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RESUMO 

Este trabalho trata de análises tridimensionais de adensamento a grandes deformações 

aplicadas na disposição de rejeitos em cavas de mineração. Os objetivos principais 

foram estimar a capacidade de uma cava e o tempo gasto para preenchê-la com rejeitos 

finos dentro de um estudo de caso real de adensamento. Outros resultados importantes 

da análise incluem perfis de porcentagem de sólidos, índices de vazios, variação da 

densidade média seca, poropressões, além da deformada da superfície no longo prazo, 

no período pós-operacional. Os materiais de enchimento foram dois rejeitos finos de 

beneficiamento de minério de ferro, um deles assemelhado a solo silto-argiloso de baixa 

plasticidade, e o outro de natureza siltosa, de permeabilidade dez vezes maior. As 

relações constitutivas do fenômeno de adensamento foram determinadas por meio de 

ensaios de adensamento hidráulico, HCT (Hydraulic Consolidation Test). Para as 

análises, foi utilizado um algoritmo que produz soluções aproximadas do problema 

tridimensional utilizando o programa computacional CONDES0 da Universidade do 

Colorado em Boulder nos Estados Unidos para os cálculos de adensamento. Duas 

soluções são executadas que limitam a solução exata, denominadas de limites superior e 

inferior, estabelecidas com base no deslocamento ou não do terreno de fundação, 

respectivamente. Para fins de estudo, análises de sensibilidade também foram 

realizadas, incluindo adensamento “instantâneo”, dupla drenagem, e variações de 

produção de rejeitos. Considerações de cenários de co-disposição de um rejeito mais 

permeável e a lama original do caso base são também abordados no trabalho, onde a 

elevação simultânea dos rejeitos e a partilha na ocupação do reservatório são buscadas 

por tentativas e erros, dada a natureza não linear do problema de adensamento.  

 

Palavras-chaves: adensamento a grandes deformações, análise tridimensional, cava, 

rejeito fino, ensaio de adensamento hidráulico.  
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ABSTRACT 

This research deals with three-dimensional analyses of large strain consolidation 

applied to tailings disposal in mining pits. The main goals were to estimate the capacity 

of a pit and the time spent to fill it with fine tailings in a real case study of 

consolidation. Other important results of the analysis include profiles with depth of 

solids content, void ratio, average dry density, water pore pressure, besides long term 

surface deposit geometry in the, in the post-operational period. Fill materials were two 

fine iron ore beneficiation tailings, one resembling low plasticity silt-clay soil, and the 

other of silty nature, ten times more permeable. The constitutive relationships of the 

consolidation phenomenon were determined by means of Hydraulic Consolidation Test 

(HCT). For the analyzes, an algorithm was used that produces approximate solutions of 

the three-dimensional problem using the CONDES0 computational program of the 

University of Colorado at Boulder in the United States for consolidation calculations. 

Two solutions are executed that limit the exact solution, denominated upper and lower 

bound, established with base on the displacement or not of the foundation ground, 

respectively. For purposes of study, sensitivity analyzes were also performed, including 

"instantaneous" consolidation, double drainage, and tailing variations. Considerations 

of co-disposal scenarios of the more permeable tailings and the original slime of the 

base case are also addressed in the work, where simultaneous raising of the tailings 

and sharing in the reservoir occupation are sought by trial and error, given the non-

linear nature of the consolidation problem. 

 

Keywords: Large strain consolidation, three dimensional analyses, pit, fine tailings, 

hydraulic consolidation test. 
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Capítulo 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No primeiro capítulo deste trabalho é feita uma apresentação do tema 

abordado, contextualizando sua importância com o atual cenário da mineração. São 

abordados também os objetivos deste trabalho, geral e específicos. 

1.1 INTRODUÇÃO 

Um dos grandes problemas atuais encontrado pelas grandes minerações 

se refere à forma e o local de disposição dos rejeitos provenientes do beneficiamento do 

minério. No Brasil, a maioria das empresas do setor usa métodos de beneficiamento via 

úmida, que geram rejeitos na forma semi-fluida, que sem nenhuma adequação posterior 

necessitam de barragens de rejeito como forma de contenção para estes materiais, ou 

ainda quando possível são utilizadas cavas exauridas para dispor os seus rejeitos. 

Entretanto, com o rompimento da barragem de Fundão, localizada no município de 

Mariana, no estado de Minas Gerais, a segurança da solução em barragens passou a ser 

questionada. Assim, novas técnicas de armazenamento de rejeitos ganharam maior 

enfoque, como a utilização de métodos alternativos que produzem o deságue parcial do 

material, reduzindo sua mobilidade, e adequando-o para ser empilhado pelo surgimento 

de certa resistência ao cisalhamento.  

Evidentemente os métodos alternativos têm um custo mais elevado de 

implantação e operação, o que faz com que a solução de disposição em cavas exauridas, 

quando possível, seja uma solução muito atrativa. As cavas são estruturas que possuem 

uma geometria favorável para este tipo de ação, uma vez que a maior parte destas 

estruturas possui a forma de um tronco de cone invertido, reduzindo os riscos do 

empreendimento, exceto pela estabilidade interna dos taludes. Além disso, reduzem os 

impactos ambientais, uma vez que não é necessário utilizar áreas virgens e recupera a 

topografia da área lavrada, como também se reduz a distância de transporte (DMT), pois 

na maioria das vezes se localizam próximas às unidades de tratamento de minérios. 

Na disposição em cava, pouca atenção, em geral, tem-se dado a cálculos 

precisos sobre sua capacidade de armazenamento, que levem em conta o adensamento a 

grandes deformações, principalmente quando se trata da disposição de rejeitos finos. As 

densidades são, via de regra, baseadas na experiência de outros depósitos e em ensaios 

de sedimentação em coluna. Em casos de reservatórios de barragens, têm-se, entretanto, 



2 

 

um uso maior de análises aproximadas de enchimento de adensamento a grandes 

deformações, embora com modelos unidimensionais. 

Na conjuntura de que existem poucos estudos nessa área, e o desafio da 

geometria das cavas, é que se depara esta pesquisa. Este trabalho enfocou a análise de 

adensamento dos rejeitos provenientes do beneficiamento do minério de ferro em uma 

cava de mineração, objetivando definir sua ocupação efetiva do reservatório em tempo 

real (curva de enchimento, ou seja, o nível de lama adensada), e a estimativa de 

capacidade da cava.  

Segundo Zyl et al. (2012), o estudo do adensamento para projetos de 

disposição de lamas em cavas é de grande importância, pois, dá números à capacidade 

de armazenamento da cava, prevê o excesso de poropressão a ser gerado e 

consequentemente as tensões efetivas e resistências não drenadas, e também auxilia na 

seleção do método de disposição, isto é, se o rejeito será disposto em forma de lama 

fluida, espessada ou em pasta. 

A análise de enchimento da cava com lamas requer necessariamente uma 

abordagem tridimensional de adensamento a grandes deformações dos rejeitos. O 

lançamento dos rejeitos por sua vez está logicamente associado a um plano de 

produção, que resulta numa curva nominal de enchimento de acordo com a geometria 

da cava (cota x volume x área). A sequência de eventos/fenômenos que a lama fluida 

experimenta depois de lançada inclui primeiramente a sedimentação do material, dando 

origem a uma curva de lama sedimentada, obedecendo a leis que regem tal fenômeno. O 

material sólido, à medida que se acumula, passa a constituir uma estrutura de solo, com 

transferência de tensões entre suas partículas sólidas numa condição de adensamento 

por peso próprio durante e após as operações, e por último ocorrem os efeitos do 

ressecamento se há condições para isso (Zyl et al., 2012). Podem ser obtidos através 

destas análises os perfis de densidade com base na profundidade e no tempo, os perfis 

de permeabilidade com base na profundidade e no tempo e estimativas de vazão 

(drenagem) nas fronteiras superior sobrenadante e na base se esta for drenante. Desta 

forma, é possível avaliar a capacidade de uma cava para contenção de rejeitos durante o 

projeto e as operações, e os detalhes do projeto, como utilização de drenos e 

geomembranas.  

Zyl et al. (2012) cita como os principais fatores que influenciam a taxa 

de adensamento: 
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 Curva de enchimento da cava de acordo com a produção; 

 Geometria da cava, que pode ser, por exemplo, mais para cônica ou mais 

para plana; 

 Relações constitutivas dos rejeitos; 

 Porcentagem de sólidos do descarte, que afeta a segregação; 

 Clima (baixa evaporação, temperatura de congelamento, potencial de 

ressecamento); 

 Sistemas de revestimento de fundo (“liner”) / drenagem. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

 Objetivo geral: 

 Investigar as estratégias existentes para o estudo tridimensional de 

adensamento a grandes deformações e verificar suas aplicações na 

disposição de rejeitos de mineração. 

 

 Objetivos específicos: 

 Revisar principais tópicos das análises de adensamento a grandes 

deformações e estudar propostas de análises de adensamento 

tridimensionais; 

 Estimar a capacidade de barragens e cavas de mineração para 

armazenamento de lamas e rejeitos de mineração; 

 Estimar o tempo de enchimento de barragens e cavas de mineração; 

 Comparar métodos de análises para capacidade de reservatórios de 

rejeitos e lamas de mineração: adensamento instantâneo, soluções 

unidimensionais e soluções tridimensionais; 

 Estudar algoritmo de análise de co-disposição. 
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Capítulo 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são apresentadas resumidamente as bases teóricas dos 

fenômenos que fundamentam as análises de interesse para o estudo de enchimento das 

cavas: sedimentação e adensamento. Primeiramente, relata-se sobre a sedimentação, de 

forma breve e com maior foco nos seus resultados finais, uma vez que este fenômeno 

antecede o processo de adensamento. Em seguida, aborda-se com mais detalhe a teoria 

do adensamento a grandes deformações. Para as relações constitutivas do adensamento 

dos materiais é necessário o recurso de ensaios laboratoriais específicos como o ensaio 

HCT (Hydraulic Consolidation Test), que tem uma pequena revisão de sua teoria e 

prática recolhida no capítulo. Por fim, apresentam-se os estudos existentes sobre as 

análises tridimensionais do adensamento de rejeitos em cava. 

 

2.1  Sedimentação 

Muitos solos foram ou são formados em ambientes aquáticos através do 

processo de sedimentação. As partículas de solo suspensas em água se sedimentam sob 

a ação da força gravitacional e formam uma camada de solo sedimentar na superfície do 

sedimento subjacente. O solo assim formado é constituído de partículas num certo 

arranjo estrutural, conhecido como esqueleto, e vazios. A sobreposição de sedimentos 

faz com que surjam tensões nos contatos interpartículas forçando seu deslocamento 

relativo, e resultando numa tendência de redução de vazios (adensamento).  

2.1.1 Teoria da sedimentação 

O processo de sedimentação intrinsecamente compreende três diferentes 

estágios. No primeiro estágio, não ocorre qualquer sedimentação, mas a produção de 

flocos. Na segunda etapa, os flocos gradualmente se sedimentam e formam uma camada 

de sedimento, que sofre adensamento e redução da umidade. O limite entre a zona de 

sedimentação superior e o sedimento é o local no qual se origina o novo sedimento. 

Enquanto a camada de sedimento aumenta, a zona de sedimentação torna-se mais fina e 

finalmente desaparece. Na última etapa, todos os sedimentos assim formados sofrem 

adensamento por peso próprio e, finalmente, se aproximam de um estado de equilíbrio 

(Imai, 1981). 



6 

 

Segundo Imai (1981), deve-se ter como premissa o conceito de que o 

solo começa a existir quando as partículas depositadas começam a interagir umas com 

as outras e formam um agregado, que transmite uma tensão efetiva em virtude do 

contato entre elas. Com base nessa definição, Monte e Krizec (1976, apud Imai, 1981) 

propuseram um conceito limitando a umidade denominada de "limite de fluido". 

