promoveram a 

lixiviação parcial da sílica e a formação de minérios com teores mais econômicos.  

 

Na encosta norte da serra, os itabiritos encontram-se sotopostos pelas rochas da 

Formação Cercadinho, predominantemente filitos e quartzitos ferruginosos e estes pelos 

filitos sericíticos ou dolomíticos da Formação Fecho do Funil. A sequência finaliza com 

os quartzitos finos da Formação Taboões, sendo todas as formações integrantes do 

Grupo Piracicaba. 
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Na encosta sul, as formações ferríferas estão sobrepostas por quartzitos e filitos 

integrantes do Grupo Caraça Indiviso. Nas encostas mais baixas ao sul, os terrenos são 

constituídos por rochas xistosas, geralmente bastante intemperizadas, do Grupo Nova 

Lima, do Supergrupo Rio das Velhas. 

 

Sobre estas rochas estão presentes solos pouco desenvolvidos como os Cambissolos e 

Solos Litólicos de pouca espessura, que ocorrem nos topos e muitas vezes nas encostas. 

No fundo dos vales, os solos mostram-se mais espessos, formando-se por material 

desagregado oriundo das partes mais elevadas, constituindo-se por solos do tipo 

Latossólico, B textural e Podzólico. 

 

2.3.5 Caracterização Hidrogeológica 

 

De acordo com o trabalho efetuado por Carmo e Delgado (2008), o sistema 

hidrogeológico da área da Mina do Córrego Fundo apresenta um comportamento 

hidrodinâmico relativamente complexo, onde as unidades aquíferas e aquífugas 

interagem diferencialmente com o sistema hidrogeológico local. 

 

O modelo hidrogeológico conceitual proposto para a área foi desenvolvido a partir da 

integração de dados geológicos, geotectônicos, climatológicos e hidrodinâmicos 

tomando como partida as águas de chuva que se infiltram diretamente nas coberturas do 

pacote de rochas metamórficas. A recarga ocorre predominantemente nas áreas 

topograficamente mais elevadas, na cabeceira dos córregos.  

 

Essa morfologia é representada por superfícies côncavas, de vertentes íngremes e vales 

encaixados e com média densidade de drenagem superficial, o que é um indicativo da 

boa taxa de infiltração. Nos perfis dos itabiritos, a densidade de ravinamento é elevada, 

indicando menor taxa de infiltração, localmente controlada pela maior declividade do 

terreno. 

 

Na área, os sistemas aquíferos podem ser separados em dois grupos: o aquífero superior 

poroso e o aquífero inferior fraturado. O aquífero fraturado associado ao Grupo Caraça 

tem como característica a intercalação de lentes de filitos, que se comportam como 
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aquitardo. O sistema aquífero superior é composto pelos litotipos recentes como as 

coberturas de solos coluvionares e residuais, aluviões e manto de decomposição das 

rochas. Devido à sua expressão na área da mina, as pilhas de minério e de rejeito 

também são consideradas neste sistema. 

 

As coberturas mostram uma granulometria bem heterogênea e grande variação no nível 

da superfície piezométrica ao longo do ano hidrológico, o que caracteriza um aquífero 

livre com menor tempo de residência das águas. A descarga neste sistema ocorre na 

alimentação do aquífero fissurado subjacente, nos contatos impermeáveis e quebra 

acentuada de relevo, formando nascentes de meia encosta. 

 

Os aquíferos profundos são desenvolvidos ao longo das descontinuidades estruturais 

associadas à evolução estrutural da crosta na borda sul do Quadrilátero Ferrífero. Desta 

forma, as direções de fluxo subterrâneo são controladas pelas fraturas e falhas que 

condicionam as formas dos principais acidentes topográficos e influenciam diretamente 

no desenvolvimento da rede hidrográfica regional. Neste aspecto merecem destaque as 

descontinuidades de direção NW, associadas às fraturas de tração, portanto mais abertas 

e que condicionam o maior fluxo das águas subterrâneas. A Figura 2.13 apresenta o 

modelo conceitual proposto para a dinâmica das águas subterrâneas na região da Mina 

de Serra Azul, no local do empreendimento. 
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Figura 2.13  Modelo hidrogeológico da Serra Azul na região do empreendimento 
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O local de retomada dos finos da barragem caracteriza-se como área de descarga dos 

aquíferos de topo, contando certamente com zonas de surgência de águas, que deverão 

ser objeto de drenagem interna e requerimento de outorga. 

 

2.3.6 Caracterização Sísmica Regional 

 

O estudo da estimativa da ameaça sísmica é de grande importância na engenharia 

geotécnica, principalmente na análise de projetos de barragens de rejeitos com 

alteamento para montante. Isto porque barragens com esta característica são sensíveis à 

ocorrência de vibrações, principalmente por armazenarem materiais susceptíveis a 

processos de liquefação que podem induzir rupturas de grande porte e causar impactos 

bastante relevantes do ponto de vista socioeconômico, ambiental e de segurança. 

 

Desta maneira, análises sísmicas destas estruturas, mesmo em zonas de baixa 

sismicidade como no Brasil, devem ser consideradas como boas práticas de projeto. É 

importante destacar, como prática usual de projeto no Brasil para barragens de grande 

porte, a análise de estabilidade destas estruturas para efeitos de vibrações induzidas por 

sismos de Grau 5 da Escala Richter. É importante ressaltar, porém, que não existe 

normatização brasileira para realização de análises geotécnicas a partir da ocorrência de 

sismos. 

 

O catálogo de sistematização dos sismos ocorridos no Brasil é realizado pela Rede 

Sismográfica Brasileira (RSBR) e está disponível no site desta instituição (rsbr.gov.br). 

Este catálogo engloba um total de 616 registros, entre os anos de 1767 e 2013. Nos 

sismos até 1981, consideraram-se as informações disponibilizadas no livro ‘Sismicidade 

do Brasil’ (Berrocal et al., 1984) com dados históricos e instrumentais baseados na 

bibliografia da época e em pesquisas principalmente da USP, UFRN e UnB.  

 

De 1982 até 1995, foram utilizadas informações disponíveis nos chamados Boletins 

Sísmicos, publicados na Revista Brasileira de Geofísica. A partir de 1996, os dados 

foram obtidos através de colaboração entre diversas instituições que desenvolvem 

estudos específicos sobre a sismicidade no Brasil, como USP, UnB, UFRN, IPT, 

UNESP e ON. 
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A maior parte dos sismos no Brasil, em particular em sua região sudoeste, é de pequena 

magnitude (foram registrados 616 sismos entre 1767 e 2013 pela Rede Sismográfica 

Brasileira, dos quais 454 com magnitudes inferiores a 4), embora tenha sido catalogado 

um evento com magnitude igual a 6,1 na região de Vitória/ ES, em março de 1955. De 

acordo com Ubillús (2014), no território brasileiro podem ser identificadas 5 províncias 

sismotectônicas: as províncias do Sudeste, do Nordeste, da faixa Goiás-Tocantins, da 

borda Brasil-Paraguai e da Bacia Amazônica.  

 

A área da Serra Azul está localizada na Província Sudeste. Os terremotos na região 

sudeste acontecem principalmente em decorrência da movimentação de falhas, 

tipicamente com baixa profundidade (< 30 km), sendo caracterizada como de baixa 

atividade sísmica. Uma parte relevante destes sismos está associada a eventos 

induzidos, por reservatórios de grandes barragens, por poços artesianos ou por 

operações de desmonte. 

 

É importante destacar, entretanto, que pequenos sismos são bastante comuns, ocorrendo 

praticamente todos os dias tremores de magnitude ≤ 2,5, os quais muitas vezes não são 

percebidos em função de ocorrerem longe de ocupações humanas ou de estações 

sismográficas da Rede Sismográfica Brasileira.  

 

No âmbito destes eventos de menor porte, 302 registros foram catalogados em Minas 

Gerais, em particular nos munícipios de Montes Claros (27), Areado (20), Bom Sucesso 

(14), Itaguara (13), Carmo do Cajuru (9), Barbacena (7), Dores do Indaiá (7), Formiga 

(6), Conceição das Alagoas (3) e Guapé (3). Não foram encontrados registros de sismos 

nos municípios de Itatiaiuçu e Mateus Leme. Dentre os municípios vizinhos ao 

empreendimento da AMMSA, identificou-se no catálogo o registro de um sismo com 

magnitude 3, em nov/1994, com epicentro em Brumadinho, além de um evento com 

magnitude 2,7, em jan/1997, com epicentro em Rio Manso. Igarapé e Itaúna não contam 

com registros sísmicos. 

 

Ressalta-se que sismos de magnitude 3 ou menores não causam danos em estruturas e 

construções, sendo apenas perceptíveis. Há exceções nos casos em que o hipocentro é 

bastante raso e cita-se, por exemplo, os tremores induzidos em Bebedouro/SP, em 2005. 
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Neste caso, um sismo de magnitude 3 com hipocentro posicionado a poucas centenas de 

metros provocou danos de intensidade VI a VII pela escala de Mercalli Modificada 

(aparecimento de trincas em paredes de casas de boa qualidade). 

 

2.4 SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS - MINA DE SERRA AZUL 

 

No início da operação da Mina de Serra Azul (a mina começou a operar em 1935), o 

material era inicialmente peneirado a seco para geração do granulado (lump ore). A 

partir do momento que se iniciou a britagem e peneiramento a úmido do material 

(ROM), a mina passou a utilizar uma barragem de rejeitos como método de disposição. 

Nesta época, os finos eram separados na planta, sendo que o material mais grosso 

(pseudo-sinter) era depositado em pilhas, enquanto somente a lama era acondicionada 

na barragem. A Figura 2.14 ilustra as características do processo descrito. 

 

 

Figura 2.14  Imagem de satélite mostrando a operação de britagem a úmido com 

empilhamento do material grosso e deposição da lama em barragem (2006) – Fonte: 

Google Earth 

 

Em 2008, iniciou-se a implantação da planta de concentração no empreendimento, em 

que todo o material não retido na britagem era enviado para tratamento, gerando o sinter 

feed. Além disto, iniciou-se a lavra da pilha de pseudo-sinter, material de grande 
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recuperação na planta de concentração. Este fato trouxe uma maior geração de lama no 

rejeito do empreendimento, sendo que o único rejeito que seria empilhado era o rejeito 

do jigue, correspondente a 10% do rejeito total. A Figura 2.15 mostra a época da 

implantação da planta de concentração e a lavra da pilha de finos. 

 

 

Figura 2.15  Imagem de satélite mostrando a implantação da planta de concentração de 

itabiritos e o início da lavra da pilha de finos (2009) – Fonte: Google Earth 

 

Com o aumento da produção de materiais devido ao aquecimento da economia, houve a 

necessidade de se procurar um novo método de disposição de rejeitos, visto que a vida 

útil da barragem estava no seu limite. Devido a aspectos ambientais, sociais e 

econômicos, optou-se por utilizar um novo método de disposição de rejeitos chamado 

de ‘empilhamento drenado’, que será mais bem detalhado no decorrer deste trabalho. 

Iniciou-se então a construção das baias de rejeito, nas quais passou a ser depositado o 

material fino para secagem. 

 

A Figura 2.16 mostra o arranjo das obras do empilhamento drenado em junho de 2011, 

seis meses antes do início de sua operação. É possível observar que a área onde a 

estrutura seria alocada ainda corresponde à área de disposição dos finos reaproveitados 

na planta de concentração, já com o seu dique de partida em fase inicial de execução. 
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Figura 2.16  Imagem de satélite mostrando o final da lavra da pilha de finos e o início 

das baias de secagem e do dique de partida do empilhamento drenado (2011) – Fonte: 

Google Earth 

 

Na Figura 2.17, obtida em março de 2012, torna-se possível observar a utilização do 

empilhamento drenado (em ramp-up) juntamente com a barragem.  

 

Figura 2.17  Imagem de satélite mostrando o início do empilhamento drenado (em 

ramp up), associado à disposição dos rejeitos na barragem (2012) – Fonte: Google Earth 
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Os bancos iniciais da pilha de rejeitos já estavam alcançando a altura do dique de 

partida enquanto a barragem de rejeitos se preparava para seu último alteamento. Os 

testes operacionais nesta época eram imprescindíveis para o bom funcionamento desta 

estrutura. 