Quando a umidade de um sistema solo-água diminui para o limite de fluido, o sistema 

se transforma em uma massa de solo. Portanto, um sistema com um valor de umidade 

superior ao limite de fluido está em um estado livre de tensão e as teorias de 

adensamento só podem ser aplicadas a partir do momento em que o sistema se 

transforma em uma massa de solo.  

De acordo com Imai (1980), é comum identificar três tipos de 

sedimentação. Um dos tipos é denominado "sedimentação livre de partículas isoladas". 

Ocorre quando a concentração de sólidos da mistura é muito baixa. Toda partícula cai 

livremente sem interação umas com as outras; sua taxa de sedimentação é regida pela 

Lei de Stokes. Quando a concentração de sólidos se torna alta, geralmente é observado 

outro tipo de sedimentação denominada "sedimentação em queda impedida". A queda 

de partículas de grande tamanho é interrompida por colisões com as partículas menores 

que caem com taxas mais baixas; portanto, são formados flocos de partículas do solo. 

Os flocos assim formados podem cair livremente, no caso de uma concentração de 

sólidos relativamente baixa. Por outro lado, no caso de concentração de sólidos 

relativamente alta, as interações mútuas entre os flocos restringem sua queda livre e os 

flocos se sedimentam como agregados com uma taxa unificada (“plug sedimentation”) 

que forma na parte superior uma interface nítida entre a dispersão e a água limpa. Este 

último tipo de sedimentação geralmente é chamado de “sedimentação de zona”. Foi pela 

primeira vez tratado teoricamente por Kynch (1952). Sua teoria foi então aprofundada 

por McRoberts e Nixon (1975) para ser usada em solos siltosos. O terceiro tipo de 

sedimentação pode ser observado quando a concentração de sólidos é mais alta que o 

caso da sedimentação de zona. Geralmente é chamado de "sedimentação de 

compressão" e seu mecanismo fundamental foi interpretado com sucesso por Mikasa 

(1963) com a teoria do adensamento para argila muito mole.  

Imai (1981) cita alguns estudos realizados como importantes sobre o 

tema da sedimentação: a teoria de Kynch (1952), Monte e Krisek (1976), McRoberts e 
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Nixon (1975) e Mikasa (1963). Kynch desenvolveu uma excelente teoria para 

sedimentação impedida, na qual a sedimentação livre de partículas é interrompida por 

colisões mútuas, e as partículas se sedimentam no agregado. Ele assumiu que o 

agregado de partículas sedimentadas não se adensa enquanto ocorre a decantação 

(concentração constante) e mostrou esse mecanismo de sedimentação impedida de 

forma ilustrativa tal como na Figura 2.1. Seus estudos procuraram também fornecer 

uma ideia clara da inter-relação entre a sedimentação e a formação de sedimentos. 

Quando um grupo de partículas atinge a superfície do sedimento subjacente (solo), ele 

passa a incorporar a massa do solo, diminuindo abruptamente seu teor de umidade para 

dado valor. Ou seja, um novo sedimento é formado no limite entre a dispersão e o solo 

subjacente. Como também mostrado na Figura 2.1, o limite da formação de sedimentos 

se move, traçando uma linha reta de formação de sedimentos (taxa constante) no espaço 

altura versus tempo. Embora a teoria de Kynch aborde a formação de sedimentos, ela 

não é adequada para tratar o adensamento (Imai, 1981).  

 

Figura 2.1- Características idealizadas da sedimentação impedida (adaptado de Imai, 1981) 

Considerando o efeito do adensamento, que não pode ser negligenciado 

em materiais finos, McRoberts e Nixon continuaram a contribuir com a teoria de 

Kynch. Seus estudos indicaram que uma teoria como a de Kynch é muito simples para 

tratar da sedimentação por compressão das argilas (Imai, 1981). Segundo Imai (1981), 

Mikasa (1963, apud Imai, 1981) interpretou matematicamente o mecanismo da 

sedimentação por compressão baseado na teoria do adensamento por peso próprio para 

argilas muito moles. Examinando uma argila uniforme e muito mole em um recipiente, 

Mikasa assumiu que nenhuma tensão ocorre na zona superior, enquanto o adensamento 

prossegue dentro da zona inferior. Nesta situação, o peso específico do agregado de solo 

submerso na zona superior, γ', se equilibra com a força de percolação (para cima) 
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causada pela água comprimida da zona inferior, e o agregado do solo se sedimenta a 

uma taxa ν expressa por 

'

w

v k





, onde k é o coeficiente de permeabilidade da 

sedimentação do agregado, ’ peso específico submerso do solo, e γw é o peso 

específico da água. Como nenhuma deformação ocorre, tanto k quanto γ’ mantêm seus 

valores iniciais. Portanto, a taxa de sedimentação é constante; ou seja, uma interface 

traça uma linha reta no plano tempo-espaço. A teoria de Mikasa, por outro lado, 

interpreta satisfatoriamente o mecanismo da sedimentação como um caso particular de 

adensamento por peso próprio, mas não fornece informações sobre a formação de 

sedimentos. Ou seja, ambas as teorias, de Kynch e Mikasa, são insatisfatórias para 

interpretar com sucesso todo o aspecto dos fenômenos de sedimentação, que 

compreende a sedimentação, a formação de sedimentos e o adensamento. Segundo Imai 

(1981), para examinar o mecanismo de sedimentação, é necessário medir a distribuição 

do teor de umidade em uma mistura e sua variação com o tempo, como realizado por 

Gaudin e Fuersternau (1958, apud Imai, 1981) que utilizaram um equipamento de raios-

x para realizar medidas indiretas das distribuições de densidade em misturas. Imai 

(1981), baseado nestes princípios, avançou nos estudos sobre a sedimentação. A Figura 

2.2 mostra os estágios do processo de sedimentação e suas respectivas zonas, as quais 

são formadas no decorrer do tempo. Sendo que W representa o teor de umidade da etapa 

(fase) e W0 o teor de umidade inicial da mistura. 

Observando a Figura 2.2 é possível identificar três zonas diferentes: zona 

de floculação, zona de sedimentação e zona de adensamento. A zona de floculação 

domina a área do início da mistura até o início da sedimentação. Durante o estágio de 

sedimentação surge simultaneamente uma "zona de sedimentação" e uma "zona de 

adensamento". O limite entre estas duas zonas é, evidentemente, uma linha de formação 

de sedimentos. A zona de sedimentação inicialmente domina toda a área, mas 

gradualmente diminui e desaparece no final do estágio de sedimentação. Por outro lado, 

a zona de adensamento cresce gradualmente sendo dominante ao final da fase de 

sedimentação. No estágio posterior, de adensamento, a zona de adensamento domina 

todo o sedimento, que diminui sua espessura para finalmente se aproximar de um estado 

de equilíbrio. Portanto, percebe-se a existência de uma zona de floculação, não 

uniformidade da zona de sedimentação, não linearidade da linha de formação de 

sedimentos, não uniformidade da zona de adensamento e redução de volume durante o 
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estágio de adensamento. Segundo Imai (1981), a Figura 2.2 é uma boa representação da 

sedimentação de misturas argila-água, já a Figura 2.1 pode ser mais apropriada para 

materiais arenosos que exibem baixa plasticidade e pouco adensamento. 

 

Figura 2.2- Características gerais da sedimentação de uma mistura de argila e água (adaptado de  

Imai, 1981) 

Discorrendo sobre o fenômeno da sedimentação, Imai (1981) chama a 

atenção para os seguintes pontos: 

1) o processo de sedimentação de uma mistura diluída de argila e água é, 

em geral, dividido em três estágios: floculação, sedimentação e adensamento. 

2) durante o estágio de floculação, ocorre apenas a floculação de 

partículas do solo, mantendo a uniformidade inicial da porcentagem de sólidos. 

3) no estágio de sedimentação, duas zonas diferentes coexistem em uma 

mistura: zona de sedimentação e zona de adensamento. Na zona superior de 

sedimentação, os flocos do solo “caem” através da água. O teor de umidade nesta zona 

aumenta gradualmente devido à perda de partículas para a zona inferior de 

adensamento.  

4) o limite entre as duas zonas é a linha de formação de sedimento (ou 

solo) a partir da sedimentação das partículas da mistura argila-água.  

5) no final do estágio de sedimentação, a zona de sedimentação 

desaparece. Todo o sedimento subjacente formando o solo sofre adensamento. 
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6) o valor da umidade na tensão efetiva zero, ou seja, o valor na linha de 

formação de sedimentos, está próximo da umidade da mistura, sendo uma linha com 

teor de umidade constante; ou seja, o limite de fluido não é uma constante do material, 

mas deve ser uma função da umidade da mistura.   

7) A descoberta 6) é um reflexo do fato de que existem inúmeras curvas 

de compressão mesmo para um tipo de argila sob tensões efetivas muito baixas. 

2.1.2 Índice de vazios a tensão efetiva nula  

Os estudos de sedimentação sugerem a existência de um limite de fluido 

de uma linha de interface com teor de umidade constante, ideias que levaram aos 

pesquisadores de adensamento a grandes deformações ao conceito de índice de vazios a 

tensão efetiva nula, e00. Ele representa o índice de vazios do topo da camada 

sedimentada e marca o limite superior de uma coluna de sedimentos em processo de 

adensamento por peso próprio. Segundo Menezes (2012), este conceito envolve os 

fenômenos físicos de sedimentação e adensamento, sendo a condição alcançada pelo 

material no topo de um depósito formado por uma lama decantada.   

São usualmente utilizados dois procedimentos para determinação do e00. 

Um deles consiste em um ensaio de coluna de sedimentação, no qual são preparadas 

polpas de lama com diferentes porcentagens de sólidos (ou índice de vazios da polpa, 

epolpa) que são homogeneizadas e vertidas em cilindros com uma seção de área A, no 

qual são deixadas até decantarem. Após 24 horas, aproximadamente, obtém-se uma 

altura de água límpida no topo do depósito fino de lama. Então, mede-se a altura final 

do depósito de lama (Hf) e sua massa seca de sólidos (Ms) é determinada. O e00 médio é 

determinado pela razão entre Hf / Hs, sendo Hs, a altura de sólidos e expressa pela 

relação entre a densidade seca dos grãos (ρs) multiplicada pela área da seção do cilindro 

A e a massa seca de sólidos (Ms), ou seja, e00 = ρs.Hf.A/Ms. 

O outro procedimento para determinar o e00 consiste na preparação de 

polpas de lama com diferentes porcentagens de sólidos, que são colocadas em pequenos 

recipientes e deixadas em repouso por um intervalo de 24 horas. Após este período, 

retira-se a água sobrenadante por meio de sinfonamento e determina-se o teor de 

umidade do material que permanece no recipiente, sendo retirada uma pequena 

quantidade de material na parte superficial do depósito e levada a estufa para secagem e 
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determinação da umidade, W. Com a densidade específica dos grãos (Gs) e a umidade 

encontrada é possível calcular o e00, sendo expresso pela relação e00 = Gs.W.  

De acordo com Menezes (2012), qualquer que seja o procedimento usado 

para determinar o e00, deve-se observar que, para altas porcentagens de sólidos da polpa 

(baixo epolpa), os valores do e00 e epolpa serão iguais, uma vez que o material não 

apresenta qualquer sedimentação. Em seu trabalho, Menezes (2012) apresenta como 

resultado a curva mostrada na Figura 2.3. Os resultados obtidos, mostram que o e00 

próximo a 21 é o índice de vazios limite para a sedimentação da lama com uma baixa 

porcentagem de sólidos (isto é, Ppolpa ≤ 11% ou epolpa≥ 21). Ela também conclui que 

estes resultados implicam que nenhuma variação no índice de vazios é esperada durante 

a preparação da amostra para ao ensaio HCT para o epolpa inferior a 21 (e00 = epolpa).  

 

Figura 2.3– Ilustração e determinação do índice de vazios a tensão efetiva nula (Menezes, 2012) 

2.2 Teoria do Adensamento Unidimensional a Grandes Deformações 

O adensamento do solo é causado por um aumento nas tensões efetivas e 

consequentemente, uma diminuição do excesso de poropressão, resultando em uma 

estrutura de solo mais densa à medida que a água é expulsa da matriz porosa. 

Segundo Botelho (2001), o estudo do adensamento de materiais finos de 

alta compressibilidade, tais como, rejeitos de mineração, materiais dragados e argilas 

moles, é importante para o planejamento das atividades de disposição e para a 

reabilitação da área degradada, de acordo com os aspectos geotécnico-ambientais. 

Contudo, esses materiais apresentam normalmente características particulares, isto é, 
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elevados índices de vazios e teores de umidade inicial, acarretando em grandes 

deformações no processo de adensamento. O adensamento de materiais finos de elevada 

compressibilidade foi intensivamente estudado nas décadas de 60 a 80, destacando-se os 

trabalhos de Schiffman e Gibson (1964), Bromwell (1984), Cargill (1984), Krizek e 

Somogyi (1984). 

De acordo com Botelho (2001), é necessário destacar que as teorias de 

adensamento podem ser divididas em duas categorias: as teorias de deformação 

infinitesimal e as teorias de deformação finita, conforme explicado em detalhes em 

Schiffman (1980). Ambas as categorias podem envolver propriedades lineares e não 

lineares do solo e as relações tensão-deformação são independentes ou intrinsecamente 

dependentes do tempo. 

Do ponto de vista físico, a teoria das deformações finitas difere da teoria 

de deformação infinitesimal, pois esta última assume que a espessura da camada em 

adensamento permanece constante por todo o processo, isto é, a deformação da camada 

para qualquer tempo durante o processo é insignificante comparado à espessura inicial 

da camada. Já a teoria de deformação finita introduz a espessura da camada como uma 

variável do problema, ou seja, a deformação da camada para um determinado tempo 

durante o processo é significativa quando comparada com sua espessura inicial 

(Botelho, 2001). 

A primeira teoria que surgiu sobre o adensamento unidimensional nos 

solos foi publicada por Karl Terzaghi em 1924. As premissas adotadas para essa teoria 

eram tais que sua aplicabilidade se limitava efetivamente a camadas finas relativamente 

rígidas em grandes profundidades. Por exemplo, a premissa de que existe uma relação 

constante entre o índice de vazios e a tensão efetiva e que a permeabilidade não muda 

dentro do material de adensamento é válida apenas quando a mudança final da tensão 

efetiva é pequena em comparação com a tensão efetiva de pré-adensamento (Cargill, 

1982). 

A teoria de Terzaghi baseia-se em dois pressupostos fundamentais. 

Primeiro as deformações e as velocidades de fluxo são pequenas, criando a teoria da 

deformação infinitesimal. Em segundo lugar, um mecanismo linear, reversível (elástico) 

relaciona tensões efetivas e deformações, e poropressões e velocidades. Esta teoria teve 

várias extensões, todas relacionadas à verificação do efeito de postulações de tensão-

deformação não lineares (Schiffman e Gibson, 1964; Davis e Raymond, 1966, Mikasa, 
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1965 – citados por Schiffman, et al., 1981). Uma nova teoria do adensamento 

unidimensional que considera as deformações finitas e não tem restrições quanto à 

linearidade da relação tensão-deformação, e assume a lei de Darcy, foi desenvolvida 

com contribuições de McNabb (1960), Gibson, England e Hussey (1967), Koppula 

(1970), Gibson, Schiffman e Cargill (1980) – citados por Schiffman, et al. (1981). 

Schiffman (1980) mostrou que todas as teorias de deformação infinitesimal são casos 

especiais da teoria de deformação finita.  

A equação de governo do adensamento da teoria infinitesimal de 

Terzaghi (Terzaghi e Peck, 1967, apud Cargill, 1982) é dada por: 

2

2v

u u
c

t x

 


 
                                                                           (Equação 2.1) 

Onde, u é o excesso de poropressão e cv o coeficiente de adensamento. 

As variáveis independentes são o tempo, t, e a coordenada espacial vertical, x. Embora 

esta equação diferencial tenha uma aplicabilidade limitada ao problema geral de 

adensamento do solo, muitos engenheiros geotécnicos a utilizam principalmente no 

estudo de fundações, porque é a equação mais simples, o material em geral é pouco 

deformável, e por isso é ensinada em todos os cursos básicos de mecânica dos solos. A 

solução da equação de Terzaghi é simplificada porque é linear e igual à equação de 

condução de calor para a qual as soluções analíticas para uma grande quantidade de 

condições de contorno estão disponíveis. 

Segundo Cargill (1982), várias publicações sugerem alternativas à 

Equação 2.1 para melhor simular o comportamento real dos solos, entre eles Schiffman 

e Gibson (1964), McNabb (1960) e Mikasa (1965). No entanto, todas essas variações 

para a equação de Terzaghi têm suas limitações e não são adequadas para aplicação em 

depósitos de solos muito compressíveis como as lamas de mineração. 

A primeira teoria geral do adensamento unidimensional nos solos foi 

publicada por Gibson, England e Hussed em 1967 (Cargill, 1982).  Sua equação 

governadora é dada por: 

( ) 1 ( ) '
1 . . . 0
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de e z z e de z t

 

 

        
        

         
 (Equação 2.2) 

Onde γs é o peso específico dos sólidos, e é o índice de vazios, z é a 

coordenada do material. A equação de adensamento nesta forma é particularmente 

adequada para aplicação em depósitos espessos de argila muito mole porque inclui 
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intrinsecamente os efeitos do peso próprio, a permeabilidade podendo variar com o 

índice de vazios e uma relação de tensão efetiva versus índice de vazios que pode ser 

não-linear. Também é independente do nível de tensões sendo adequada para os 

depósitos espessos de argila muito mole suscetíveis a grandes adensamentos por peso 

próprio. A Equação 2.2 pode ser referida como a teoria de deformação finita enquanto a 

Equação 2.1 e suas variações podem ser referidas como a teoria das pequenas 

deformações (Cargill, 1982). 

O fato de que a Equação 2.2 incorpora a teoria mais geral do 

adensamento unidimensional foi demonstrado por Schiffman (1980), quando mostrou 

que teoria de Terzaghi e suas principais variações lineares e não-lineares são todos 

casos especiais da teoria das deformações finitas. A aplicação prática da teoria e a 

comparação dos resultados com os da teoria convencional da deformação foram 

apresentadas por Gibson et al. (1981), em artigo no qual usando dados laboratoriais 

aplicados ao problema de adensamento de um depósito marinho, demonstraram que a 

deformação finita proporciona adensamentos mais rápidos e menor excesso de 

poropressões do que seria previsto pela teoria convencional (linear). 

As premissas básicas necessárias para o desenvolvimento da teoria do 

adensamento unidimensional a deformação finita são (Cargill, 1982): 

a. O sistema do solo é saturado e consiste em uma matriz de solo 

compressível e fluido de poro incompressível. Enquanto a matriz do solo é considerada 

compressível, as partículas individuais do solo são incompressíveis. 

b. As velocidades de fluxo do fluido dos poros são pequenas (fluxo 

laminar) e são governadas pela lei de Darcy. 

c. Existe uma relação constitutiva única entre a permeabilidade do solo e 

o índice de vazios, de modo que k = k (e). 

d. Existe uma relação constitutiva única entre a tensão efetiva vertical e o 

índice de vazios, de modo que σ’= σ’ (e). 

e. O material é homogêneo. 

Gibson et al. (1967) mostram que o sistema de coordenadas é um tópico 

importante na formulação da equação da teoria do adensamento a grandes deformações. 

A seguir são descritas as coordenadas eulerianas, lagrangeanas e do material ou 

reduzidas e suas relações. 
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2.3  Sistema de coordenadas adotadas 

Segundo Cargill (1982), a descrição de uma deformação finita torna o 

uso de um sistema de coordenadas fixo impraticável devido ao movimento 

relativamente grande da camada de adensamento. Para simplificar os cálculos 

matemáticos, é necessário um sistema de coordenadas que se move com a camada. Esta 

condição é satisfeita quando as coordenadas são definidas em termos do volume de 

partículas sólidas na camada, o que passa a ser uma quantidade constante.  

Antes que as coordenadas do material possam ser empregadas, no 

entanto, deve ser estabelecida uma relação entre estas coordenadas e os métodos mais 

convencionais de medição de espessura. Considere o elemento de solo dentro da 

camada de adensamento tal como mostrado na Figura 2.4. No tempo t = 0 a 

configuração inicial é dada no que será chamado de coordenadas lagrangeanas. Este 

sistema está relacionado a medidas "reais" em t = 0. Para o tempo, t, durante o processo 

de adensamento, medidas "reais" são feitas em termos de um sistema de coordenadas 

eulerianas que é função da coordenada e do tempo de Lagrange. 

 

Figura 2.4- Sistemas de coordenadas (adaptado de Cargill, 1982) 

As coordenadas lagrangeanas e eulerianas são uma medida do sistema do 

solo, que inclui as partículas sólidas do solo e o fluido dos poros. Conforme 

mencionado anteriormente, a coordenada do material é apenas uma medida do volume 

de partículas sólidas. Apenas as coordenadas de Lagrange e do material são constantes 

para todos os tempos para pontos específicos na camada de solo. Por conseguinte, é 

conveniente desenvolver a equação governante em termos de qualquer um desses 

sistemas (Cargill, 1982).  

Considere os elementos diferenciais do solo mostrados na Figura 2.5.  
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Figura 2.5- Elementos diferenciais do solo (adaptado Cargill, 1982) 

Se esses elementos forem escolhidos de tal forma que englobem um 

volume unitário de partículas sólidas, então 

                     01da e 
                                                                                 (Equação 2.3)      

                    1d e                                                                               (Equação 2.4) 

                       dz =1                                                                                        (Equação 2.5) 
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                                                                             (Equação 2.6) 

    Assim, a conversão de um sistema de coordenadas para outro pode ser realizada por 

integração simples, tal que: 
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                                                                               (Equação 2.7) 

                
0

[1 ( , )

z

e z t dz  
                                                                              (Equação 2.8) 

 A seguir apresenta-se a dedução da equação geral do adensamento a 

grandes deformações proposta por Gibson et al. (1967). Maiores detalhes são 

apresentados por Botelho (2001).  
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2.4  Equação Diferencial Unidimensional do Adensamento a Grandes 

Deformações (finitas) 

Segundo Botelho (2001), a equação do adensamento a grandes 

deformações fundamenta-se nas leis de balanço (equações de equilíbrio da mistura, 

equilíbrio do fluido e continuidade do sistema), no princípio das tensões efetivas e nas 

relações constitutivas do material. Nesta dedução, a coordenada vertical será sempre 

orientada para baixo. 

 

a) Equação de equilíbrio da mistura 

Considera-se o elemento de solo (ABCD) apresentado na Figura 2.6. 

Este elemento tem comprimento, largura e altura unitária (dz=1). Pela definição da 

coordenada do material “z”, o volume total do elemento, será composto pelo volume de 

sólidos (Vs) unitário e pelo volume de vazios (Vw) igual ao índice de vazios (e). A 

tensão total no ponto (z) e no tempo (t) é () e o peso total do elemento (W) é a soma do 

peso de sólidos (Ws) e do peso da água (Ww). Do equilíbrio de forças na direção vertical 

tem-se que: 

( . )s w s wW W e
z


 


   


                                                   (Equação 2.9) 

Onde: 

γw é o peso específico da água; 

            γs é o peso específico dos sólidos. 