 

A partir de maio de 2012, o empilhamento drenado começou a ser utilizado como o 

único meio de disposição de rejeitos no âmbito do empreendimento. Durante a fase de 

implantação, foram observadas algumas fragilidades do processo, como a sua operação 

difícil durante o período chuvoso (a lama das baias demorava muito mais tempo para 

secar). Além disto, uma modificação introduzida na planta de concentração reduziu a 

quantidade de rejeito grosso que seria utilizado nesta estrutura, impondo-se, assim, a 

necessidade de adoção de soluções alternativas. 

 

Diante deste fato iniciaram-se estudos para utilizar cavas exauridas na mina no lugar das 

baias de sedimentação onde o rejeito grosso seria separado da lama por meio de sua 

sedimentação natural, como ocorre em barragens de rejeito. Deste modo ganhou-se 

tempo com a deposição e secagem dos materiais, facilitando as operações do processo 

do empilhamento drenado (Figura 2.18). 

 

 

Figura 2.18  Imagem de satélite mostrando o novo arranjo do empilhamento drenado e 

a utilização de cavas exauridas como baias de sedimentação (2015). 
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As Figuras 2.19 e 2.20 ilustram a operação atual de disposição e limpeza das duas cavas 

exauridas na Mina de Serra Azul. Devido a natureza estrutural da formação ferrífera na 

área, as cavas permitem uma rápida drenagem dos rejeitos, sendo possível a retirada do 

material mais grosso com 3 dias após o término de sua deposição. Materiais mais finos 

tendem a concentrar água por alguns meses, sendo necessário a abertura de diversas 

frentes de lavra no material para ajudar em seu processo de secagem. 

 

 

Figura 2.19  Cava exaurida utilizada para a disposição de rejeitos 

 

 

Figura 2.20  Cava exaurida sendo lavrada após a disposição de rejeitos. 
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Neste contexto, novas formas de empilhamento foram propostas, visando reduzir os 

custos de transporte e operação. Uma das alternativas adotadas foi a co-disposição de 

rejeitos e estéril (itabirito compacto) em uma pilha-piloto, numa mistura com proporção 

rejeito/estéril de 1:1 no caso de rejeitos finos e de 2:1 no caso de rejeitos mais grossos. 

Nesta concepção, os materiais são transportados por meio de caminhões até o local de 

disposição, onde são misturados com um trator de esteira (Figura 2.21), conformando, 

então, uma pilha final de co-disposição de rejeito seco e estéril (Figura 2.22).  

 

 

Figura 2.21  Co-disposição de rejeito/estéril utilizando caminhões e trator de esteira 

 

 

Figura 2.22  Formação de pilha piloto de co-disposição, utilizando rejeito seco e estéril 



   48 

 

3 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DAS FUNDAÇÕES 

E DOS REJEITOS 

 

3.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO EM REJEITOS 

 

Para a execução da campanha dos ensaios de laboratório, foram separadas amostras em 

rejeito total, rejeito ciclonado (underflow e overflow) e o rejeito do jigue. Duas amostras 

do rejeito underflow e uma amostra do rejeito overflow foram retirados na tubulação de 

saída do hidrociclone utilizado para os testes do rejeito, conformando as amostras AM-

01, AM-02 e AM -03, respectivamente. Por outro lado, uma amostra de rejeito total foi 

coletada na saída da tubulação que liga o espessador da planta de concentração à saída 

do overflow do classificador da planta de britagem. A amostra do jigue foi tomada 

diretamente do produto desta operação do processo industrial da Mina de Serra Azul.  

 

Foram realizadas séries de ensaios de laboratório a partir destas amostras visando a 

determinação de análises granulométricas, limites de consistência, massa específica dos 

grãos, compactação Proctor Normal, ensaio de permeabilidade, ensaios triaxiais 

adensados não drenados com medidas de poropressões e ainda determinação dos índices 

de vazios máximo e mínimo dos rejeitos (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1  Ensaios de laboratório realizados com os rejeitos da Mina de Serra Azul 

Amostra Total Underflow I 

AM-1 

Underflow II Overflow Jigue 

Granulometria  1 1 1 1 1 

Limites de consistência 1 - - 1 1 

Massa Específica dos grãos 1 1 1 1 1 

Compactação - - - 1 - 

Permeabilidade - 2 - 1 - 

Ensaios triaxiais CIU - 2 - 1 - 

Índice de vazios Limites - 1 1 - - 

 

A caracterização geotécnica dos rejeitos teve início com os ensaios de granulometria, 

visando determinar as faixas dos tamanhos das partículas presentes nos rejeitos, 
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expressas em termos das porcentagens do peso total seco. A análise granulométrica dos 

rejeitos estudados foi realizada por processos de peneiramento e de sedimentação, 

seguindo-se as prescrições da norma NBR – 7181 (ABNT, 2016). Para a classificação 

das frações, ou seja, das correspondentes distribuições dos tamanhos dos grãos, utilizou-

se a escala proposta pela norma NBR 6502 (ABNT, 1995). 

 

O ensaio para a determinação da massa específica real dos grãos foi realizado  pelo 

método do picnômetro, de acordo com os procedimentos prescritos pela norma  NBR 

6508 (ABNT, 2011). Os limites de consistência, por sua vez, foram obtidos por meio de 

ensaios convencionais em geotecnia, de acordo com os procedimentos estabelecidos 

pelas normas brasileiras específicas: limite de liquidez, pela norma  NBR 6459 (ABNT, 

2016) e limite de plasticidade, pela norma NBR 7180 (ABNT, 2016).  

 

Os resultados desta caracterização geotécnica preliminar, em termos de índices físicos e 

frações granulométricas, estão apresentados na Tabela 3.2, incluindo-se também os 

valores dos índices limites de vazios máximo e mínimo dos rejeitos estudados (que 

foram obtidos por meio do lançamento cuidadoso dos rejeitos por pluviação cuidadosa e 

sob compactação enérgica, respectivamente, quando acondicionados num molde 

metálico de referência e de volume conhecido). As curvas granulométricas dos rejeitos 

estudados estão apresentadas na Figura 3.1. Os resultados dos ensaios indicam 

predominância de fração fina no overflow de 84,4% e da fração grossa no rejeito 

underflow em torno de 65%.  

 

Tabela 3.2  Parâmetros geotécnicos de caracterização das amostras dos rejeitos 

Parâmetro Total Underflow I 

AM-1 

Underflow II Overflow Jigue 

 (g/cm³) 3,717 3,741 3,838 3,405 3,544 

% argila 4,4 1,8 1,4 7,2 0,2 

% silte 60,9 30,6 33,6 77,2 5,0 

% areia 34,7 67,4 64,7 15,6 65,5 

% pedregulho 0,0 0,2 0,2 0,0 29,3 

umidade ótima (%) - - - 13,0 - 

[d]max (g/cm³) - - - 2,208 - 

emax - 1,09 0,77 - - 
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emin - 1,01 0,71 - - 

 

Figura 3.1  Curvas granulométricas das amostras dos rejeitos estudados 

 

Resultados típicos do ensaio para determinação do Limite de Liquidez dos rejeitos 

plásticos são indicados na Figura 3.2 (caso do rejeito total). Os resultados compilados 

dos limites de consistência estão dados na Tabela 3.3. Verifica-se que os parâmetros de 

consistência são similares para o rejeito total e o overflow, caracterizados como 

materiais de baixa plasticidade, ao passo que o underflow e o rejeito de jigue exibem 

características de materiais Não Plásticos (NP). 

 

 

Figura 3.2  Resultados dos ensaios LL para o rejeito total 
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Tabela 3.3  Resultados dos ensaios de limites de consistência 

Amostra Limites de Consistência 

LL (%) LP (%) IP (%) 

Rejeito Total 18,1 12,3 5,7 

Overflow 21,9 14,9 7,0 

Underflow NP NP NP 

Jigue NP NP NP 

 

Um ensaio de compactação (NBR 7182-2016) foi realizado para a determinação da 

umidade ótima do rejeito overflow para posterior moldagem de corpos de prova para os 

ensaios triaxiais. Os resultados obtidos estão indicados na Figura 3.3, sendo wot = 

12,8%. 

 

Figura 3.3  Resultados do ensaio de compactação para o rejeito overflow 
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Ensaios de permeabilidade sob carga variável (NBR 14545 - 2000) foram realizados 

sobre amostras do rejeito underflow moldadas a 60 e 70% de compacidade relativa e em 

amostra do rejeito overflow moldada com 85% do Grau de Compactação e na umidade 

ótima, como determinados previamente. Os valores obtidos, referenciados à temperatura 

padrão de 20º C, foram os seguintes: 

 

• underflow (CR = 60%): k = 1,1 x 10-6 m/s; 

• underflow (CR = 70%): k = 1,4 x 10-6 m/s; 

• underflow (GC = 85%; wot): k = 4,2 x 10-8 m/s. 

 

Os rejeitos nas frações underflow e overflow foram submetidas a ensaios triaxiais CU 

com medidas de poropressões e saturação prévia das amostras, de acordo com os 

procedimentos prescritos pela norma ASTM D4767 (ASTM, 2004). A preparação dos 

corpos de prova contemplou os seguintes procedimentos (VOG BR, 2011): 

 

• as amostras do rejeito underflow foram moldadas com 60 e 70% de Compacidade 

Relativa e ensaiadas sob tensões confinantes de 25, 50,100 e 200 KPa para cada 

moldagem; 

 

• as amostras do rejeito overflow foram moldadas com GC = 85% e na umidade ótima 

e ensaiadas sob tensões confinantes de 50,100 e 200 KPa; 

 

• a saturação dos corpos de prova foi realizada por percolação seguida de aplicação de 

uma contrapressão máxima de 400 kPa e monitorados até a obtenção de um valor do 

parâmetro B de Skempton superior a 0,98; as amostras que não atingiram este valor 

foram novamente moldadas e repetiu-se o processo até se alcançar o parâmetro 

desejado; 

 

• na fase de cisalhamento do corpo de prova, foi utilizada uma taxa de 0,4%/min, até 

deformações máximas da ordem de 20%; 
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• as análises dos resultados foram implementadas tanto em termos de tensões totais 

como em termos de tensões efetivas. 

As Figuras 3.4 e 3.5 apresentam os resultados dos ensaios triaxiais CIU com medidas de 

poropressões realizados em amostras do rejeito underflow, moldadas com 60 e 70% de 

Compacidade Relativa e ensaiadas sob tensões confinantes de 25, 50,100 e 200 KPa 

para cada moldagem. 

 

 

Figura 3.4  Resultados do ensaio triaxial CIU para o rejeito underflow com CR = 60% 

 

 

Figura 3.5  Resultados do ensaio triaxial CIU para o rejeito underflow com CR = 70% 
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Analogamente, a Figura 3.6 apresenta os resultados relativos aos ensaios triaxiais CIU 

com medidas de poropressões realizados em amostras do rejeito overflow moldadas com 

GC = 85% e na umidade ótima, ensaiadas sob tensões confinantes de 50,100 e 200 KPa. 

 

Figura 3.6  Resultados do ensaio triaxial CIU para o rejeito overflow com GC = 85% 

 

A síntese dos resultados dos ensaios triaxiais CIU estão apresentados na Tabela 3.4, em 

termos dos parâmetros de resistência dos rejeitos, obtidos para tensões totais (coesão c e 

ângulo de atrito ) e para tensões efetivas (coesão c’ e ângulo de atrito ’). 

 

Tabela 3.4  Parâmetros de resistência dos rejeitos estudados (VOGBR, 2012) 

 

3.2 ENSAIOS DE CAMPO NA FUNDAÇÃO E NO DEPÓSITO DE REJEITOS 

 

Duas diferentes campanhas de campo foram realizadas para a investigação geotécnica 

da área proposta para o empilhamento drenado, localizada sobre um depósito de rejeitos 

Amostra Parâmetros de Resistência 

Efetivos 

Parâmetros de Resistência 

Totais 

c’ (kPa) ’ (°) c (kPa)  (°) 

Underflow – CR = 60% 3,9 29,7 4,5 26,5 

Underflow – CR = 70% 5,0 31,2 17,2 18,7 

Overflow – GC = 85% 4,1 30,1 5,2 11,6 
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previamente existente. Nestas investigações, foram feitas sondagens mistas, sondagens 

a percussão com medidas SPT (Standard Penetration Test), ensaios de piezocone 

(CPTu) e ensaios de infiltração para determinação de permeabilidades in situ.  