                     Isto é: 

( . )s we
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                                                                  (Equação 2.10) 

A equação (2.10) expressa o equilíbrio da mistura no sistema de 

coordenada (z). Em coordenadas eulerianas, tem-se que: 
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Figura 2.6 - Equilíbrio de um elemento de solo (Botelho, 2001). 

b) Equação de equilíbrio do fluido (que preenche os poros do solo) 

Em um instante qualquer, sabe-se que a poropressão total da água (uw) 

tem duas componentes, a poropressão estática da água (u0) e o excesso de poropressão 

da água (u):                           

w ou u u                                                                            (Equação 2.12) 

O equilíbrio do fluido em termos de poropressão estática é: 

o
w

u








                                                                              (Equação 2.13) 

A substituição da equação (2.13) na equação (2.12) resulta no equilíbrio 

do fluido em termos de (uw) e (u0). Logo a relação de equilíbrio do fluido em termos de 

(uw) e (u) é:       

w
w
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                                                                     (Equação 2.14)                                                                                                   

Em coordenadas reduzidas tem-se que: 

(1 )w
w

uu
e

z z



  

 
                                                            (Equação 2.15) 

 

c) Equação de continuidade do sistema 

A continuidade do sistema implica na continuidade do fluido que 

preenche os poros do solo e do peso de sólidos (Figura 2.7). Como os grãos do solo são 
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assumidos incompressíveis, a continuidade do peso de sólidos reduz à transformação de 

coordenadas: 

1

1

z

e




                                                                             (Equação 2.16) 

 

Figura 2.7- Continuidade de um elemento de solo (Botelho, 2001) 

A equação da continuidade do fluido que preenche os poros estabelece 

que a diferença das massas do fluido que preenche os poros do solo escoando para 

dentro e para fora dos limites do elemento de solo é igual à taxa de massa de fluido 

armazenada dentro do próprio elemento. Logo: 

( . )w z wv M
dxdydz

z t

 
 

 
                                                   (Equação 2.17) 

Pelo princípio da conservação da massa, sabe-se que  Mw/  t é o termo 

de armazenamento. 

Considerando que o fluido é a água e o meio o solo, podemos dizer que: 

Mw=ρw . Vw                                                                                                             (Equação 2.18) 

Onde  

Mw é a massa de água 

ρw é a massa específica da água. 

Multiplicando e dividindo o segundo termo da equação anterior por Vv 

(volume de vazios) e V (volume total) e sabendo-se que V =dz, S = Vw/Vv e n = Vv/V, 

tem-se: 

. . . . .w v
w w w

v

V V
M dz S n dz

V V
  

                                         (Equação 2.19) 

Logo,  
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( . ) ( . . )w z wv S n
dxdydz dxdydz

z t

  
 

                                 (Equação 2.20) 

A velocidade (vz) é a velocidade aparente ou do material igual a 

(Gersevanov, 1934, apud Botelho, 2001): 

( )
Z s wv n v v                                                                      (Equação 2.21) 

Onde: 

vs é a velocidade absoluta das partículas sólidas; 

vw é a velocidade absoluta do fluido que preenche os poros. 

Da equação (2.20) e lembrando que as partículas sólidas e o fluido que 

ocupa os poros são incompressíveis, a equação da continuidade do fluido que preenche 

os poros em coordenadas reduzidas pode ser escrita como: 

           zv e

z t

 
 

 
                                                                             (Equação 2.22) 

ou  

                       

zv n

z t

 
 

                                                                            (Equação 2.23) 

Onde n é o valor médio da porosidade macroscópica do solo. 

Em coordenadas eulerianas a equação acima pode ser escrita como: 

                       1

v e

t e

   
   

                                                                     (Equação 2.24) 

d) Princípio das tensões efetivas  

O princípio das tensões efetivas proposto por Terzaghi para solos 

saturados estabelece que: 

' wu  
                                                                          (Equação 2.25) 

Onde σ’ é a tensão efetiva. 

O princípio assume completa interação entre o esqueleto sólido e o fluido 

que preenche os poros (Schiffman, 1970). Uma forma equivalente da relação entre as 

coordenadas euleriana e lagrangeana é: 

'wu

z z z

   
 

  
                                                                  (Equação 2.26) 

A expressão do princípio das tensões efetivas em função do excesso de 

poropressão é: 
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'
(1 )w

u
e

z z z

 


  
   

  
                                                    (Equação 2.27) 

 

e) Lei de Darcy-Gersevanov 

Assume-se que a Lei de Darcy governa o fluxo de água através do 

esqueleto sólido. De fato, as forças de arraste no esqueleto sólido (e suas reações com o 

fluido que preenche os poros provocam aumento do gradiente de poropressão) 

dependem da velocidade relativa (vw-vs) entre o fluido que preenche os poros e os grãos 

de solo (Scheidegger, 1957 citado por Pane, 1981). Na formulação do adensamento a 

grandes deformações, Gibson et al. (1967) levam em consideração a lei de Darcy (1856) 

modificada, que apresenta a forma mais geral, de tal forma que a velocidade superficial 

do fluxo é considerada igual a proposta por Gersevanov (1934), ou seja: 

  .w s

w

k u
n v v

 


 


                                                            (Equação 2.28) 

Onde: 

k é o coeficiente de permeabilidade do solo 

Substituindo a equação (2.28) na equação (2.22), tem-se: 

.z

w

k u
v

 





                                                                          (Equação 2.29) 

Em coordenadas reduzidas: 

1
. .
(1 )

z

w

k u
v

e z




 
                                                              (Equação 2.30) 

A equação (2.29) é a equação de um fluido que obedece a Lei de Darcy-

Gersevanov. É importante observar que, quando as deformações são infinitesimais e a 

velocidade absoluta dos sólidos é desprezível, a lei de Darcy-Gersevanov assume a 

forma da Lei de Darcy adotada por Terzaghi. 

 

f) Relações constitutivas do material 

Duas funções do material devem ser consideradas na equação do 

adensamento a grandes deformações: 

i) permeabilidade; 

ii) compressibilidade. 
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O coeficiente de permeabilidade foi definido por Gibson et al. (1967) 

como funcional do índice de vazios (e) e da coordenada reduzida (z): 

k = F (e, z) 

A tensão efetiva é um funcional do índice de vazios (e) e da coordenada 

reduzida (z) e também é dependente da história de tensões do solo: 

'= G (e, z, t) 

O fato da coordenada (z) ser considerada parâmetro torna as duas últimas 

equações aplicáveis a solos heterogêneos (cujas propriedades variam com a 

profundidade), além de permitir a consideração de carregamentos não-monotônicos e a 

variável (t) permite levar em conta a deformação lenta (adensamento secundário). 

 

g) Equação diferencial do adensamento a grandes deformações 

A equação diferencial do adensamento a grandes deformações é 

desenvolvida das equações de balanço e das relações constitutivas e será deduzida no 

sistema de coordenadas reduzidas e posteriormente transformada para os outros 

sistemas de coordenadas. As principais equações usadas na dedução são: 

( . )s we
z


 


 

                                                                   (Equação 2.31) 

w
w

uu


 


 

 
                                                                     (Equação 2.32) 

1

1

z

e




                                                                              (Equação 2.33) 

zv e

z t

 
 

                                                                              (Equação 2.34) 

'wu

z z z

   
 

  
                                                                  (Equação 2.35) 

.z

w

k u
v

 





                                                                          (Equação 2.36) 

Substituindo a equação (2.36) na equação (2.34) resulta em: 

w

k u e

z t 

   
 

   

                                                                  (Equação 2.37) 

Pela substituição da equação (2.32) na equação (2.37) tem-se: 
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w
w

w

uk e

z t


 

    
   

    
                                                   (Equação 2.38) 

O termo w

w

u
 

 
   

 na equação (2.38) pode ser escrito como: 

                      w w
w w

u u z

z
 

 

    
   

   
                                                   (Equação 2.39) 

Pela substituição das equações (2.35) e (2.33) na equação (2.38) tem-se 

que 

                      
' 1

1

w
w w

u

z z e

 
 



     
     

     
                                      (Equação 2.40) 

Finalmente, pela substituição da equação (2.31) na equação (2.40), tem-

se que: 

                       
( . ) ' 1

(1 ) (1 )

w s w
w w

u e

e z e

  
 



    
    

    
                        (Equação 2.41) 

Isto é: 

                      
' 1

(1 ) (1 )

w s w
w

u

e z e

  




    
   

    
                                       (Equação 2.42) 

Substituindo a equação (2.42) na equação (2.38) resulta em: 

( ) 1 '

(1 ) (1 )

s w

w w

k k e

z e z e z t

  

 

      
    

                             (Equação 2.43) 

A equação (2.43) é a forma geral da equação para o adensamento 

unidimensional a grandes deformações em coordenadas reduzidas (Gibson et al., 1967). 

Essa equação considera a não homogeneidade da camada, os efeitos intrínsecos em 

relação ao tempo e as cargas aplicadas não-monotônicas. Algumas simplificações 

podem ser feitas na equação (2.43). Primeiramente assume-se que a camada 

compressível é homogênea, o que removerá a dependência de (z) das funções do 

material. Segundo, assume-se que a história de carregamento é monotônica e os 

funcionais (F) e (G) se tornam funções biunívocas. A terceira simplificação assume 

adensamento primário, isto é, o índice de vazios (e) não será intrinsecamente 

dependente do tempo t e o funcional (G) também se torna dependente de uma só 

variável. As equações ficam: 

( )k F e                                                                               (Equação 2.44) 
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' ( )G e                                                                              (Equação 2.45) 

E as relações: 

k dk e

z de z

 


                                                                            (Equação 2.46) 

' 'd e

z de z

  


                                                                        (Equação 2.47) 

Substituindo as equações k = F (e) e σ’= G (e), na equação geral (2.43) 

resulta em: 

           

'
1

(1 ) (1 )

s

w w

d k e k d e e

de e z z e de z t

 

 

        
      

                    (Equação 2.48) 

A equação (2.48) é a equação diferencial governadora do adensamento a 

grandes deformações para adensamento monotônico, primário, de camadas homogêneas 

de argila em coordenadas do material (z). Da equação (2.48) pode-se obter a equação 

geral em coordenadas lagrangeanas pela aplicação direta da equação: 

0

1

(1 )

z

a e




 
                                                                  (Equação 2.49) 

Resultando em: 

0

0

(1 ) ' 1
1

(1 ) (1 ) (1 )

s

w w

ed k e k d e e

de e a a e de a e t

 

 

        
      

           (Equação 2.50) 

Onde (eo= e (a,0)) é o índice de vazios para (t= 0). A equação (2.50) é a 

equação geral para o adensamento unidimensional a grandes deformações em 

coordenadas lagrangeanas (a). 

Da equação (2.48) pode-se obter a equação geral em coordenadas 

eulerianas: 

                      

' 1
1

(1 ) (1 )

s

w w

d k e k d e e

de e de e t

 

    

        
      

                 (Equação 2.51)   

A equação (2.51) é a equação geral para o adensamento unidimensional a 

grandes deformações em coordenadas eulerianas (ξ). 

A equação geral do adensamento unidimensional a grandes deformações 

desenvolvida em coordenadas do material (z) pode ser vista da seguinte forma: 

( )1 '
0

(1 ) (1 )

s w

w w

k k e

z e z z e t

 

 

      
     

        

                (Equação 2.52) 
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A equação (2.52) é a forma mais geral da equação do adensamento, pois 

todas as equações das diversas teorias do adensamento podem ser deduzidas a partir 

dela, como casos particulares (Pane, 1981). Para reduzir a equação do adensamento da 

teoria de Terzaghi, considera-se a equação (2.52) expressa em coordenadas 

lagrangeanas. Logo: 

'
(1 ( ,0) ( ) 0

(1 ) (1 ( ,0)

w
s w

k e
e a

a e a e a t


 

    
               (Equação 2.53) 

Verificando-se as suposições feitas para reduzir a teoria de Gibson et al. 

(1967), a teoria de adensamento convencional como formulada originalmente por 

Terzaghi (1924), parte-se do princípio da conservação da massa em coordenadas 

eulerianas, expressa pela equação: 

1

(1 )w

k U e

e t  

   
 

                                                         (Equação 2.54) 

Assumindo-se as seguintes hipóteses: 

i. As deformações são infinitesimais. Isto implica em: 

a x                                                                                 (Equação 2.55) 

1 ( , ) 1 ( ,0)e a t e a                                                              (Equação 2.56) 

i. O coeficiente de permeabilidade (k) é constante. Logo: 

                          
0( )k e k cte 

                                                                       (Equação 2.57)                                                                                       

ii. O coeficiente de compressibilidade (av) é constante. Logo: 

'
v

de
a cte

d
  

                                                                  (Equação 2.58) 

iii. O incremento de carga imposto é constante com o tempo. Isto implica 

em: 

0
t




                                                                                  (Equação 2.59) 

' wu u

t t t t

    
   

   
                                                      (Equação 2.60) 

Substituindo as equações (2.55) e (2.56) na equação (2.54) resulta em: 

 
1

1 ( ,0)w

k u e

x x e x t

   
 

    

                                               (Equação 2.61) 

Realizando a derivação com relação a (x), a equação (2.61) fica: 
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1 ( ,0) 1 ( ,0) 'w w

k u k u e de

x x x e x t e x d t



  

    
  

      
 (Equação 2.62) 

Substituindo as equações (2.57) e (2.60) na equação (2.62) leva a: 

  2

0

2

1 ( ,0)

w v

e xk u u

a x t

  


 
                                                      (Equação 2.63) 

Se uma suposição adicional de índice de vazios inicial constante é 

considerada (isto é, e (x,0) = e0= constante), então a equação (2.63) resulta em: 

2

2v

u u
c

x t

 


 
                                                                         (Equação 2.64) 

Onde cv é o coeficiente de adensamento.  

 

2.5  Ensaio HCT (Hydraulic Consolidation Test) 

O estudo do comportamento de materiais finos no processo de 

adensamento abrange não só a teoria capaz de o descrever, como também uma 

metodologia e técnicas de ensaios que determinam as relações constitutivas - índice de 

vazios x permeabilidade e índice de vazios x tensão efetiva - necessárias para uso dessa 

teoria.  

O ensaio HCT, ou ensaio de adensamento hidráulico, em inglês 

Hydraulic Consolidation Test, foi proposto por Imai (1979).  Ele se baseia no princípio 

do adensamento pela força de percolação. No ensaio um sedimento preparado a partir 

de uma polpa é submetido a um fluxo de água induzido, e cada elemento da amostra é 

adensado pela força de percolação que atua sobre o elemento. Após o fim do 

adensamento, a condição de percolação constante de fluxo é alcançada. Neste estado 

estacionário, a tensão efetiva e, portanto, a quantidade de água (teor de umidade) 

também varia de ponto a ponto na amostra. Pela medida da distribuição da poropressão, 

do teor de umidade, e da velocidade do fluxo que passa através da amostra, obtêm-se 

todas as constantes das relações constitutivas de adensamento necessárias para a análise. 

Nos ensaios de adensamento hidráulico cada elemento em uma amostra é adensado pela 

força de percolação que atua sobre o elemento; o adensamento é causado pela força do 

corpo. É importante esclarecer que a força de percolação é convertida em tensão efetiva. 

Znidarcic e Liu (1989) desenvolveram uma técnica de ensaio para avaliar 

as relações constitutivas não-lineares do adensamento de solos moles e coesivos. Ela é 

baseada no ensaio de adensamento induzido por percolação proposto por Imai (1979). A 
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parte experimental deste ensaio consiste em três fases distintas que fornecem dados para 

a análise do ensaio. Elas incluem a determinação do índice de vazios a tensão efetiva 

nula, e00, o ensaio de adensamento induzido por percolação, e o ensaio de adensamento 

com carregamento em etapas (edométrico) com medidas de permeabilidade a tensões 

efetivas elevadas.  

No ensaio de adensamento induzido por percolação segundo Znidarcic e 

Liu (1989) é criado um fluxo descendente de água através da amostra a uma vazão 

constante usando uma bomba de fluxo. A amostra se adensa e a diferença de pressão 

entre o topo e a base da amostra aumenta com o tempo. A mesma vazão é mantida até 

que a condição de estabilidade é atingida onde não há mais adensamento e a diferença 

de pressão na amostra, ΔP, se torna constante. A velocidade de fluxo de água através da 

amostra, vs, é constante e é calculada como a vazão imposta dividida pela área da 

amostra, As. Na condição estacionária, a altura da amostra, Hf, é medida e a diferença de 

pressão, ΔPs, é usada para calcular a tensão efetiva da base da amostra, σ’b, como 

                                           (Equação 2.65) 

Onde σ’0 é a tensão efetiva produzida pelo pistão que é colocado sobre a 

amostra; γw o peso da água; Gs densidade relativa dos sólidos e Hs a altura de sólidos 

contidos na amostra calculada como Wd/ (Gs.γw.As), no qual Wd é o peso seco da 

amostra.   

Uma vez que as condições de estado estacionário sob uma determinada 

vazão são atingidas, o ensaio de adensamento induzido por percolação com uma vazão 

mais elevada pode ser estabelecido caso se queira. Isso produziria uma maior 

compressão da amostra e uma maior diferença de pressão. O ensaio de adensamento 

induzido por percolação deve ser realizado com uma vazão tal que produza um 

gradiente de índice de vazios e de tensão efetiva através da amostra, que no caso de 

tensões seria algo na faixa de 1 e 10 kPa. Essa recomendação é capaz de fornecer 

valores mais confiáveis de v, σ’b e Hf para a análise dos resultados dos ensaios. O 

conjunto de v, σ’b e Hf são as variáveis desta etapa do ensaio HCT necessárias para a 

análise. 

Para obter dados de compressibilidade e permeabilidade a tensões 

efetivas mais altas, emprega-se um ou mais estágios de adensamento do tipo edométrico 

com medida de permeabilidade. Assim, na conclusão do ensaio de adensamento 

induzido por percolação, a amostra é adensada sob uma tensão efetiva vertical 
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relativamente mais elevada, σ’c (por exemplo, 50 kPa). Ao final do estágio de 

adensamento edométrico, a altura da amostra é medida e o índice de vazios de 

correspondente da amostra adensada, ec, é calculado. Em seguida, realiza-se a medida 

da permeabilidade nesse nível de tensão impondo uma pequena vazão descendente 

através da amostra com a bomba de fluxo. A diferença de pressão resultante através da 

amostra é usada para calcular a permeabilidade da amostra, kc. Os dois procedimentos 

podem ser repetidos várias vezes sob cargas crescentes para obter dados redundantes, 

mas apenas um conjunto (σ’c. kc) é necessário para a análise. A amostra é removida do 

aparelho de ensaio e o peso de sólidos, Wd, é determinado (Abu-Hejleh et al., 1996). 

O conjunto de variáveis encontrados no ensaio HCT é utilizado para 

encontrar as relações constitutivas do adensamento. Relacionando a tensão efetiva 

vertical, σ’v, com o índice de vazios, tem-se (Abu-Hejleh et al., 1996): 

( ' )B

ve A Z 
                                                                   (Equação 2.66) 

Essa fórmula, que representa uma função expandida de uma função 

potencial amplamente utilizada, remove todas as maiores deficiências de modelos 

logarítmicos convencionais. Ou seja, o índice de vazios está bem definido para a tensão 

efetiva zero e, independentemente da magnitude da tensão, o índice de vazios nunca se 

torna negativo.  

A forma convencional da função potencial que relaciona o coeficiente de 

permeabilidade, k, com o índice de vazios é: 

Dk Ce                                                                                (Equação 2.67) 

A equação 2.67 descreve as relações de permeabilidade para solos moles 

coesivos, como foi demonstrado por Somogyi (1979) e Al Tabba and Wood (1987) – 

citados por Abu-Hejleh et al. (1996). 

Os parâmetros empíricos A, B, C, D e Z das equações 2.66 e 2.67 são 

parâmetros constitutivos do adensamento a serem determinados para um determinado 

solo. Uma solução matemática eficiente descrevendo as condições do estado 

estacionário no ensaio de adensamento induzido por percolação e um algoritmo foram 

elaborados e codificados no programa computacional chamado SICTA a partir dos 

resultados do ensaio (Abu-Hejleh et al., 1996). 

Como já visto, o adensamento de argilas moles e outros materiais 

coesivos muito compressíveis é devidamente descrita pela teoria do adensamento a 
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deformações finitas proposta por Gibson, et al. (1967). A equação governante para o 

processo de adensamento no sistema de coordenadas do material (ou reduzidas) 

deduzida no item 2.4 é reescrita a seguir: 

'
( 1)

1 (1 )

v
s

w

dd k e k e e
G

de e z z e de z t





       
                      (Equação 2.68) 

Para a condição de estado estacionário, como acontece no ensaio HCT, o 

lado direito da equação acima é igual a zero, uma vez que não há mais alterações do 

índice de vazios com o tempo. A equação é então escrita na forma 

'
( 1) 0

1 (1 )

v
s

w

dd k e k e
G

de e z z e de z





      
                      (Equação 2.69) 

Segundo Abu-Hejleh et al. (1996), esta nova equação descreve, 

juntamente com as condições de contorno apropriadas, o fluxo de água no estado 

estacionário através de uma camada de solo mole e coesivo. Sua solução dá a 

distribuição do índice de vazios para o estado estacionário, a partir do qual as tensões 

efetivas e a altura da camada podem ser determinadas. É claro a partir da equação (2.69) 

que as mesmas relações constitutivas de compressibilidade e permeabilidade regulam a 

distribuição do índice de vazios do estado estacionário. O uso do estado estacionário, 

em vez da parte transiente do ensaio, tem vários benefícios. É mais fácil fazer medições 

confiáveis no estado estacionário do que durante a parte transiente do ensaio. O atraso 

na resposta da instrumentação, causada pela “compliance” do sistema, tem menos efeito 

nas quantidades medidas no estado estacionário do que durante a fase transiente do 

ensaio. A análise do fluxo no estado estacionário também é muito mais simples e 

envolve menos esforço computacional. O uso do estado final como base para a 

determinação das características de adensamento de solos moles distingue esse método 

de outros que se baseiam na análise de ensaios transientes como demonstrou Been and 

Sills (1981, apud Abu-Hejleh et al., 1996). 