Na primeira campanha, foram executadas sondagens mistas e ensaios de permeabilidade 

para uma caracterização genérica dos terrenos de fundação da área potencial para a 

implantação da pilha. A Figura 3.7 mostra a locação e a distribuição destas sondagens 

no domínio do empreendimento, comportando a área de fundação da pilha propriamente 

dita, mas também distribuídas em outras áreas como as baias de ressecamento ou o 

dique de contenção de sedimentos pré-existente. 

 

 

Figura 3.7  Locação e distribuição das sondagens mistas. Fonte: Google Earth 

 

Com base nos dados destas sondagens, tornou-se possível determinar as espessuras de 

escavação necessárias tanto no dique de apoio à tubulação de rejeito como na área do 

dique de sedimentos pré-existente. Por meio desta etapa prévia da investigação, foi 

possível ainda estimar a espessura de rejeitos já depositados no local de implantação do 

empilhamento como sendo de aproximadamente 6,0 m.  
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A Tabela 3.5 sistematiza as investigações executadas nesta etapa, em termos dos 

códigos das sondagens, locais de execução, profundidade do impenetrável e nível de 

água encontrado à época das investigações (2011).  

Tabela 3.5  Relação das investigações realizadas na Primeira Etapa 

Sondagens Local Prof. (m) Profundidade do 

Impenetrável (m) 

NA (m) 

SMED-001  

 

Área da fundação da pilha 

10,45 Não encontrado 3,28 

SMED-002 8,45 Não encontrado 2,36 

SMED-003 10,45 Não encontrado 3,46 

SMED-004 10,45 Não encontrado 4,05 

SMED-005 9,45 Não encontrado 7,27 

SMED-006 10,45 Não encontrado Seco 

SMED-007 Dique de apoio à 

tubulação de rejeitos 

9,49 Não encontrado 4,70 

SMED-008 12,05 10,75 5,66 

SMED-009 7,45 Não encontrado 4,60 

SMED-010 Dique de contenção de 

sedimentos  

8,40 Não encontrado 3,45 

SMED-011 8,40 7,35 Seco 

SMED-012 8,45 Não encontrado Seco 

SMED-013  

Área da fundação da pilha 

10,45 Não encontrado 4,98 

SMED-014 10,45 Não encontrado 3,30 

SMED-015 10,45 Não encontrado 2,32 

SMED-016 10,45 Não encontrado 5,70 

SMED-017 Dique de contenção 

de sedimentos 

10,45 Não encontrado 3,30 

SMED-018 Baias de secagem 10,45 Não encontrado 3,11 

SMED-019 13,45 Não encontrado Seco 

SMED-020 Berço - Teste piloto 14,08 Não encontrado 11,20 

 

Complementarmente, ensaios de infiltração foram realizados para se determinar os 

coeficientes de permeabilidade dos terrenos locais. Foram realizados em conjunto com 

as sondagens para se obter parâmetros representativos de diferentes profundidades. Na 

área do empilhamento, as permeabilidades dos solos locais variaram entre 10-5 a 10-8 
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m/s, características de areias finas siltosas e argilosas e siltes argilosos (típicos das 

Formações Caraça e Batatal). A Tabela 3.6 sistematiza todos os resultados de 

permeabilidade obtidos na área em estudo (indicados em cm/s). 

 

Tabela 3.6  Coeficientes de permeabilidade k (cm/s) dos solos de fundação do projeto 

Sondagem Prof. (m) k (cm/s) Sondagem Prof. (m) k (cm/s) 

SM-ED-002 2,00 2,76E-04 SM-ED-011 2,00 1,66E-05 

SM-ED-002 3,00 2,57E-04 SM-ED-011 3,00 1,45E-05 

SM-ED-002 4,00 3,71E-04 SM-ED-011 4,00 4,08E-06 

SM-ED-002 5,00 1,69E-03 SM-ED-011 5,00 3,42E-04 

SM-ED-002 6,00 1,28E-03 SM-ED-011 8,00 7,64E-06 

SM-ED-002 7,00 9,60E-04 SM-ED-011 9,00 2,90E-06 

SM-ED-002 8,00 1,05E-03 SM-ED-012 2,00 4,79E-04 

SM-ED-003 2,00 3.70E-06 SM-ED-012 3,00 5,64E-05 

SM-ED-003 3,00 0.00E+00 SM-ED-012 4,00 3,68E-04 

SM-ED-003 4,00 0.00E+00 SM-ED-012 5,00 6,10E-04 

SM-ED-003 5,00 4.04E-06 SM-ED-012 6,00 3,54E-04 

SM-ED-003 6,00 1.24E-05 SM-ED-012 7,00 5,52E-06 

SM-ED-003 7,00 3.64E-05 SM-ED-012 8,00 1,02E-04 

SM-ED-003 8,00 6.89E-04 SM-ED-013 2,00 3,01E-04 

SM-ED-003 9,00 5.04E-04 SM-ED-013 3,00 1,11E-04 

SM-ED-003 10,00 1.55E-04 SM-ED-013 4,00 6,19E-05 

SM-ED-004 2,00 3.41E-04 SM-ED-013 5,00 2,46E-04 

SM-ED-004 3,00 3.84E-04 SM-ED-013 6,00 3,81E-04 

SM-ED-004 4,00 3.28E-04 SM-ED-013 7,00 4,29E-04 

SM-ED-004 6,00 2.84E-03 SM-ED-013 8,00 1,79E-04 

SM-ED-004 7,00 6.89E-04 SM-ED-013 9,00 1,41E-04 

SM-ED-004 8,00 2.46E-04 SM-ED-013 10,00 5,23E-05 

SM-ED-004 9,00 3.11E-04 SM-ED-014 2.00 1.54E-03 

SM-ED-004 10,00 9.52E-05 SM-ED-014 3.00 3.46E-04 

SM-ED-005 2,00 1,47E-04 SM-ED-014 4.00 1.72E-04 
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Sondagem Prof. (m) k (cm/s) Sondagem Prof. (m) k (cm/s) 

SM-ED-005 3,00 1,19E-04 SM-ED-014 5.00 1.77E-04 

SM-ED-005 4,00 1,10E-04 SM-ED-014 6.00 2.97E-04 

SM-ED-005 5,00 3,36E-05 SM-ED-014 7.00 6.48E-06 

SM-ED-005 6,00 2,26E-05 SM-ED-014 8.00 5.61E-04 

SM-ED-005 7,00 1,41E-05 SM-ED-014 9.00 3.02E-04 

SM-ED-005 8,00 6,68E-06 SM-ED-014 10.00 1.80E-04 

SM-ED-005 9,00 3,35E-06 SM-ED-015 2.00 3.90E-05 

SM-ED-007 2,00 2,74E-03 SM-ED-015 3.00 6.81E-06 

SM-ED-007 3,00 2,36E-03 SM-ED-015 4.00 6.87E-06 

SM-ED-007 4,00 3,87E-04 SM-ED-015 5.00 1.11E-05 

* ensaios descartados SM-ED-015 6.00 6.79E-05 

SM-ED-015 7.00 9.59E-05 

SM-ED-007 7,00 1,60E-06 SM-ED-015 8.00 1.64E-04 

SM-ED-007 8,00 1,66E-04 SM-ED-015 9.00 1.58E-04 

SM-ED-007 9,00 1,59E-03 SM-ED-015 10.00 1.71E-04 

SM-ED-008 3,00 5,87E-03 SM-ED-016 2.00 1.81E-05 

SM-ED-008 4,00 9,19E-03 SM-ED-016 3.00 3.13E-04 

SM-ED-008 5,00 2,95E-03 SM-ED-016 4.00 4.91E-04 

** ensaio descartado SM-ED-016 5.00 6.33E-04 

SM-ED-008 7,00 1,22E-04 SM-ED-016 6.00 5.79E-04 

** ensaio descartado SM-ED-016 7.00 1.07E-05 

SM-ED-008 9,00 3,30E-05 SM-ED-016 8.00 2.70E-06 

SM-ED-008 10,00 3,57E-03 SM-ED-016 9.00 4.13E-06 

SM-ED-008 11,00 3,29E-03 SM-ED-016 10.00 2.70E-06 

SM-ED-008 12,00 9,03E-03 SM-ED-017 2.00 7.18E-06 

SM-ED-008 13,00 1,08E-03 SM-ED-017 3.00 6.09E-04 

SM-ED-010 2,00 5,59E-06 SM-ED-017 4.00 4.33E-04 

SM-ED-010 3,00 3,90E-03 SM-ED-017 5.00 3.21E-04 

SM-ED-010 4,00 5,90E-05 SM-ED-017 6.00 2.83E-04 

SM-ED-010 5,00 1,24E-04 SM-ED-017 7.00 9.46E-04 
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Sondagem Prof. (m) k (cm/s) Sondagem Prof. (m) k (cm/s) 

SM-ED-010 6,00 2,30E-03 SM-ED-017 8.00 9.61E-04 

SM-ED-010 7,00 2,06E-03 SM-ED-017 9.00 1.24E-03 

 

Observações: 

* os ensaios não foram realizados devido a vazamentos de água no pé do talude; 

** ensaios descartados em função das vazões operacionais muito elevadas; a água não 

retornou à boca do revestimento. 

Uma segunda campanha de ensaios de campo foi realizada na própria estrutura de 

empilhamento drenado em operação, envolvendo sondagens a percussão com medidas 

de NSPT e ensaios de piezocone (CPTu). A Figura 3.8 mostra a locação e a distribuição 

destas sondagens no domínio do empilhamento drenado, para as condições atuais do 

empreendimento. As sondagens percussivas e conepenetrométricas foram realizadas aos 

pares em locações adjacentes. 

 

 

Figura 3.7  Locação e distribuição das sondagens SPT/CPTU na área do empilhamento 

 

A Tabela 3.7 sistematiza as investigações executadas nesta etapa, em termos das 

sondagens a percussão com medidas do NSPT, incorporando códigos das sondagens, 

coordenadas de locação e profundidades do NA local. 
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As sondagens percussivas com medidas de NSPT realizadas no empilhamento drenado 

evidenciam ganhos de resistência do rejeito quando adensado. Com efeito, com base no 

levantamento dos percentuais de metragem total das sondagens reaizadas, verifica-se 

que cerca de 60,1% das sondagens foram realizadas em materiais com valores de Nem 

material com NSPT superiores a 11 (Tabela 3.8). Um total de 20,8% das sondagens 

percussivas (38,0m totais) foi executada em materiais mais inconsolidados e com maior 

umidade, na zona de formação da pilha, resultando valores de NSPT inferiores a 5. 

Tabela 3.7  Relação das sondagens a percussão na área do empilhamento drenado 

Furo Prof. (m) Elev. (m) X (m) Y (m) NA Prof. (m) 

SP - ED - 01 12,47 1.004 562.537 7.773.315 Seco 

SP - ED – 02* 30,45 1.014 562.588 7.773.317 Seco 

SP - ED - 03 13,04 1.019 562.622 7.773.375 Seco 

SP - ED - 03A 12,45 1.019 562.618 7.773.374 Seco 

SP - ED - 04 0,65 1.004 562.611 7.773.032 Seco 

SP - ED - 04A 0,75 1.004 562.609 7.773.030 Seco 

SP - ED - 04B* 27,00 1.004 562.612 7.773.033 Seco 

SP - ED - 05 17,29 1.010 562.679 7.773.277 Seco 

SP - ED - 05A 20,60 1.010 562.685 7.773.277 Seco 

SP - ED – 06* 26,45 1.019 562.679 7.773.360 Seco 

SP - ED – 07* 19,00 1.003 562.771 7.773.230 Seco 

SP - ED – 08* 27,08 1.018 562.800 7.773.282 Seco 

SP - ED – 09* 21,45 1.016 562.818 7.773.305 Seco 

 

Tabela 3.8  Distribuição percentual dos valores NSPT das sondagens percussivas 

NSPT Metragem (m) % 

<5 38 20,8% 

6 a 10 35 19,1% 

11 a 20 52 28,4% 

21 a 30 29 15,8% 

31 a 40 18 9,8% 

41 a 50 11 6,0% 

 

A Tabela 3.9 sistematiza as investigações executadas nesta etapa, em termos dos ensaios 
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CPTU, incorporando analogamente os códigos das sondagens, coordenadas de locação e 

profundidades do NA local. 