Na condição de estado estacionário no ensaio de adensamento induzido 

por percolação, a velocidade da fase sólida da amostra é zero (sem deformação vertical) 

e a velocidade aparente da água é constante ao longo da profundidade da amostra e não 

se altera com o tempo. Assim, a velocidade relativa aparente do estado estacionário 

entre a fase aquosa e a fase sólida é a velocidade de fluxo de água aplicada, v. Ao 

combinar a equação de equilíbrio, o princípio da tensão efetiva e a Lei de Darcy em 
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termos da velocidade aparente relativa entre as fases de água e sólido, uma expressão 

para v pode ser obtida como: 

' ( )
( 1)

(1 ) 1

v
s

w

d zk k
v G

e dz e




  

 
                                    (Equação 2.70) 

Observe que (2.70) é equivalente a (2.69), mas o uso de (2.70) para 

simular o ensaio é mais conveniente uma vez que o fluxo de água no estado 

estacionário, v, é conhecido. A coordenada do material, z, identifica a altura dos sólidos 

a partir do topo da amostra, onde z = 0, no ponto de interesse; note que z = Hs na parte 

inferior da amostra. O rearranjo da equação (2.70) seguido pela integração de z = 0 a 

qualquer z leva a (Abu-Hejleh et al., 1996): 

0

0

' ( ) ' ( 1) (1 )

z

w
v w s

v
z G z e dz

k


      

                          (Equação 2.71) 

A equação integral, (2.71), relaciona a tensão efetiva vertical em 

qualquer profundidade do material z na amostra de solo (ou uma camada de solo) no 

estado estacionário com a distribuição do índice de vazios da amostra acima de z. A 

tensão efetiva e a permeabilidade na equação integral são expressas em termos do índice 

de vazios usando (2.66) e (2.67). Uma solução numérica iterativa simples para a 

equação integral foi desenvolvida e usada para descrever as condições de estado 

estacionário no ensaio de adensamento induzido por percolação. Com os valores 

conhecidos de Hs, σ’v, v, e0, Gs e γw, a solução numérica estima a tensão efetiva na base 

da amostra no estado estacionário, σ’bn, e a altura, Hfn para qualquer conjunto de 

parâmetros A, B, Z, C e D. A solução numérica é muito precisa e sempre estável 

independentemente do grau de não-linearidade das relações constitutivas do 

adensamento. 

 

2.6  Análises tridimensionais de adensamento 

A teoria do adensamento unidimensional a grandes deformações 

proposta por Gibson et al. (1967) admite a não linearidade das propriedades do material 

e pode ser facilmente aplicada para estimar, por exemplo, perfis do índice de vazios 

para cenários de deposição de lamas de mineração e material fino de dragagem. Alguns 

dos programas de computador disponíveis capazes de resolver a equação de Gibson são 
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ACCUMV (Schiffman et al., 1992), CONDES (Yao e Znidarcic, 1997) e FSCONSOL 

(GWP Software, 1999).  

As soluções da equação de adensamento a grande deformação em duas 

(por exemplo, o código Consol2D de Jakubick et al., 2003) e três dimensões são 

raramente consideradas devido à falta de um modelo constitutivo apropriado, requisitos 

de tempo computacional excessivos e dificuldades numéricas associadas à não-

linearidade da equação de governo e propriedades do material (Gjerapic et al., 2008).  

 

2.7 Estratégias para solução de problemas tridimensionais de 

adensamento 

Para um problema tridimensional de deposição de rejeitos, Gjerapic et 

al., (2008) aborda o tema através de algoritmos que usam a solução unidimensional de 

adensamento a grandes deformações. Para tanto, discretiza-se o volume 3D em colunas, 

utiliza-se uma série de cálculos para as colunas considerando adensamento 

unidimensional, e o comportamento do modelo tridimensional é calculado somando as 

geometrias das colunas adjacentes e assumindo que os efeitos de drenagem e 

deslocamentos horizontais são insignificantes. Ele propõe duas soluções, uma que ele 

chama de limite superior, também chamada de upper bound, e a outra de limite inferior, 

lower bound.  

A solução do limite superior usa a coluna de rejeitos com a altura 

máxima para os cálculos de adensamento. Consequentemente, esta solução implica que 

os rejeitos das colunas laterais adjacentes apoiadas nos lados inclinados da cava estão 

sofrendo a mesma deformação que o material de rejeitos na coluna de máxima altura. 

Ou visto de outra forma, os lados da cava onde se apoiam as colunas adjacentes à 

coluna central experimentam o mesmo recalque que os rejeitos da coluna de maior 

altura na mesma elevação. Esta hipótese provavelmente resultará na superestimação da 

capacidade da cava. A quantidade real da superestimação dependerá em grande parte 

das propriedades do rejeito e da geometria. Em casos gerais, não é possível estimar este 

erro a priori devido à natureza altamente não-linear do problema. No entanto, a 

diferença entre as soluções de limite superior e inferior propostas fornece a base para 

estimar esse erro para um cenário particular de enchimento (Gjerapic et al., 2008). 

Já a solução de limite inferior considera os lados da cava como 

indeslocáveis e que as colunas sofrem recalques diferentes ao longo do tempo de 
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deposição, sendo que a coluna central e de maior altura apresenta uma maior 

deformação. Consequentemente, a taxa de enchimento das colunas se modificam com a 

elevação.  

 

2.7.1 Definição do problema 3D 

A geometria de um problema de adensamento 3D no contexto da 

mineração poderia ser a de um depósito de lama numa cava exaurida. Esta pode ter a 

forma de um tronco de cone invertido ou algo semelhante. O volume do depósito com 

essa geometria pode ser discretizado em um número arbitrário de camadas horizontais 

(i) e uma curva cota-área-volume. As Figuras 2.8 e 2.9 ilustram a geometria de uma 

dessas cavas. 

 

Figura 2.8- Geometria de um cava (Gjerapic  et al. 2008) 

As relações de compressibilidade e permeabilidade usadas no estudo de 

Gjerapic et al., (2008) são obtidas a partir do ensaio de adensamento induzido por 

percolação (HCT) e as relações constitutivas são definidas de forma semelhante ao já 

visto (Abu-Hejleh et al., 1994, 1996): 

( ' )Be A Z 
                                                                     (Equação 2.72) 

Dk Ce                                                                                (Equação 2.73) 

No exercício de adensamento de um problema de mineração deve-se 

assumir uma taxa de produção de rejeitos, Qs, seja ela constante ou variável com o 

tempo, expressa geralmente em massa seca por tempo (Ms/t). Admitindo para 

exemplificar uma produção constante de rejeitos, num estágio qualquer da formação do 

depósito (fi), a taxa de enchimento, qi, expressa em altura por tempo (h/t), é uma função 

da altura dos rejeitos, h, e é dada por: 
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0( ) (1 )s

s w i

Q
q h e

G A
   para fi-1≤ h <fi, i= 1,2, ..., n.         (Equação  2.74) 

Sendo que ρw é a densidade da água e e0 representa o índice de vazios 

inicial, 0

Be AZ
. Em cada estágio (i), há uma elevação do ponto médio do depósito, fi, 

na qual a taxa de enchimento deve mudar de qi para qi+1 para que o volume calculado a 

partir das taxas de enchimento corresponda ao volume do reservatório no final deste 

estágio, como mostra a Figura 2.9. Para a geometria do tronco invertido, estas elevações 

do ponto médio são definidas como: 

 

Figura 2.9- Discretização de uma cava (Gjerapic et al. 2008) 

fi =  

O parâmetro αi na equação acima é definido como 1 /i i iA A 
. O 

volume do reservatório pode ser calculado usando o ponto médio das elevações 

corrigido, fi: 

1

1

( )
n

total i i i

i

V f f A



 
                                                           (Equação 2.75) 

Com as elevações do ponto médio calculado e as taxas de enchimento, o 

reservatório é idealizado como formado por n colunas unidimensionais com as áreas 

correspondentes ALBi = Ai - Ai-1 (i = 1, 2, ...., n) onde A0 = 0. A altura máxima para cada 

uma dessas colunas pode ser expressa como HLBi = Hn-fi-1. Observa-se que o volume do 

reservatório também é igual à soma dos volumes individuais das colunas, isto é, 
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                                                                  (Equação 2.76) 

 

2.7.2 Adensamento 3D pela solução limite superior 

A solução do limite superior de adensamento numa condição 

tridimensional é baseada no seguinte procedimento, ilustrado graficamente na Figura 

2.10: 

 

Figura 2.10- Inicio da deposição (Gjerapic et al. 2008) 

 Inicie a deposição da coluna mais alta de uma dimensão em H1 = 0 com a 

taxa de enchimento q1. 

 Quando a altura da coluna unidimensional atinge a elevação fi, continue o 

processo de deposição com a taxa de enchimento qi + 1 (i = 1, 2, ...., n-1).  

 Pare a deposição quando atingir a altura máxima da cava. 

 Calcule a capacidade da cava multiplicando a taxa de produção de 

rejeitos (Qs) com o tempo necessário para que a coluna do modelo atinja 

a altura máxima da cava. 

 

 2.7.3 Adensamento 3D pela solução limite inferior 

A solução do limite inferior para adensamento numa condição 

tridimensional é baseada no seguinte procedimento, também ilustrado pelas Figuras de 

2.11 a 2.17: 

 Comece a deposição da coluna unidimensional mais alta em f0 = H1 = 0 

com a taxa de enchimento, q1. Pare a deposição ao atingir a elevação f1. 

Indique o tempo necessário para atingir f1 como t1,1 = dt1,1. No texto a 

seguir, ti,j representa o tempo necessário para que a coluna j-ésima 

alcance a elevação fi, ou seja, o primeiro índice está relacionado à 
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elevação atual dos rejeitos (i denota a etapa de cálculo em que a altura 

dos rejeitos aumenta de fi- 1 a fi), enquanto o segundo índice se refere à 

coluna vertical específica (a coluna j-ésima indica a parte da cava com a 

elevação da base de fj-1). 

 

Figura 2.11- Geometria de uma cava (limite inferior) (Gjerapic et al. 2008) 

 Comece a deposição da i-ésima coluna em fi-1 usando a taxa de 

enchimento, qi. Pare a deposição quando a i-ésima coluna atinge a 

elevação fi. Indique o tempo necessário para atingir fi como ti, i = dti,i (i = 

2, 3,  ...., n). Observe que a i-ésima coluna corresponde à menor coluna 

em um determinado estágio de enchimento. 

 Comece a deposição da coluna j-ésima (j = i-1, i-2, i-3, ...., 1) usando a 

taxa de enchimento qi e a elevação de partida fi-1, ou seja, use o perfil de 

índices de vazios calculado para a coluna j-ésima no final do passo 

anterior para inicializar o cálculo. Continue o processo de deposição de 

rejeitos durante o período de tempo dti,i. No final deste passo, as 

elevações de extremidade das colunas mais altas serão menores do que as 

elevações finais das colunas mais curtas porque as colunas de rejeito 

mais altas exibem compressibilidade maior. 

 Continue a deposição da coluna j-ésima até atingir a altura fi usando os 

tempos de enchimento calculados, dti,j e as taxas de enchimento para as 

colunas anteriores (mais curtas), ou seja, inicie o cálculo com a coluna 

mais curta e trabalhe o seu caminho até atingir a parte mais profunda da 

cava. À medida que cada coluna atinge a altura de enchimento fi, a taxa 

de enchimento para a próxima coluna é aumentada para corresponder a 

diminuição da área. O tempo necessário para preencher a coluna j-ésima 

até a elevação pode ser expresso como 
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i j i j i k

k j

t t dt



 
                                                                 (Equação 2.77) 

No que segue mostrar-se-á pari passo a utilização do procedimento para 

um caso hipotético. A Figura 2.12 mostra o enchimento da primeira coluna (central, 

mais alta): 

 

Figura 2.12- Estágio 1 de deposição (coluna 1) (Gjerapic et al. 2008) 

A notação utilizada para identificação é: (1,1) = (estágio, coluna). 

Neste estágio de deposição 1, o tempo de deposição para a coluna 1 é 

dado por:  

1,1 1,1t dt  

O tempo de deposição no estágio 2 da coluna 2 é calculado como: 

2,2 2,2t dt  

 

Figura 2.13- Estágio 2 de deposição (coluna 2) (Gjerapic et al. 2008) 

Já o tempo de deposição do estágio 2 da coluna 1 é calculado como: 

                       
2,1 1, , 1,1 2,1 2,2( )

i

i j i k

k j

t t dt t dt dt



    
                               (Equação 2.78) 
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Figura 2.14- Estágio 2 de deposição (coluna 1) (Gjerapic et al. 2008) 

No estágio de deposição 3, o tempo de deposição para a coluna 3 é dado 

por: 

3,3 3,3t dt
 

 

Figura 2.15- Estágio 3 de deposição (coluna 3) (Gjerapic et al. 2008) 

É necessário que ocorra o preenchimento adicional para as colunas 1 e 2. 

Para a coluna 2, o tempo de deposição no estágio 3 é dado por: 

                        
3,2 2,2 , 2,2 3,2 3,3( )

i

i k

k j

t t dt t dt dt


    
                                (Equação 2.79) 

 

Figura 2.16- Estágio 3 de deposição (coluna 2) (Gjerapic et al. 2008) 

Já o tempo de deposição para a coluna 1 no estágio 3 é dado por: 

             
3,1 1, , 2,1 3,1 3,2 3,3( )

i

i j i k

k j

t t dt t dt dt dt



     
                      (Equação 2.80) 
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Figura 2.17 - Estágio 3 de deposição (coluna 1) (Gjerapic et al. 2008) 

A Figura 2.17 mostra o fim da deposição que ocorreu no estágio 3 e a 

altura de elevação desejada alcançada em todas as colunas. 

Observe que o tempo de preenchimento dtik não é aplicado às colunas k + 

1, k + 2, ...,i, já na elevação de destino fi. Portanto, a taxa de enchimento correspondente 

ao tempo de enchimento dtik é qk. Consequentemente, a altura incremental dos sólidos 

realizados durante o intervalo de tempo dtik é: 

,

,

01

k i k

si k

q dt
dH

e



                                                                  (Equação 2.81) 

A altura dos sólidos para a coluna j-ésima preenchida para a elevação fi 

é: 

, , 1, ,

i k i

si j sk l si j si k

k j l j k j

H dH H dH

  

   
                             (Equação 2.82) 

 Pare a deposição ao atingir a altura máxima de contenção, fn = Hn. 

 Calcule a capacidade de armazenamento da cava considerando o 

adensamento multiplicando a taxa de produção de rejeitos com o tempo 

necessário para que a coluna do modelo atinja a altura máxima de 

contenção. 

A solução de limite inferior proposta assume os lados da cava como 

indeslocáveis e parece captar maior realismo para explicar de forma racional o 

enchimento tridimensional considerando o adensamento do material. Este método, no 

entanto, não permite o adensamento das colunas mais curtas durante os tempos de 

composição necessários para que as colunas mais altas alcancem uma elevação 

específica, ou seja, o tempo de adensamento para a coluna j-ésima no estágio de 

enchimento de fi-1 a fi é subestimado (em sua primeira aproximação) por Δti,j, expresso 

como: 



39 

 

1

, ,

1

j

i j i k

k

t dt





                                                                       (Equação 2.83) 

O método do limite inferior converge para uma solução exata para 

materiais de rejeitos mais permeáveis, isto é, para cenários de deposição com 

poropressões negligenciáveis. 

 

2.7.4 Solução de adensamento instantâneo 

Gjerapic et al. (2008) compara os dois métodos propostos de limite 

inferior e superior com uma situação hipotética de adensamento instantâneo. No método 

de adensamento instantâneo, o excesso de poropressão é igual a zero e a distribuição do 

índice de vazios permanece inalterada a uma distância constante da superfície do 

depósito de solo ao longo do processo de enchimento (Gjerapic e Znidarcic, 2007). 

Neste caso também a discretização da geometria supõe camadas e 

colunas. Os cálculos são feitos em relação entre a altura da coluna de rejeitos. A altura 

dos sólidos para o caso cenário de adensamento instantâneo segundo Gjerapic e 

Znidarcic (2007) é dada por: 

1 1{[( 1) ] }

( 1)( 1)

B B

s w s
s

w s

A G H Z Z
H H

B G





   
 

 
                         (Equação 2.84) 

Gjerapic et al. (2008) apresenta num exemplo a comparação entre os três 

métodos citados: adensamento instantâneo, limite inferior e limite superior como 

mostrado na Figura 2.18. 
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Figura 2.18 - Curva de comparação entre os métodos (Gjerapic et al., 2008) 

A Figura 2.18 permite observar o fato de que o método do limite superior 

superestima o tempo necessário para atingir a capacidade de armazenamento dos 

rejeitos considerando o adensamento. Conforme mostrado na Figura 2.18, o método do 

limite superior no exemplo resulta em um período de enchimento de 14,6 anos, 

enquanto a solução analítica assumindo o adensamento instantâneo produz o período de 

enchimento de 14,2 anos. Como o material de rejeitos normalmente não adensa 

totalmente durante o período de enchimento, o método do limite inferior fornece uma 

estimativa mais confiável (conservativa) e, portanto, é mais adequado para o projeto de 

capacidade de uma cava (Gjerapic et al., 2008). 

 

2.7.5 Solução do cenário de co-disposição 

As análises com um cenário de co-dsiposição tem como carcterística a 

acomodação de dois materiais com adensamento distintos, sendo que ambos devem 

subir juntos. O algoritmo utilizado é o mesmo das análises já citadas anteriormente 

neste trabalho, entretanto por meio de tentativas e erros busca-se a porcentagem das 

áreas que serão ocupadas por cada tipo de material até que se encontre o resultado que 

proporcione o enchimento da cava, considerando o adensamento, na mesma taxa e, 

portanto, atingir a elevação final ao mesmo tempo (Oliveira Filho, 2017). 
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Capítulo 3 - MATERIAIS, MÉTODOS E RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os materiais utilizados nos ensaios (item 

3.1) e a metodologia para a realização de sua caracterização tecnológica e geotécnica 

(item 3.2) e os ensaios de adensamento (item 3.3), além de apresentar os seus 

resultados. Já o item 3.4 apresenta a metodologia utilizada para a realização das análises 

tridimensionais de adensamento, apresentando as premissas, definição do problema 

exemplo, condições de contorno e cenários. 

 

3.1  Material utilizado 

O estudo iniciou-se com duas amostras de rejeito provenientes do 

beneficiamento de um minério de ferro. A amostra denominada Lama 01 foi retirada de 

um ponto de coleta localizado em uma barragem de rejeitos no estado de Minas Gerais.  

A segunda amostra, denominada Lama 02 é composta pela blendagem da Lama 01, e a 

parte fina do rejeito arenoso proveniente do beneficiamento do mesmo minério.  

Primeiramente, o pacote de amostra da Lama 01 (amostra + saco plástico) foi pesado 

para conferência, apresentando um peso de 41,22 kg. Para a amostra Lama 02 não se 

realizou este procedimento de conferência, sendo entregue pela empresa 12,60 kg de 

material. É importante ressaltar que ambos os materiais não se encontravam em polpa, 

mas secos com certo grau de umidade. 

 

3.2  Caracterização da amostra 

3.2.1 Preparação das amostras: homogeneização, quarteamento e 

identificação 

A fim de se obter alíquotas representativas, foi realizada a 

homogeneização e o quarteamento da amostra. Para isso, utilizou-se o quarteador do 

tipo carrossel, presente no Laboratório de Tratamento de Minério do DEMIN/UFOP, 

mostrado na Figura 3.1 para homogeneizar e quartear a Lama 01. 
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Figura 3.1 - Quarteador do tipo carrossel 

Para realizar a operação de quarteamento e homogeneização, foi feita a 

limpeza do quarteador, lavando cada recipiente com água e sabão e depois se aplicaram 

jatos de ar comprimido para limpeza e secagem. Este procedimento foi realizado para se 

evitar que o material fosse contaminado com outros tipos de materiais que poderiam 

estar presentes no equipamento devido a operações anteriores. 

Depois de realizada a limpeza do quarteador, a amostra Lama 01 foi 

despejada na tremonha do equipamento, que possui uma esteira transportadora até o 

carrossel. Esta operação de homogeneizar e quartear foram realizadas quatro vezes, com 

o intuito de obter uma melhor homogeneização do material. Sendo assim, após o 

término de cada operação, a amostra foi colocada novamente na tremonha do 

quarteador, alternando o material de um recipiente com o material do recipiente oposto 

a ele no carrossel. 

Depois de quarteada, a amostra ficou dividida em 12 alíquotas que foram 

pesadas, ensacadas e identificadas. 

As alíquotas da amostra foram identificadas da seguinte forma: 

Lama 01.XX 

Sendo que, XX representa uma alíquota da amostra inicial após o 

quarteamento, variando de 01 a 12. A Figura 3.2 mostra as embalagens com cada 

alíquota identificada.  
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Figura 3.2 - Amostras da Lama 01 pesadas e embaladas 

Após a pesagem, foram obtidos os seguintes valores apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Massa de cada alíquota da amostra Lama 01 após quarteamento 

AMOSTRA MASSA (kg) AMOSTRA MASSA (kg) 

Lama 01.01 3,405 Lama 01.07 3,315 

Lama 01.02 3,675 Lama 01.08 3,305 

Lama 01.03 3,465 Lama 01.09 3,420 

Lama 01.04 3,380 Lama 01.10 3,365 

Lama 01.05 3,405 Lama 01.11 3,355 

Lama 01.06 3,430 Lama 01.12 3,480 

 

O total obtido após a pesagem de cada alíquota foi de 41kg. Observou-se 

que houve perda de massa do material. Isso pode ter ocorrido ao se manusear a amostra 

durante a realização das operações e o fato do material se encontrar úmido, ficando 

retido nos equipamentos utilizados. 

Para homogeneizar e quartear a amostra de Lama 02 foi utilizado o 

quarteador do tipo Jones, presente no Laboratório de Preparação de Amostras no 

DEMIN/UFOP. Utilizou-se este equipamento para esta amostra porque a quantidade de 

material era menor que a Lama 01, sendo desnecessário o uso do quarteador do tipo 

carrossel. O equipamento foi lavado e higienizado e após a sua secagem, a amostra foi 

colocada de forma lenta e contínua em suas calhas. Colocou-se em o material em outro 
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recipiente, sendo repetida a operação, gerando assim duas amostras quarteadas. Cada 

amostra quarteada foi colocada novamente no quarteador, sendo geradas, ao total, 

quatro alíquotas. As alíquotas da amostra foram ensacadas, identificadas e pesadas. A 

identificação foi realizada da seguinte forma: 

Lama 02.XX 

Sendo que, XX representa o lote da amostra inicial após ser quarteada, 

variando de 01 a 04. Após a pesagem, foram obtidos os seguintes valores apresentados 

na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Massa de cada alíquota da amostra Lama 02 após quarteamento 

 

3.2.2 Secagem da amostra 

Como as amostras se encontravam úmidas foi necessário secá-las. Para 

isso, as alíquotas da amostra foram colocadas em pratos e levadas para secar em estufa a 

uma temperatura de 100°C pelo período de 24 horas. 

 

3.2.3 Cálculo do teor de umidade (base seca) 

Com o intuito de obter maiores informações sobre a amostra, foi feita a 

determinação do teor de umidade de cada amostra. A Tabela 3.3, mostra o teor de 

umidade média encontrada para a alíquota Lama 01.01. Para isso, ela foi pesada e 

colocada em dois pratos de alumínio para secar na estufa a uma temperatura de 100°C. 

A umidade média da amostra Lama 01 encontrada foi de 18,37%. Foi realizada a 

mesma operação para a alíquota Lama 02.01 e o resultado encontrado foi de 6,43%. 