 

Em relação às distribuições granulométricas dos rejeitos do empilhamento, os resultados 

dos ensaios CPTU mostram que percentuais de 43,4% e 31,5% dos materiais são 

classificados como areias ou misturas de areias (Tabela 3.10), respectivamente. A 

metodologia de classificação granulométrica adotada nesta análise foi o IcRW, proposto 

por Robertson e Wride (1998). 

Tabela 3.9  Relação dos ensaios CPTU na área do empilhamento drenado 

Furo Prof. (m) Elev. (m) X (m) Y (m) NA (m) 

CPTU-ED-01 6,44 1.004 562.539 7.773.308 Seco 

CPTU-ED-01A 11,47 1.004 562.540 7.773.306 Seco 

CPTU-ED-02 5,20 1.019 562.593 7.773.316 Seco 

CPTU-ED-02A 16,16 1.019 562.587 7.773.321 Seco 

CPTU-ED-03 9,20 1.019 562.629 7.773.366 Seco 

CPTU-ED-03A* 21,40 1.019 562.627 7.773.363 13,4 

CPTU-ED-04 8,18 1.004 562.685 7.773.256 Seco 

CPTU-ED-04A 9,08 1.004 562.676 7.773.256 Seco 

CPTU-ED-05 4,30 1.010 562.682 7.773.277 Seco 

CPTU-ED-05A 6,95 1.010 562.687 7.773.277 Seco 

CPTU-ED-06 13,46 1.019 562.679 7.773.360 Seco 

CPTU-ED-06A 5,35 1.019 562.678 7.773.357 Seco 

CPTU-ED-07* 19,00 1.003 562.773 7.773.228 16,0 

CPTU-ED-08 8,89 1.018 562.800 7.773.282 Seco 

CPTU-ED-08A 8,99 1.018 562.793 7.773.285 Seco 

CPTU-ED-09* 13,49 1.015 562.822 7.773.309 0 

CPTU-ED-09A* 16,20 1.016 562.818 7.773.305 Seco 

 

Tabela 3.10  Classificação granulométrica dos rejeitos pelo Sistema IcRW 

Material % 

Areias 43,4 

Misturas de Areias 31,5 

Areias com Pedregulhos 10,7 

Misturas de Siltes 7,8 
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Argilas 5,4 

Argilas Orgânicas 0,3 

Não classificados 0,8 

 

Os resultados dos ensaios permitem estabelecer a estratigrafia do depósito, caracterizada 

pela presença alternada de camadas de argila e de silte argiloso entre camadas mais 

arenosas, em função da técnica construtiva do empilhamento, conformado por camadas 

sucessivas de overflow/underflow e rejeito total/rejeito de jigagem (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8  Estratigrafia e classificação dos rejeitos dos ensaios CPTU-3A e CPTU 5A 

 

Em função da natureza francamente granular dos rejeitos depositados, o parâmetro Bq 

das poropressões mostrou-se nulo para a grande maioria dos ensaios. Entretanto, nos 

ensaios CPTU-09 e CPTU-09A, a presença de lentes mais argilosas resultou em valores 

Comportamento Normal de Solo Comportamento Normal de Solo 



   63 

 

positivos de Bq nas profundidades de 6m a 7m, de 8m a 9m, de 10m a 10,5m e de 14,5m 

a 15m (Figura 3.9). 

 

Complementarmente, foram realizados ensaios de infiltração e de dissipação para se 

avaliar as condições de condutividade hidráulica e de drenagem dos rejeitos empilhados. 

Os ensaios de infiltração indicaram valores de condutividades hidráulicas tipicamente 

entre 10-6 e 10-7 m/s para os rejeitos empilhados (Tabela 3.11). Estes valores são 

consistentes com a natureza e a granulometria dos materiais depositados e classificados 

previamente com base nos resultados dos ensaios CPTU.  

CPTU-04 CPTU-09

 

Figura 3.9  Parâmetro Bq das proropressões dos ensaios CPTU-04 e CPTU-09 

 

Tabela 3.11  Coeficientes de permeabilidade obtidos pelos ensaios de infiltração 

ID 

FURO 
Trecho k (cm/s) ID FURO Trecho k (cm/s) 

SP03 

2 a 3m 1,55E-05 

SP06 

9 a 11m 1,00E-04 

3 a 4m 3,11E-05 12 a 13m 4,58E-05 

6 a 7m 1,67E-05 15 a 16m 3,83E-05 

9 a 10m 6,39E-05 18 a 19m 1,66E-05 

12 a 13m 5,38E-05 21 a 22m 2,49E-05 

SP03A 2 a 3m 3,46E-05 24 a 25m 8,62E-06 
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ID 

FURO 
Trecho k (cm/s) ID FURO Trecho k (cm/s) 

SP03A 

3 a 4m 5,01E-05 

SP08 

1 a 2m 3,65E-04 

6 a 7m 2,21E-05 3 a 4m 2,73E-04 

9 a 10m 1,87E-05 6 a 7 m 7,70E-05 

SP05 

3 a 4m 2,05E-04 9 a 10m 1,18E-04 

6 a 7m 2,18E-04 12 a 13m 3,33E-05 

9 a 10m 8,85E-05 15 a 16m 1,46E-05 

12 a 13m 2,40E-05 

SP09 

2 a 3m 2,63E-04 

15 a 16m 1,49E-05 6 a 7 m 1,19E-04 

SP06 

2 a 3m 1,53E-04 9 a 10m 4,27E-05 

3 a 5m 2,75E-04 12 a 13m 1,18E-05 

5 a 7m 1,23E-04 15 a 16m 4,32E-05 

 

Outro aspecto relevante que deve ser ressaltado refere-se à variação das condutividades 

hidráulicas do rejeito com as profundidades, de acordo com os resultados dos ensaios de 

infiltração.  

 

Com efeito, a Figura 3.10 apresenta o perfil das condutividades hidráulicas dos rejeitos 

com as profundidades, caracterizado por uma redução contínua dos valores, muito 

provavelmente devido aos efeitos crescentes do adensamento/compactação dos rejeitos 

proporcionados pelos alteamentos sucessivos do empilhamento (maiores tensões 

confinantes). Verifica-se uma faixa bastante expressiva de variação das condutividades 

hidráulicas, com valores tendendo para o intervalo entre 10-4 e 10-5 cm/s.  
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Figura 3.10  Condutividades hidráulicas x profundidades no empilhamento drenado 

 

Por outro lado, os ensaios de dissipação realizados no depósito dos rejeitos forneceram 

resultados inconclusivos e, em muitos casos, resultaram em valores inconsistentemente 

muito baixos para a natureza tipicamente granular dos rejeitos depositados, da ordem de 

10-10 a 10-11 cm/s (Tabela 3.12). Neste contexto, estes resultados foram descartados nas 

análises do projeto. 

 

Tabela 3.12  Condutividades hidráulicas dos rejeitos pelos ensaios de dissipação 

CPTu Prof. 

(m) 

K (cm/s) CPTu Prof. 

(m) 

k (cm/s) 

1 4,1 1,00E+02 5 4,3 -1,00E+02 

6,4 1,00E+02 6 2,75 1,16E-09 

01-A 6,05 8,65E-11 9,65 3,72E-11 

10,05 1,00E-11 13,45 -1,00E+02 

2 4,25 5,39E-11 06A 5,2 -1,00E+02 

5,2 1,00E+02 7 7,9 1,81E-10 

2-A 7,15 2,38E-11 11,9 2,35E-10 
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CPTu Prof. 

(m) 

K (cm/s) CPTu Prof. 

(m) 

k (cm/s) 

2-A 10,6 3,34E-11  15,37 1,87E-11 

16,05 5,98E-11 19 4,12E-10 

3 4,1 2,97E-10 8 7,1 3,49E-11 

9,2 2,77E-10  8,85 3,63E-10 

03A 5,75 1,02E-10 08A 3,3 1,80E-10 

12,45 1,57E-10  8,4 4,49E-11 

15 1,97E-10 8,95 2,05E-11 

19,8 4,33E-10 9 3,55 3,84E-10 

21,4 2,56E-11 6,65 3,38E-10 

4 6,6 1,00E+02 10,35 3,73E-10 

8,15 3,00E-11 09A 5,8 5,11E-10 

04-A 6,7 1,40E-10 8,2 1,75E-10 

5 3,8 1,73E-11 14,9 4,12E-10 
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4 SISTEMA DE CO-DISPOSIÇÃO DOS REJEITOS POR 

EMPILHAMENTO DRENADO 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Aproximadamente um ano antes do término da vida útil da barragem de rejeitos da 

Mina de Serra Azul, foram iniciados os estudos visando, por opção da empresa, a não 

utilização de estruturas convencionais de contenção de rejeitos gerados em forma de 

lama. A alternativa proposta constituiu uma técnica de disposição por empilhamento 

drenado dos rejeitos, em área anexa da própria mineração (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1  Área de disposição dos rejeitos por empilhamento drenado 

 

A solução proposta, bastante elaborada e inovadora em sua concepção integrada, foi 

baseada nas seguintes vantagens: 

• execução de estruturas de disposição dos rejeitos em domínios de propriedade da 

própria ArcelorMittal, o que não ocorreria com a opção de implantação de uma 

nova barragem; 
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• construção de uma pilha de rejeitos, estrutura com um menor risco geotécnico 

por não armazenar água se a disposição for bem controlada, quando comparada 

com os métodos de disposição tradicionais; 

• projeto inserido no domínio de porções já lavradas de uma pilha de finos 

ocupando, dessa forma, uma área previamente impactada e, assim, minimizando 

impactos ambientais adicionais; 

• alternativa de implantação possível em curto prazo, com prazo de licenciamento 

muito inferior ao demandado por uma barragem convencional. 

 

4.2 CONCEPÇÃO GERAL E CICLONAGEM DOS REJEITOS 

 

A base conceitual do projeto é constituída pela execução de ‘berços’ compostos por 

rejeitos de granulometrias diferentes (estruturas formadas pela disposição alternada das 

frações grossa e fina dos rejeitos produzidos na planta). Assim, para a implantação da 

estrutura proposta, a metodologia implica a necessidade de implantação de um processo 

prévio de separação dos rejeitos, nas suas frações grossa e fina para adequação do 

arranjo final. Este processo é efetuado na planta por meio de um hidrociclone situado 

nas imediações da área do empilhamento drenado (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2  Visão geral do hidrociclone montado perto do empilhamento drenado. 

 



69 

O rejeito desaguado do espessador de lama, localizado na planta de concentração, 

percorre um trajeto em canaleta até a entrada do hidrociclone, onde, por efeito das 

forças de centrifugação, o rejeito total da planta é separado na fração grossa (underflow) 

e fina (overflow). O underflow gerado é disposto diretamente numa conformação de 

pilha para desaguamento imediato (Figura 4.3), ao passo que o overflow é direcionado, 

por meio de tubulação específica, para baias de secagem (Figura 4.4). 

 

 

Figura 4.3   Formação da pilha de rejeito grosso na saída do hidrociclone 

 

  

Figura 4.4  Lançamento do overflow em baia de sedimentação 
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A partir do lançamento do overflow nas baias de secagem (Figura 4.5), tem início o 

processo de sedimentação dos sólidos, com a consequente clarificação da água, sendo 

feito posteriormente o deságue do excesso de água para a remoção do rejeito overflow e 

o transporte deste material até os berços de disposição do empilhamento drenado. 

 

 

Figura 4.5   Processo de secagem do overflow na baia de sedimentação  

 

4.3 DISPOSIÇÃO DOS REJEITOS POR EMPILHAMENTO DRENADO 

 

A sequência construtiva do empilhamento drenado se dá pela construção dos ‘berços’, 

compostos por 10 camadas de overflow e de underflow de 0,5m de espessura, lançadas 

alternadamente, conformando bancos finais de 5,0 m de altura (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6   Arranjo geral da metodologia construtiva do empilhamento drenado 
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A construção dos ‘berços’ é iniciada utilizando-se as parcelas mais grossas do rejeito 

(underflow). No interior dos berços, é feita a alternância de camadas (com espessuras de 

50 cm) de underflow com overflow (parte fina do rejeito), previamente submetido a 

secagem em baias de sedimentação, numa conformação que visa garantir uma drenagem 

rápida e eficiente do excesso das águas provenientes dos rejeitos depositados. 

 

A estrutura dos ‘berços’ é iniciada com uma camada de contenção lateral, com 1,0m de 

espessura de underflow. A parte interna da estrutura é, então, preenchida com uma 

camada de 0,50 m do rejeito overflow que, a seguir, é recoberta por uma camada de 

igual espessura do rejeito underflow, que é nivelada ao topo da camada lateral. A seguir, 

executa-se novamente o avanço lateral com mais 1,0 m de altura, junto com a sequência 

interna da disposição alternada de overflow e underflow. Essa sequência é finalizada até 

se atingir o nível do banco da pilha, com 5,0m de altura.  

 

Os dois primeiros níveis da pilha são confinados pelo dique de partida executado em 

enrocamento (itabirito compacto). Nesses níveis, têm-se os berços em contato com o 

dique (Figura 4.7), considerando-se entre os materiais uma camada de transição de 5,0m 

de espessura em rejeito de jigue (Figura 4.8), rejeito grosso que é retirado na planta de 

concentração. 

 

 

Figura 4.7   Nível do ‘berço’ iniciado abaixo da cota do dique de partida 
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Figura 4.8   Aplicação da camada de interface em rejeito de jigue  

 

Para os demais níveis (não confinados pelo dique de partida), procedeu-se inicialmente 

à execução dos diques em jigue em toda a face do empilhamento. Depois dessa etapa, 

seguiu-se a sequência de construção dos ‘berços’ e disposição dos rejeitos. No contato 

entre o empilhamento drenado e a pilha de estéril (situada a montante da estrutura), foi 

realizada uma camada de transição de 0,50 m de espessura de rejeito de jigue.  

 

Esta metodologia será aplicada, então, sucessivamente, para diferentes estágios de 

construção da pilha (Tabela 4.1 e Figuras 4.9 e 4.10). Em sua conformação final, a pilha 

deverá atingir 70,0 m de altura e 18° de inclinação global, com bancos de, no máximo, 

5,0 m de altura e inclinação de 21,8° (1V:2,5H), com uma capacidade de 

armazenamento em torno de 2,9 Mm³, com volumes conjugados de rejeitos de jigue 

(27,5%), rejeitos underflow (46,3%) e rejeitos overflow (28,0%).  

 

Tabela 4.1   Síntese dos dados do Empilhamento Drenado de Rejeitos  

Elevação da Crista do Dique de Partida  994,70m a 1002,62m 

Extensão total do Dique de Partida 516,44 m 

Elevação inicial e final do Empilhamento 

– Elevação – nível inicial 

990,00 m – 1055,00 

Geometria dos taludes de face 1V:2,5H 

Volume do Dique de Partida total 92.775 m³ 

Volume de rejeito de jigue 516.869 m³ 

Volume de rejeito underflow 931.535 m³ 

Volume de rejeito overflow 563.140 m³ 
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Figura 4.9   Esquema de execução do primeiro berço do empilhamento drenado na elevação 995,0 m 

 

 

Figura 4.10   Esquema do arranjo geral do empilhamento drenado na elevação 1.030,0 m 



74 

4.4 ANÁLISES DE ESTABILIDADE E DE TENSÃO - DEFORMAÇÃO DA PILHA 

DE REJEITOS 

 

Para os estudos do comportamento tensão-deformação e da estabilidade da pilha de rejeitos, 

foram considerados dois cenários distintos: 

 

(i) Empilhamento composto por duas unidades construtivas distintas, considerando ‘berços’ 

nos quais serão dispostos alternadamente camadas de rejeito argiloso (overflow) e arenoso 

(underflow). Neste caso, as análises de estabilidade e de tensão - deformação contemplaram 

duas condições de carregamento: 

 

• Condição da fase inicial da construção, com o ‘berço’ inicial submetido à 

sobrecarga de um único ‘berço’ superior; 

• Condição da fase final da construção, com o ‘berço’ inicial submetido à 

sobrecarga do número máximo (oito) de ‘berços’ superiores. 

 

(ii) Empilhamento Drenado de Rejeitos na elevação final, cota 1.055,0 m. 

  

Nas análises de estabilidade por equilíbrio limite, para a determinação dos fatores de 

segurança, foram consideradas as seguintes premissas: 

 

• Ruptura global do talude do tipo circular; 

• Materiais isotrópicos e homogêneos;  

• Fator de segurança mínimo de 1,50 para a superfície freática normal – 

SFN, conforme NBR 13.028 (ABNT, 2006); 

• Fator de segurança mínimo de 1,30 para a superfície freática crítica – SFC, 

conforme NBR 13.028 (ABNT, 2006); 

• Cálculo das poropressões através da posição da linha freática presente no 

maciço da pilha. 

 

As análises de tensão-deformação foram realizadas por meio do software de elementos finitos 

SIGMA e as análises de estabilidade por equilíbrio limite pelo software SLOPE, ambos 

integrantes do programa GeoStudio (GeoStudio, 2014). Nestas análises, foram adotados 

parâmetros geotécnicos (Tabela 4.2), determinados ou estimados a partir de resultados de 

ensaios de laboratório e ensaios em campo, conforme exposto previamente. Alguns 
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parâmetros foram levemente alterados considerando os resultados apresentados no Capítulo 3, 

visando trabalhar nas análises sempre com parâmetros mais conservadores.  

 

Tabela 4.2  Parâmetros geotécnicos utilizados nas análises  

Material  (kN/m³) c’ (kPa) ’ (º) E (MPa)  

Fundação 17,0 15 28 20000 0,20 

Enrocamento 23,0 0 42 80 0,25 

Underflow 22,8 0 30 20 0,30 

Overflow 20,0 2 26 4,0 0,40 

Jigue 23,0 0 36 27,5 0,25 

Estéril 22,0 0 34 40 0,33 

 

No caso das análises de estabilidade e de tensão-deformação implementadas para a pilha na 

sua elevação final, não foi viável representar, por uma questão de escala, a discretização do 

domínio em camadas alternadas dos rejeitos underflow e overflow que conformam os ‘berços’ 

e, neste contexto, adotou-se ‘um material equivalente’ na constituição dos mesmos como 

caracterizado pelos parâmetros geotécnicos da fração fina ou overflow. 

 

• Empilhamento Composto Formando ‘Berços’ 

 

Foram realizadas análises específicas considerando apenas um ‘berço’ de empilhamento, para 

estudos tensão-deformação da estrutura. As Figuras 4.11 e 4.12 apresentam os resultados 

destas análises, em termos dos recalques, para duas condições distintas de carregamento: uma 

sobrecarga equivalente a um berço de empilhamento superior (Figura 4.18) e sobrecarga 

equivalente a oito berços superiores, conformando uma sobrecarga igual a 800 kPa, 

correspondente a uma condição de final de construção do empilhamento (Figura 4.19). 

 

Figura 4.11  Resultados das análises de recalques em um ‘berço’ de empilhamento, no início 

da construção da pilha (submetido à sobrecarga de um ‘berço’ superior). 
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Figura 4.12  Resultados das análises de recalques em um ‘berço’ de empilhamento, na fase 

final de construção da pilha (submetido à sobrecarga de oito ‘berços’ superiores). 

 

• Empilhamento Drenado na Cota 1055,00 

 

A Figura 4.13 mostra o respectivo modelo para a pilha na sua elevação final. Os elementos 

finitos adotados na malha possuem 1,0m de extensão, sendo o domínio discretizado com um 

total de 20.429 elementos. 

 

 

Figura 4.13   Modelo de elementos finitos (software Sigma) para a pilha na elevação final 

 

Nas análises de estabilidade do empilhamento nesta hipótese, foram consideradas duas 

hipóteses relativas à locação da Linha Freática: condição de Superfície Freática Normal – 

SFN, condicionada pelo contato empilhamento/terreno de fundação e condição de Superfície 

Freática Crítica – SFC definida em projeto. As correspondentes análises da estabilidade para 

ambas as condições estão indicadas nas Figuras 4.14 e 4.15, respectivamente. 
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Figura 4.14   Análises da estabilidade do empilhamento drenado para SFN  

 

Para uma condição de Superfície Freática Normal – SFN, condicionada pelo contato 

empilhamento/terreno de fundação, as análises de estabilidade indicam que o Fator de 

Segurança do Empilhamento de Rejeitos é da ordem de 1,71. Na hipótese de uma condição de 

Superfície Freática Crítica – SFC, definida em projeto, o Fator de Segurança do 

Empilhamento de Rejeitos é da ordem de 1,59. No primeiro caso, a condição limite é 

delimitada pelo domínio do próprio empilhamento drenado, ao passo que, na segunda 

condição, há uma influência significativa da fundação na estabilidade da pilha. Ambas as 

condições se mostram bastante favoráveis no atendimento às prescrições limites definidas 

pela norma NBR 13.028 (ABNT, 2017). 
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Figura 4.15   Análises de estabilidade do Empilhamento Drenado para SFC  

 

As Figuras 4.16 e 4.17 apresentam a configuração dos deslocamentos totais e verticais, 

respectivamente, para a pilha de rejeitos em sua condição final (condição de longo prazo) para 

uma hipótese de Superfície Freática Normal (SFN). Na Figura 4.16, são mostrados os 

deslocamentos verticais para o cenário de Superfície Freática Normal (SFN). Os 

deslocamentos totais e verticais previstos são da ordem de 50cm e 26cm, respectivamente. 

 

As Figuras 4.18 e 4.19, por outro lado, apresentam a configuração dos deslocamentos totais e 

verticais, respectivamente, para a pilha de rejeitos em sua condição final (condição de longo 

prazo) para uma hipótese de Superfície Freática Crítica (SFC). Nesta nova condição, os 

deslocamentos totais tendem a se manter na mesma ordem de magnitude da condição anterior 

(50 cm), mas os recalques tendem a ser maiores, da ordem de 40cm. 
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Figura 4.16   Deslocamentos totais do empilhamento drenado para SFN  
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Figura 4.17   Deslocamentos verticais do empilhamento drenado para SFN  

 

Distância (m)

0 100 200 300 400
980

990

1.000

1.010

1.020

1.030

1.040

1.050

1.060

E
le

v
a

ç
ã

o
 (

m
)

980

990

1.000

1.010

1.020

1.030

1.040

1.050

1.060

0,5m

 

Figura 4.18   Deslocamentos totais do empilhamento drenado para SFC  
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Figura 4.19   Deslocamentos verticais do empilhamento drenado para SFC  

 



80 

 

5 ANÁLISE DO POTENCIAL DE LIQUEFAÇÃO DOS 

REJEITOS POR MEIO DE ENSAIOS DE CAMPO 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo é apresentada a avaliação da possibilidade de liquefação estática para o 

Projeto do Empilhamento Drenado de Rejeitos, por meio dos estudos que levaram em 

consideração a campanha de investigações de campo composta por sondagens SPT 

(Standard Penetration Test) e ensaios de piezocone (CPTu). 

 

Para os estudos de liquefação estática foi utilizada a metodologia de Olson (2001), na 

qual o autor propôs um procedimento para avaliação da liquefação a partir de 

correlações obtidas dos valores de resistência à penetração corrigida de ensaios CPT e 

SPT, comparando-as com as razões de resistência ao cisalhamento obtidas a partir de 33 

casos históricos de ruptura por liquefação. Esta técnica de abordagem dos mecanismos 

de liquefação tem sido comumente aplicada em depósitos de rejeitos com excelentes 

resultados (Freire Neto, 2009; Pirete, 2010 ; Maturano, 2012). 

 

Nesta concepção, o ensaio penetrométrico constitui o mais indicado para uma avaliação 

do potencial de liquefação dos solos, uma vez que incorpora registros contínuos das 

resistências à penetração, permitindo, assim, uma completa identificação das camadas 

de diferentes granulometrias no domínio da região susceptível à liquefação. 

 

A metodologia de Olson (2001) comporta três fases distintas, em sequência direta, 

compostas pelas seguintes análises: 

 

• Avaliação da suscetibilidade à liquefação; 

• Avaliação do gatilho de liquefação; 

• Estabilidade relativa à ruptura em fluxo por liquefação. 

 

Estas diferentes etapas são apresentadas e discutidas a seguir, em termos dos princípios 

gerais de sua aplicação e, especificamente, no contexto da estrutura de empilhamento de 

rejeitos sob avaliação. 
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5.2 AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À LIQUEFAÇÃO 

 

A análise de suscetibilidade à liquefação consiste em determinar se o material possui 

comportamento contrativo ou dilatante, nas condições das tensões atuantes in situ. A 

fronteira destes dois comportamentos é definida por Fear e Robertson (1995), conforme 

indicado por Olson (2001), tanto para ensaios SPT quanto para ensaios CPTu.  

 

Para utilizar os dados destes ensaios, torna-se necessária a correção prévia dos valores 

brutos obtidos, tanto do NSPT quanto da resistência de ponta do cone qc. Os valores de 

NSPT são corrigidos, de acordo com as proposições de Seed (1987) e Seed e Harder 

(1990), pela seguinte relação: 

 

 









60

ER
NC)(N N601            (5.1) 

 

sendo: 

 

(N1)60: índice de resistência à penetração corrigido; 

N: número de golpes medido no ensaio SPT; 

ER: energia utilizada no ensaio, considerada como 70% da energia nominal; 

CN: fator de correção do nível de tensões para o ensaio SPT; 

 

O valor do coeficiente CN pode ser obtido, conforme Liao e Whitman (1986), com base 

na seguinte relação: 

 

 

n











v0

a
N

'

P
C


           (5.2) 

 

sendo; 

 

Pa: pressão atmosférica (100 kPa); 

n: constante igual a 0,5 para solos que apresentam suscetibilidade à liquefação; 

σ’vo: tensão vertical efetiva in situ. 
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Para os ensaios CPTU, a correção da resistência de ponta (qc) é feita de acordo com a 

seguinte relação: 

 

 qcc1 Cqq                         (5.3) 

 

sendo: 

 

qc1: resistência de ponta corrigida; 

qc: resistência de ponta do ensaio CPTu; 

Cq: fator de correção para as tensões confinantes do ensaio CPTu. 

 

A correção é introduzidas para incorporar ao efeitos das tensões confinantes, pelo fato 

de se tratar de um registro contínuo das resistências do solo ao longo da perfuração.  A 

resistência de ponta do cone (qc) é afetada pela densidade e estrutura do solo, 

cimentação, estado e histórico das tensões atuantes. O fator Cq pode ser obtido de 

acordo com a relação dada abaixo (Kayen et al., 1992). Para Olson (2001), o valor do 

parâmetro Cq não pode ser superior a 2, de forma a serem evitados grandes valores para 

baixos níveis de tensões. 

 

 













a

v0

q

p

σ'
0,8

1,8
C                       (5.4) 

sendo: 

 

Pa: pressão atmosférica, considerada como sendo igual a 1 atm (100 kPa). 

σ’vo: tensão vertical efetiva. 

 

Estas relações foram aplicadas aos resultados dos ensaios SPT realizados na área do 

empilhamento drenado. A Figura 5.1 apresenta a sistematização dos pares de valores 

(N1)60 e σ’v0 plotados no domínio da envoltória proposta por Fear e Robertson (1995) 

que caracteriza a natureza contrativa ou dilatante dos rejeitos estudados. Embora se 

observe uma grande variabilidade dos dados de ambos os lados da envoltória, fica claro 

o potencial de suscetibilidade à liquefação dos rejeitos do empilhamento drenado. 
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Figura 5.1 – Pares de valores (N1)60 e σ’v0 e envoltória de Fear e Robertson (1995) 

 

Analogamente, a Figura 5.2 apresenta a sistematização dos pares de valores (qc1) e σ’v0 

plotados no domínio da envoltória proposta por Fear e Robertson (1995) que caracteriza 

a natureza contrativa ou dilatante dos rejeitos estudados. No caso dos ensaios CPTu, a 

variabilidade dos dados anteriores fica ainda mais evidente, e ainda mais assertiva a 

suscetibilidade dos rejeitos estudados à liquefação. 

 

Devido às características fortemente homogêneas do depósito de rejeitos, não foi 

possível estabelecer um zoneamento das camadas que apresentam comportamento 

contrativo; assim, admitiu-se todo o depósito dos rejeitos empilhados (underflow e 

overflow) como suscetível à liquefação.  
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Figura 5.2 – Pares de valores (qc1) e σ’v0 e envoltória de Fear e Robertson (1995) 

 

Estes resultados indicam que o potencial de liquefação dos rejeitos é característico de 

todo o domínio da investigação geotécnica (até mesmo em maiores profundidades). Os 

rejeitos de jigagem, por outro lado, foram avaliados à parte, considerando-se a sua 

suscetibilidade à liquefação por critérios exclusivamente granulométricos, baseados nas 

faixas limites propostas por Terzaghi et al., 1996 (Figura 5.3). Verifica-se que, por estes 

critérios, o jigue também se enquadra como potencialmente suscetível à liquefação, com 

faixas granulométricas nos limites das curvas de maior suscetibilidade. 
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Figura 5.3 – Distribuição granulométrica do jigue e faixas limites de liquefação 

(Terzaghi et al., 1996) 

 

5.2 AVALIAÇÃO DO GATILHO DE LIQUEFAÇÃO 

 

A análise da avaliação do gatilho de liquefação determina se as tensões cisalhantes 

estáticas atuantes excedem ou não a resistência ao cisalhamento de pico dos solos 

suscetíveis à liquefação. Esta avaliação é realizada em seis diferentes etapas: 

 

• Etapa 1 – É realizada a análise de estabilidade da seção típica da estrutura na 

condição de pré-ruptura, estimando-se a tensão cisalhante estática atuante nos 

solos susceptíveis à liquefação. Para este estudo, deve ser assumido um único 

valor de resistência ao cisalhamento não drenada para os materiais susceptíveis, 

de forma a garantir um fator de segurança unitário. 

 

• Etapa 2 – A superfície de ruptura estabelecida na análise anterior, com fator de 

segurança unitário, é subdividida em fatias.  

 

• Etapa 3 – É realizada a determinação do valor da média ponderada da tensão 

vertical efetiva, ao longo da superfície de ruptura crítica em todas as fatias, de 

acordo com a seguinte relação: 
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                      (5.5) 

 

sendo: 

 

σ’vo (média): tensão vertical efetiva média ponderada, ao longo da superfície de ruptura. 

σ’v,i: tensão vertical efetiva na base da fatia. 

Li: comprimento da fatia. 

 

• Etapa 4 – Obtém-se o valor do (Su)pico/σ’v0 para cada fatia da superfície de 

ruptura, pelas equações abaixo (Olson, 2001): 

 

  
 

     12Npara0,04N0,00750,205
σ'

S
601601

v0

picou
    (5.6) 

  
 

     MPa 6,5qpara0,04q0,01430,205
σ'

S
c1c1

v0

picou
          (5.7) 

sendo: 

(Su)pico: resistência não drenada de pico. 

σ’v0: tensão vertical efetiva de pré-ruptura. 

(N1)60: índice de resistência à penetração corrigido. 

qc1: resistência de ponta corrigida. 

 

• Etapa 5 – Obtém-se a razão entre a tensão cisalhante estática (τestática) média e a 

tensão efetiva média ao longo da superfície de ruptura, ou τestática /σ’v0. 

 

• Etapa 6 – É realizado o cálculo dos valores de (Su)pico e τestática para obtenção do 

fator de segurança (FS): FS = (Su)pico /τestática. 

 

Na Etapa 1, foram feitas análises de estabilidade para a seção típica da pilha com o 

software SLOPE/W. Na determinação dos fatores de segurança, foram consideradas as 

hipóteses de ruptura global do tipo circular e materiais isotrópicos e homogêneos. O 

cálculo das poropressões foi realizado a partir da hipótese de uma linha freática 

considerada normal para os padrões de operação da pilha de rejeitos (Figura 5.4).  
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Figura 5.4 – Seção do empilhamento drenado com superfície freática normal 

 

O Método de Spencer foi o método utilizado para a execução do estudo de estabilidade, 

admitindo-se uma condição não drenada para os rejeitos suscetíveis à liquefação 

(overflow, underflow e jigue), cuja resistência (Su) foi estabelecida a partir da fixação 

prévia de um fator de segurança unitário nas análises, como proposto pela metodologia 

aplicada.  

 

Os parâmetros de resistência dos demais materiais (exceto para o próprio dique de 

partida em jigue, existente em cada alteamento) foram os mesmos adotados nas análises 

de estabilidade da pilha em condições drenadas (Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1 – Parâmetros geotécnicos utilizados nas análises pré-ruptura 

Material  (kN/m³) c’ (kPa) ’ (º) Su (kPa) 

jigue 23,0 - - 95* 

 (overflow + underflow + jigue) 21,0 - - 95* 

estéril 22,0 0 34 - 

enrocamento 23,0 0 42 - 

fundação 17,0 15 28 - 

*valores obtidos por meio de análise de estabilidade para fator de segurança unitário.  

 

O resultado da análise de estabilidade está mostrado na Figura 5.5. A superfície de 

ruptura obtida, para um fator de segurança unitário, foi subdividida em 73 fatias. Na 

Tabela 5.2 estão indicados os valores das tensões efetivas normais à base de cada fatia e 

os respectivos comprimentos de base. Estes dados foram obtidos pela aplicação do 

software SLOPE/W e foram utilizados na etapa seguinte, para obtenção das médias 

ponderadas das tensões verticais efetivas ao longo da superfície de ruptura crítica. 
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Figura 5.4 – Análise de estabilidade da seção típica da pilha na condição de pré-ruptura 

 

Tabela 5.2 –  Dados obtidos para cada fatia da superfície de ruptura em estudo. 

Fatia σ'v (KPa) L (m) σ'v x L 

(kN/m) 

Fatia σ'v (KPa) L (m) σ'v x L 

(kN/m) 

1 -58,1 1,52 -88,3 38 513,3 0,97 499,4 

2 -26,8 2,84 -76,2 39 510,8 5,09 2599,7 

3 15,0 2,80 42,1 40 505,3 4,32 2182,3 

4 54,3 2,79 151,3 41 503,2 0,37 186,5 

5 88,2 4,13 364,3 42 505,9 0,56 282,0 

6 105,4 0,40 42,0 43 511,0 1,23 629,4 

7 135,7 7,67 1041,7 44 519,9 1,95 1013,1 

8 179,3 4,29 769,2 45 521,0 2,56 1332,1 

9 210,7 2,69 566,1 46 506,6 6,69 3391,0 

10 234,1 1,13 264,5 47 490,0 3,46 1696,4 

11 248,3 1,20 298,8 48 484,3 0,37 181,1 
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12 263,8 3,08 813,9 49 489,1 2,13 1041,9 

13 284,5 4,35 1238,9 50 496,0 1,53 760,0 

14 305,6 3,31 1012,3 51 491,8 2,52 1237,7 

15 314,8 0,17 52,8 52 462,8 8,30 3841,2 

16 315,7 0,17 52,9 53 435,5 1,73 754,6 

17 320,5 1,78 569,8 54 430,7 0,45 194,3 

18 330,1 2,15 710,8 55 432,3 1,16 502,0 

19 335,3 0,05 15,7 56 433,8 0,48 207,5 

20 344,7 1,70 587,2 57 435,4 1,30 567,2 

21 354,8 0,14 50,6 58 437,0 0,61 266,7 

22 370,6 2,81 1039,5 59 432,6 1,27 549,5 

23 390,2 2,87 1120,3 60 422,9 1,23 520,2 

24 402,7 4,44 1787,8 61 393,8 6,60 2598,8 

25 420,7 6,80 2860,4 62 355,7 3,40 1209,9 

26 441,4 2,34 1032,0 63 341,4 4,00 1365,6 

27 460,0 1,70 782,0 64 328,4 2,51 824,2 

28 469,3 0,36 169,5 65 299,5 3,49 1046,6 

29 471,2 0,34 158,0 66 250,3 6,57 1643,2 

30 472,2 1,54 727,8 67 214,7 2,17 466,3 

31 473,4 0,86 406,7 68 209,8 1,87 392,8 

32 478,3 7,12 3405,8 69 201,4 0,98 198,0 

33 484,0 3,61 1746,8 70 143,0 8,28 1184,1 

34 486,9 0,49 236,4 71 70,761 2,88 203,6 

35 494,4 1,48 733,5 72 47,3 0,6 28,8 

36 508,3 2,26 1146,9 73 41,6 0,67 28,1 

37 515,1 2,62 1351,5     

 

A partir dos dados da tabela acima, foi possível obter a tensão vertical efetiva média 

ponderada, ao longo da superfície de ruptura, a partir da fórmula dada anteriormente: 
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Na fase seguinte, foram obtidos os valores de (Su)pico /σ’v0 para cada fatia da superfície 

de ruptura. As Tabelas 5.3 e 5.4 apresentam, respectivamente, os valores de (N1)60 e qc1 

que foram assumidos para as diferentes faixas de tensões em cada fatia para a estimativa 

da relação (Su)pico /σ’v0.  

 

Tabela 5.3 – Valores de (Su)pico /σ’v0 admitidos para os ensaios SPT 

Faixa de Tensões (KPa) (N1)60 (Su)pico /σ’v0 

< 201 2 0,22 

201 – 280 7 0,26 

> 281 4 0,24 

 

Tabela 5.4 – Valores de (Su)pico /σ’v0 admitidos para os ensaios CPTu 

Faixa de Tensões (KPa) qc1 (Su)pico /σ’v0 

< 200 1,0 0,22 

201 – 300 2,0 0,23 

> 301 1,0 0,22 

 

A seguir, calculou-se o valor da razão entre a tensão cisalhante estática média e a tensão 

efetiva média ao longo da superfície de ruptura. Estes valores foram obtidos dividindo-

se a resistência não drenada obtida pela análise de estabilidade com fator de segurança 

unitário pela tensão efetiva média ao longo da superfície de ruptura, tal que: 

 

 
0,28

340,7

95,0

σ'

τ

médiav0

estática                       (5.5) 

 

Finalmente, foram estimados os valores de (Su)pico e de τestática (estes valores são obtidos 

multiplicando-se os valores de (Su)pico /σ’v0 e de τestática /σ’v0 pela tensão efetiva atuante 

em cada fatia), bem como os correspondentes valores dos fatores de segurança para 

cada fatia (Tabela 5.5). Os resultados indicam valores de FS variando entre 0,79 e 0,92 

para as análises baseadas nos resultados dos ensaios SPT e variando entre 0,79 e 0,84 

para os resultados baseados nos resultados dos ensaios CPTU, ratificando, em ambos os 

casos, a susceptibilidade dos rejeitos do empilhamento à liquefação no caso da 

ocorrência de um gatilho. 
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Tabela 5.3 – Parâmetros gerais das análises da suscetibilidade à liquefação dos rejeitos sob ocorrência de eventual gatilho e FS para cada fatia 

(1) 

Fati

a 

(2) 

σ'v (Kpa) 

(3) 

L 

(m) 

(4) 

σ'v x L  

(5) 

(N1)60 

(6) 

qc1 MPa) 

(7) 

(Su)pico/σ’v

0 

(8) 

(Su)pico 

/σ’v0 

(9) 

(Su)pico (kPa) 

(10) 

(Su)pico (kPa) 

(11) 

τestática(kPa

) 

(12) 

FS 

(13) 

FS 

1 -58,1 1,5 -88,3 2,0 1,0 0,22 0,22 -12,78 -12,74 -16,20 0,79 0,79 

2 -26,8 2,8 -76,2 2,0 1,0 0,22 0,22 -5,90 -5,88 -7,48 0,79 0,79 

3 15,0 2,8 42,1 2,0 1,0 0,22 0,22 3,30 3,29 4,19 0,79 0,79 

4 54,3 2,8 151,3 2,0 1,0 0,22 0,22 11,94 11,90 15,13 0,79 0,79 

5 88,2 4,1 364,3 2,0 1,0 0,22 0,22 19,41 19,35 24,60 0,79 0,79 

6 105,4 0,4 42,0 2,0 1,0 0,22 0,22 23,18 23,11 29,37 0,79 0,79 

7 135,7 7,7 1041,7 2,0 1,0 0,22 0,22 29,86 29,77 37,84 0,79 0,79 

8 179,3 4,3 769,2 2,0 1,0 0,22 0,22 39,45 39,32 49,99 0,79 0,79 

9 210,7 2,7 566,1 7,0 2,0 0,26 0,23 54,24 49,21 58,73 0,92 0,84 

10 234,1 1,1 264,5 7,0 2,0 0,26 0,23 60,28 54,68 65,26 0,92 0,84 

11 248,3 1,2 298,8 7,0 2,0 0,26 0,23 63,93 58,00 69,22 0,92 0,84 

12 263,8 3,1 813,9 7,0 2,0 0,26 0,23 67,94 61,63 73,56 0,92 0,84 

13 284,5 4,4 1238,9 4,0 2,0 0,24 0,23 66,86 66,46 79,32 0,84 0,84 

14 305,6 3,3 1012,3 4,0 1,0 0,24 0,22 71,82 67,02 85,21 0,84 0,79 

15 314,8 0,2 52,8 4,0 1,0 0,24 0,22 73,99 69,04 87,78 0,84 0,79 

16 315,7 0,2 52,9 4,0 1,0 0,24 0,22 74,19 69,23 88,01 0,84 0,79 

17 320,5 1,8 569,8 4,0 1,0 0,24 0,22 75,33 70,29 89,37 0,84 0,79 

18 330,1 2,2 710,8 4,0 1,0 0,24 0,22 77,57 72,39 92,03 0,84 0,79 

19 335,3 0,0 15,7 4,0 1,0 0,24 0,22 78,80 73,54 93,49 0,84 0,79 

20 344,7 1,7 587,2 4,0 1,0 0,24 0,22 81,01 75,59 96,11 0,84 0,79 

21 354,8 0,1 50,6 4,0 1,0 0,24 0,22 83,37 77,80 98,91 0,84 0,79 
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(1) 

Fati

a 

(2) 

σ'v (Kpa) 

(3) 

L 

(m) 

(4) 

σ'v x L  

(5) 

(N1)60 

(6) 

qc1 MPa) 

(7) 

(Su)pico/σ’v

0 

(8) 

(Su)pico 

/σ’v0 

(9) 

(Su)pico (kPa) 

(10) 

(Su)pico (kPa) 

(11) 

τestática(kPa

) 

(12) 

FS 

(13) 

FS 

22 370,6 2,8 1039,5 4,0 1,0 0,24 0,22 87,08 81,26 103,31 0,84 0,79 

23 390,2 2,9 1120,3 4,0 1,0 0,24 0,22 91,70 85,57 108,79 0,84 0,79 

24 402,7 4,4 1787,8 4,0 1,0 0,24 0,22 94,64 88,32 112,28 0,84 0,79 

25 420,7 6,8 2860,4 4,0 1,0 0,24 0,22 98,85 92,25 117,28 0,84 0,79 

26 441,4 2,3 1032,0 4,0 1,0 0,24 0,22 103,73 96,80 123,06 0,84 0,79 

27 460,0 1,7 782,0 4,0 1,0 0,24 0,22 108,10 100,87 128,24 0,84 0,79 

28 469,3 0,4 169,5 4,0 1,0 0,24 0,22 110,29 102,93 130,85 0,84 0,79 

29 471,2 0,3 158,0 4,0 1,0 0,24 0,22 110,72 103,33 131,36 0,84 0,79 

30 472,2 1,5 727,8 4,0 1,0 0,24 0,22 110,96 103,55 131,64 0,84 0,79 

31 473,4 0,9 406,7 4,0 1,0 0,24 0,22 111,24 103,81 131,98 0,84 0,79 

32 478,3 7,1 3405,8 4,0 1,0 0,24 0,22 112,41 104,90 133,36 0,84 0,79 

33 484,0 3,6 1746,8 4,0 1,0 0,24 0,22 113,73 106,13 134,93 0,84 0,79 

34 486,9 0,5 236,4 4,0 1,0 0,24 0,22 114,43 106,78 135,76 0,84 0,79 

35 494,4 1,5 733,5 4,0 1,0 0,24 0,22 116,18 108,42 137,83 0,84 0,79 

36 508,3 2,3 1146,9 4,0 1,0 0,24 0,22 119,45 111,47 141,71 0,84 0,79 

37 515,1 2,6 1351,5 4,0 1,0 0,24 0,22 121,04 112,95 143,60 0,84 0,79 

38 513,3 1,0 499,4 4,0 1,0 0,24 0,22 120,62 112,56 143,10 0,84 0,79 

39 510,8 5,1 2599,7 4,0 1,0 0,24 0,22 120,04 112,02 142,41 0,84 0,79 

40 505,3 4,3 2182,3 4,0 1,0 0,24 0,22 118,75 110,81 140,88 0,84 0,79 

41 503,2 0,4 186,5 4,0 1,0 0,24 0,22 118,24 110,35 140,28 0,84 0,79 

42 505,9 0,6 282,0 4,0 1,0 0,24 0,22 118,88 110,94 141,04 0,84 0,79 

43 511,0 1,2 629,4 4,0 1,0 0,24 0,22 120,08 112,06 142,47 0,84 0,79 

44 519,9 1,9 1013,1 4,0 1,0 0,24 0,22 122,18 114,01 144,95 0,84 0,79 
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(1) 

Fati

a 

(2) 

σ'v (Kpa) 

(3) 

L 

(m) 

(4) 

σ'v x L  

(5) 

(N1)60 

(6) 

qc1 MPa) 

(7) 

(Su)pico/σ’v

0 

(8) 

(Su)pico 

/σ’v0 

(9) 

(Su)pico (kPa) 

(10) 

(Su)pico (kPa) 

(11) 

τestática(kPa

) 

(12) 

FS 

(13) 

FS 

45 521,0 2,6 1332,1 4,0 1,0 0,24 0,22 122,44 114,26 145,26 0,84 0,79 

46 506,6 6,7 3391,0 4,0 1,0 0,24 0,22 119,05 111,09 141,24 0,84 0,79 

47 490,0 3,5 1696,4 4,0 1,0 0,24 0,22 115,15 107,46 136,61 0,84 0,79 

48 484,3 0,4 181,1 4,0 1,0 0,24 0,22 113,81 106,21 135,03 0,84 0,79 

49 489,1 2,1 1041,9 4,0 1,0 0,24 0,22 114,94 107,26 136,37 0,84 0,79 

50 496,0 1,5 760,0 4,0 1,0 0,24 0,22 116,55 108,77 138,28 0,84 0,79 

51 491,8 2,5 1237,7 4,0 1,0 0,24 0,22 115,56 107,84 137,10 0,84 0,79 

52 462,8 8,3 3841,2 4,0 1,0 0,24 0,22 108,76 101,49 129,03 0,84 0,79 

53 435,5 1,7 754,6 4,0 1,0 0,24 0,22 102,34 95,50 121,41 0,84 0,79 

54 430,7 0,5 194,3 4,0 1,0 0,24 0,22 101,22 94,46 120,09 0,84 0,79 

55 432,3 1,2 502,0 4,0 1,0 0,24 0,22 101,59 94,80 120,52 0,84 0,79 

56 433,8 0,5 207,5 4,0 1,0 0,24 0,22 101,95 95,14 120,95 0,84 0,79 

57 435,4 1,3 567,2 4,0 1,0 0,24 0,22 102,31 95,47 121,38 0,84 0,79 

58 437,0 0,6 266,7 4,0 1,0 0,24 0,22 102,68 95,82 121,82 0,84 0,79 

59 432,6 1,3 549,5 4,0 1,0 0,24 0,22 101,65 94,86 120,60 0,84 0,79 

60 422,9 1,2 520,2 4,0 1,0 0,24 0,22 99,37 92,73 117,89 0,84 0,79 

61 393,8 6,6 2598,8 4,0 1,0 0,24 0,22 92,53 86,35 109,78 0,84 0,79 

62 355,7 3,4 1209,9 4,0 1,0 0,24 0,22 83,58 77,99 99,16 0,84 0,79 

63 341,4 4,0 1365,6 4,0 1,0 0,24 0,22 80,23 74,87 95,18 0,84 0,79 

64 328,4 2,5 824,2 4,0 1,0 0,24 0,22 77,17 72,01 91,55 0,84 0,79 

65 299,5 3,5 1046,6 4,0 2,0 0,24 0,23 70,39 69,97 83,51 0,84 0,84 

66 250,3 6,6 1643,2 7,0 2,0 0,26 0,23 64,44 58,46 69,77 0,92 0,84 

67 214,7 2,2 466,3 7,0 2,0 0,26 0,23 55,28 50,15 59,85 0,92 0,84 
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(1) 

Fati

a 

(2) 

σ'v (Kpa) 

(3) 

L 

(m) 

(4) 

σ'v x L  

(5) 

(N1)60 

(6) 

qc1 MPa) 

(7) 

(Su)pico/σ’v

0 

(8) 

(Su)pico 

/σ’v0 

(9) 

(Su)pico (kPa) 

(10) 

(Su)pico (kPa) 

(11) 

τestática(kPa

) 

(12) 

FS 

(13) 

FS 

68 209,8 1,9 392,8 7,0 2,0 0,26 0,23 54,02 49,00 58,48 0,92 0,84 

69 201,4 1,0 198,0 7,0 2,0 0,26 0,23 51,87 47,06 56,16 0,92 0,84 

70 143,0 8,3 1184,1 2,0 1,0 0,22 0,22 31,47 31,37 39,88 0,79 0,79 

71 70,8 2,9 203,6 2,0 1,0 0,22 0,22 15,57 15,52 19,73 0,79 0,79 

72 47,3 0,6 28,8 2,0 1,0 0,22 0,22 10,41 10,37 13,19 0,79 0,79 

73 41,6 0,7 28,1 2,0 1,0 0,22 0,22 9,16 9,13 11,60 0,79 0,79 
 

 

Observações: 

(1) número da fatia. 

(2) tensão efetiva na base de cada fatia. 

(3) comprimento de cada fatia. 

(4) multiplicação da tensão efetiva pelo comprimento de cada fatia. 

(5) índice de resistência à penetração corrigido, representativo para o nível de tensões da fatia (Figura 5.1). 

(6) resistência de ponta corrigida, representativa para o nível de tensões da fatia (Figura 5.2). 

(7) relação média de (Su)pico /σ’v0 obtida para (N1)60 (Tabela 5.3). 

(8) relação média de (Su)pico /σ’v0 obtida para qc1 (Tabela 5.4). 

(9) (Su)pico obtida para a tensão efetiva correspondente à fatia, para ensaios SPT. 

(10) (Su)pico obtida para a tensão efetiva correspondente à fatia, para ensaios CPTu. 

(11) obtenção da razão entre a tensão cisalhante estática média e a tensão efetiva média ao longo da superfície de ruptura (τestática /σ’v0). 

(12) fator de segurança de acordo com ensaios SPT, caso ocorra o gatilho da liquefação (FS = (Su)pico / τestática). 

(13) fator de segurança de acordo com ensaios CPTu, caso ocorra o gatilho da liquefação (FS = (Su)pico / τestática). 
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Neste contexto, há que se atentar para cuidados específicos para que o empilhamento não seja 

submetido a esforços indutores de um gatilho de liquefação. Ao se avaliar os riscos de 

ocorrência de gatilhos necessários para a liquefação (considerando carregamentos tanto 

estáticos como dinâmicos) do Empilhamento Drenado, verifica-se que os seguintes 

mecanismos poderiam ocorrer: 

 

• Elevação rápida do nível freático; 

• Vibrações induzidas por desmontes de cava, equipamentos ou tremores naturais; 

• Erosão no pé, piping e movimentação das ombreiras ou fundação da estrutura; 

• Colmatação do sistema de drenagem interno; 

 

Em relação à elevação rápida do nível freático, observa-se que o sistema de drenagem interna 

da pilha, composta por rejeitos de jigue e rejeitos grossos estão operando conforme premissas 

do projeto. Dos 5 piezômetros instalados para o controle da freática interna da pilha, somente 

um apresenta água, sendo justamente o que possui sua célula drenante sob o dreno de fundo 

da pilha, evidenciando a eficácia do sistema. Os demais instrumentos locados no interior da 

pilha encontram-se secos. 

 

Quanto às vibrações por desmonte, utilização de equipamentos ou tremores naturais, estudos 

sísmicos realizados no mesmo tipo de rejeito, só que em estruturas ao lado do Empilhamento 

Drenado (antiga barragem de contenção de rejeitos) mostram que, apesar  de não haver 

histórico de terremotos de grande magnitude em Minas Gerais, a ocorrência de vibrações de 

menor porte pode ser considerada algo comum.  

 

De acordo com Agurto-Detzel (2016), verifica-se que, no Quadrilátero Ferrífero, em média, 

ocorrem cerca de 3,2 sismos com magnitude superior a 2,5 por ano. Desta forma, o autor 

avaliou em termos de uma probabilidade de 1 / 14000 (0,007%) a ocorrência de um evento 

desta magnitude ocorrer próximo à estrutura. Trata-se de uma probabilidade inferior àquela 

tipicamente aceitável para o dimensionamento de vertedouros, podendo ser considerada como 

muito baixa. Ressalta-se, ainda, que os resultados do CPTU’s mostram, no geral, bom 

comportamento para estes níveis de vibração. Evidentemente eventos sísmicos podem 

contribuir para formar o gatilho para eventos estáticos. 
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Os processos de erosão interna podem também ser indutores de gatilhos de liquefação, uma 

vez que podem ocorrer com elevada velocidade, desenvolvendo geometrias com cisalhamento 

pronunciado. Erosões no pé do talude ou rupturas nas ombreiras/fundação podem ocasionar 

redução dos fatores de segurança da estrutura, aumentando a susceptibilidade de um gatilho. 

Neste sentido, inspeções quinzenais são realizadas a fim de estabilizar qualquer processo 

erosivo na estrutura (interno ou externo), minimizando estes riscos. Quanto às movimentações 

que podem ocorrer nas ombreiras/fundação do Empilhamento Drenado, uma vez que a 

estrutura foi caracterizada como assentada sobre filitos e quartzitos, materiais com pequeno 

potencial de desenvolvimento de erosões de grande porte, o potencial de gatilho por este 

mecanismo tende a ser avaliado como reduzido. 

 

Por fim, a colmatação do sistema de drenagem interna da pilha pode ocasionar a elevação do 

nível freático da estrutura. Este é um gatilho que deve ser estudado em longo prazo, devido ao 

fato de não ter havido teste de colmatação do rejeito do jique por longos períodos. Neste caso, 

o monitoramento dos níveis piezométricos tende a ser fundamental para o controle dos riscos 

potenciais deste mecanismo de gatilho, visto que a colmatação ocorre gradualmente. Análises 

realizadas a partir dos instrumentos instalados nas seções do projeto indicam que a estrutura 

mantém a integridade do seu sistema de drenagem interna, com a maioria dos instrumentos 

indicando leituras nulas (secos).  
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 

COMPLEMENTARES  

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adoção de sistemas alternativos para a disposição de rejeitos oriundos da mineração, 

em contraposição às estruturas convencionais de barragens de contenção, impõe-se cada 

vez como estratégia de mercado, independentemente do porte do empreendimento, em 

função das dificuldades crescentes em termos da disponibilidade de áreas e do fluxo 

moroso dos processos de licenciamento ambiental. 

 

Neste contexto, a utilização da co-disposição de rejeitos em pilhas deve ser considerada 

como uma excelente opção de projeto, particularmente para empreendimentos de 

pequeno a médio porte, pois implica condicionantes de licenciamento mais brandos e 

envolve menores impactos ambientais. Estes impactos propiciam condições bastante 

vantajosas para a implantação de estruturas de empilhamento de rejeitos, favorecendo 

ainda as metodologias operacionais e de manejo destas estruturas. 

 

Com a decisão de estabelecer a finalização das operações de sua barragem de rejeitos, a 

Mina de Serra Azul buscou viabilizar múltiplas técnicas alternativas de disposição. O 

Empilhamento Drenado (ED) de rejeitos constitui o procedimento inicial desta nova 

abordagem pela empresa, baseada num conceito de sustentabilidade da mina sem 

barragens. Desde então, outras metodologias têm sido avaliadas de modo a otimizar os 

custos operacionais dos sistemas de disposição, que incluem sistemas de disposição em 

cavas exauridas e metodologias variantes da co-disposição de rejeitos com estéril 

itabirítico. 

 

O ED de rejeitos mostrou ser um método de disposição que, além de economicamente 

viável, é operacionalmente adequado à escala de trabalho proposta mesmo com maiores 

dificuldades de secagem do overflow durante o período chuvoso, sem efeitos graves nas 

taxas de produção. Embora questionada previamente como ‘artesanal’, a técnica 

aplicada, entretanto, mostrou-se bastante consistente em operação formal. 
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6.2 CONCLUSÕES 

 

Os estudos realizados mostraram a viabilidade do emprego de técnicas de co-disposição 

de rejeitos para a escala de produção e de geração de resíduos no âmbito da Mineração 

Serra Azul. As principais conclusões que consubstanciam esta afirmação podem ser 

assim sintetizadas:  

 

• as estruturas de disposição dos rejeitos foram integralmente implantadas em 

áreas do domínio da própria empresa, o que não ocorreria com a opção de 

implantação de uma nova barragem, por exemplo; 

• a estrutura de empilhamento foi implantada em área previamente impactada 

amortizando passivos ambientais pré-existentes e complementares; 

• a estrutura final foi obtida mediante a execução continuada de ‘berços’, camadas 

compostas pela  disposição alternada das frações grossa e fina dos rejeitos 

produzidos na planta, diretamente associada, portanto, às naturezas e magnitudes 

dos rejeitos produzidos na planta; 

• construção de uma pilha de rejeitos, estrutura com um menor risco geotécnico 

por não armazenar água se a disposição for bem controlada, quando comparada 

com os métodos de disposição tradicionais; 

• a proposição mostrou-se viável de implantação em curto prazo, exigindo 

processos de preparação da área e de licenciamento em períodos muito inferiores 

aos demandados por sistemas convencionais de disposição de rejeitos (barragens 

de rejeitos); 

• a estrutura final , na forma de um empilhamento drenado, envolve riscos 

geotécnicos potencialmente inferiores a barragens de contenção de rejeitos; 

• a implantação da técnica proporcionou ganhos significativos em termos de 

custos operacionais e de viabilidade econômica para a empresa. 

 

Em termos específicos dos estudos de caracterização tecnológica dos rejeitos gerados na 

planta industrial da Mineração Serra Azul, as análises do presente trabalho podem ser 
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resumidas nas seguintes conclusões: 

• os parâmetros geotécnicos dos rejeitos foram estabelecidos a partir de uma 

associação de ensaios de laboratório e de campo, com uma boa concordância de 

valores; 

• os fatores de segurança obtidos para a estrutura de empilhamento foram iguais a 

1,71 para a hipótese de superfícies freática normal e de 1,59 para a condição de 

superfície freática crítica, respectivamente, superiores aos limites prescritos 

pelas normas vigentes (normas NBR 13028 e 13029) em ambos os casos; 

•  os deslocamentos estimados para a estrutura pelas análises tensão-deformação 

mostraram-se sempre pouco significativos e totalmente consistentes com o porte 

da pilha, com recalques máximos da ordem de 0,50m para a condição final do 

empilhamento; 

• os resultados indicaram a suscetibilidade dos rejeitos à liquefação (incluindo-se 

o jigue nos rejeitos), tendo sido obtidos FS inferiores a 1,0 ao longo de todo o 

domínio do empilhamento na hipótese da viabilização de um gatilho da 

liquefação; 

• neste sentido, a estabilidade da estrutura deve ser pelo monitoramento contínuo 

da instrumentação instalada (medidores de deslocamento e nível d’água) e pelo 

controle absoluto da superfície freática no domínio do empilhamento.   

 

6.3 PROPOSTAS DE ESTUDOS COMPLEMENTARES 

 

Com base nos estudos desenvolvidos e no domínio das investigações disponíveis, 

recomendam-se as seguintes linhas de pesquisa adicionais para sistemas em geral de co-

disposição de rejeitos e, em particular, para o estudo de caso analisado: 

 

• reconfiguração dos ‘berços’ em geometrias e ‘estratigrafias’ diversas, de forma a 

atender diferentes cenários de produção de rejeitos grossos e de granulometria fina; 

• estudos específicos relativos à suscetibilidade ou não do rejeito de jigue à liquefação 

que, neste estudo, foi incluído no âmbito dos rejeitos suscetíveis à liquefação baseando-

se em considerações tão somente de sua granulometria, o que certamente impactou a 
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natureza dos resultados quanto ao gatilho da liquefação; 

• estudos da sismicidade regional e o potencial de influência de pequenos sismos 

locais como indutores do fenômeno da liquefação dos rejeitos e consequente 

mecanismos de instabilidade da estrutura do empilhamento drenado; 

• projetos alternativos da pilha, incluindo, além dos rejeitos estudados, a presença de 

estéril itabirítico, em proporções distintas do ‘material equivalente’ ou como 

materiais de construção adicionais na própria conformação geométrica da pilha. 
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