AMOSTRA MASSA (kg) 

Lama 02.01 3,548 

Lama 02.02 2,970 

Lama 02.03 2,946 

Lama 02.04 3,198 

TOTAL 12,662 
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Tabela 3.3 - Teor de umidade das alíquotas 

Amostras Prato Tara (g) Massa+prato (g) Massa (g) Massa seca+prato(g) Massa seca (g) Massa água (g) Umidade (%) Mw/Ms Wmédia (%)

Prato 1 85,00 913,38 828,38 785,25 700,25 128,13 18

Prato 2 84,18 947,38 863,20 812,98 728,80 134,40 18

Prato 3 88,92 701,75 612,83 663,25 574,33 38,50 7

Prato 4 83,27 1076,87 993,60 1019,22 935,95 57,65 6

Lama 01.01 18

Lama 02.01 6
 

3.2.4 Análise mineralógica 

As caracterizações mineralógicas das amostras Lama 01 e Lama 02 

foram realizadas por meio de difratometria de raios-x, utilizando o difratômetro de 

raios-x da marca Panalytical, modelo X’Pert3Powder, que se encontra no Laboratório 

de Microscopia Ótica e Difração de Raios-x, localizado nas instalações do 

DEMIN/UFOP.  

Para a amostra Lama 01 foram realizados três ensaios, sendo o preparo 

de cada alíquota realizado de forma diferente. Estes ensaios foram realizados com o 

intuito de comparar os resultados encontrados de acordo com a preparação. Para a 

primeira análise, realizou-se o peneiramento a seco de uma alíquota da Lama 01.02 

utilizando a peneira de 400 mesh (0,037 mm). O material foi colocado na peneira aos 

poucos e passou-se levemente a palma da mão sobre a peneira. Do material passante na 

peneira, separou-se, aproximadamente 5g, que foi levado para a análise. Para a segunda 

análise, utilizou-se uma alíquota da Lama 01.02 e realizou-se o peneiramento a úmido. 

Utilizando a peneira de 400 mesh e com uma pisseta, jogou-se água na peneira e 

passou-se levemente a mão sobre a peneira e o material colocado. O passante da peneira 

foi então seco na estufa e levado à análise. Já a terceira análise, foi utilizada uma 

alíquota do material passante na peneira de 400 mesh resultante do peneiramento a 

úmido realizado para a análise granulométrica. Esta última amostra foi quarteada e 

homogeneizada em lona antes de ser levada para a análise mineralógica.  

Foi realizada apenas uma análise mineralógica para a Lama 02, sendo a 

alíquota preparada por meio de um peneiramento a úmido.  Utilizando a peneira de 400 

mesh e com uma pisseta, jogou-se água na peneira e passou-se levemente a mão sobre a 

peneira e o material. O passante na peneira foi secado e encaminhado para a análise. A 

Tabela 3.4 apresenta os resultados obtidos em cada análise realizada. 
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Tabela 3.4 - Análise mineralógica da Lama 01 e Lama 02 

Análise 

mineralógica 
Tipo de preparação Minerais obtidos 

1 (Lama 01.02) 

 

Peneiramento a seco (400#) 

 

Quartzo, hematita, goethita, 

caulinita. 

2 (Lama 01.02) 

 

Peneiramento a úmido (400#) 

 

Quartzo, hematita, goethita, 

caulinita, magnetita. 

3 (Lama 01) 

Passante da peneira de 400# do 

peneiramento a úmido realizado para 

a análise granulométrica 

Quartzo, hematita, goethita, 

caulinita. 

Lama 02 

 

Peneiramento a úmido (400#) 

 

Quartzo, hematita, goethita, 

caulinita, magnetita 

 

Observa-se a presença de magnetita apenas na alíquota da análise 2 da 

amostra de Lama 01.02 e na análise da Lama 02.  

 

3.2.5 Análise química 

Para a análise química das amostras foram utilizadas duas metodologias. 

A primeira delas foi realizada pelo Laboratório de Geoquímica (DEGEO/UFOP) pela 

técnica ICP-OES, utilizando o Espectrômetro de Emissão Óptica com Plasma Acoplado 

Indutivamente, da marca Agilent (modelo ICP-OES 725). Este procedimento foi 

adotado para analisar as duas amostras de Lama 01 e 02.  

 As amostras passaram pelo processo de digestão ácida (ou abertura) para 

remover os compostos orgânicos presentes. Esse procedimento foi executado pelo 

próprio laboratório de geoquímica. No caso, foi realizada a digestão total das amostras, 

a fim de se apesentar um resultado mais completo.  A Tabela 3.5 apresenta os resultados 

obtidos. Cada elemento químico possui um limite de quantificação mínimo no qual é 

possível realizar a estimativa do mesmo na amostra. Alguns elementos como, Bi, Cd, 

Co, Li, Mo, Sc, Th e Ph, não estão presentes em nenhuma das amostras. A amostra de 

Lama 01 apresenta os elementos As e Zr, que não estão presentes na amostra Lama 02. 

Percebe-se que o Fe é o elemento mais abundante em ambas as amostras, isso se 

justifica pela composição mineral do material, uma vez que são rejeitos de minério de 

ferro. O segundo elemento químico mais presente em ambas as amostras é o Al. 

Relacionando os resultados obtidos das análises química e mineralógica, pode se 
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justificar a alta concentração do Al pelo fato dele estar presente na composição do 

argilo-mineral caolinita (Al2Si2O5(OH)4), assim, como a presença de Fe nos minerais 

hematita (Fe2O3) e goethita (FeO(OH)). 

Tabela 3.5 - Análise química pelo método ICP-OES das amostras de Lama 01 e 02 

Ba 1,09 89,67 60,47

Cr 2,16 36,63 198

Cu 2,46 10,90 8,73

Ni 6,04 11,98 7,34

Sr 0,608 13,88 7,96

V 1,26 17,74 10,50

Y 0,376 13,01 5,27

Zn 0,616 33,27 21,71

Be 0,272 1,24 0,631

Mn 11,1 2249 1543

Sb 15,0 34,01 23,59

Al 49,0 14438 7386

Fe 14,48 315888 241484

Ca 8,56 1280 856

K 24,48 351 323

Mg 6,08 231 194

Na 6,98 391 272

P 13,86 650 354

S 16,42 59,09 37,27

Ti 21,5 274 131

Lama 01 

(mg/kg)

Lama 02 

(mg/kg)
Elemento Quimico Limite de quantificação (mg/kg)

 

Já a segunda metodologia adotada para a análise química foi a 

fluorescência de raio-x e gravimetria por PPC (perda por calcinação), realizada nos 

laboratórios do DEGEO/UFOP. Analisou-se por este método apenas a amostra de Lama 

01, que visou os seguintes elementos e/ou compostos químicos: Fe, SiO2, Al2O3, P, Mn, 

TiO2, CaO, MgO e perda por calcinação (PPC). Os resultados encontrados são 

mostrados na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 - Análise química por fluorescência de raio-x e PPC da amostra de Lama 01 

Componentes Fe SiO2 P Al2O3 Mn TiO2 CaO MgO PPC F.Q. 

Teor (%) 42,51 31,34 0,076 2,93 0,179 0,057 0,143 0,065 4,18 99,90 
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3.2.6 Determinação da densidade real dos grãos (Gs) 

Para determinar a densidade real dos grãos (Gs) das amostras Lama 01 e 

Lama 02 foi utilizado o picnômetro a gás de Hélio marca Quantachrome modelo 

ULTRAPYC 1200e Versão 4.00, que se encontra no Laboratório de Propriedades 

Interfaciais no DEMIN/UFOP. 

O equipamento operou com pressão alvo de 17,0 psig, tempo de purga de 

4,0 minutos, tempo de equilíbrio automático, fazendo 3 corridas para cada amostra 

ensaiada.  Após a análise efetuada pelo equipamento, um software alimentado com 

informações sobre o experimento forneceu três valores para a densidade da amostra. 

Uma das premissas para se utilizar este equipamento é a preparação das 

amostras. Para isso, retirou-se uma alíquota da amostra Lama 01.01, que foi 

homogeneizada, pesada e encaminhada para a análise. Para esta amostra, encontrou-se 

um valor médio de 3,8744 g/cm3. 

Para a Lama 02, retiraram-se três pequenas alíquotas da Lama 02.01, 

repetindo os mesmos procedimentos citados acima, a fim de se confirmar os resultados 

obtidos no picnômetro a gás. Nos cálculos e tabelas deste estudo utilizou-se a média 

entre os três resultados fornecidos pelo laboratório, 3,5161g/cm³. A Tabela 3.7 mostra 

os resultados encontrados para cada análise realizada da amostra de Lama 02. 

Tabela 3.7 - Densidade dos grãos da amostra de Lama 02 

Análise – Lama 02 Densidade dos grãos (g/cm³) 

01 3,4950 

02 3,5142 

03 3,5391 

MÉDIA 3,5161 

 

3.2.7 Análise granulométrica 

 A análise granulométrica do material foi feita em duas partes para a 

amostra Lama 01. Realizou-se primeiramente o peneiramento utilizando as peneiras de 

270# e de 400#, em que a peneira de 270# foi usada para alívio de carga. O material 

passante na peneira de abertura de 400# foi seco na estufa. Este material foi 

encaminhado para análise granulométrica no granulômetro a laser, Cilas 1064, que se 

encontra no Laboratório de Propriedades Interfaciais no DEMIN/UFOP. O material 

retido foi removido com o auxílio de uma pisseta de água, recolhido em um tabuleiro. 

Depois, esse material passou por outro peneiramento a úmido, utilizando-se para tal as 
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peneiras da série Tyler de abertura: 65#, 100#, 150#, 200#, 270#, 325# e 400#. 

Finalizado o peneiramento, o material retido em cada peneira foi secado em estufa e 

pesado. Em ambas as etapas o peneiramento foi realizado a úmido, usando uma pisseta 

de água, sendo passada, sobre a amostra na peneira, levemente a palma da mão. Isso 

ocorreu por que a amostra tem a granulometria muito fina, e acaba cegando a peneira. 

Além disso, o material foi disperso com o uso de um aparelho de dispersão, devido aos 

grãos formados na secagem do material, que não desagregavam facilmente com 

submersão em água. No material a ser analisado no granulômetro a laser, usou-se o 

agente dispersante hexametafosfato de sódio e ultrassom de um minuto. 

Anteriormente a estes procedimentos, foram realizados outros três 

ensaios de análise granulométrica de modo convencional no vibrador de peneiras, sendo 

esses realizados a úmido. Como a massa utilizada no peneiramento era relativamente 

pequena, qualquer perda de material tirava a possibilidade de o peneiramento ser 

reprodutivo. Além disso, o peneiramento resultava em grandes quantidades de lama, 

produto da mistura da água com a fração fina, menor que 400#, da amostra. Para tirar o 

excesso de água, foi feita uma filtragem, porém o filtro deixava passar parte da fração 

fina, resultando em perda de material. Decidiu-se então, fazer o peneiramento do modo 

descrito anteriormente.  

Os dados provenientes do granulômetro a laser fornecem duas 

informações: a frequência acumulada que passa e o diâmetro das partículas. Como o 

peneiramento gera a distribuição de tamanho das partículas pela massa e o granulômetro 

a laser pelo volume, deve-se fazer uma compatibilidade entre os dois métodos para que 

haja uma equivalência entre os diâmetros. Isso é feito obtendo um fator de correção 

dividindo o valor dos dois diâmetros extremos da faixa que sobrepõe a mesma 

porcentagem de volume passante (Lima, 2017). Nos procedimentos realizados 

utilizaram-se duas correções. A primeira correção para compatibilidade feita foi da 

relação de frequência acumulada. O granulômetro fornece a frequência acumulada 

como se a amostra representasse 100% do peneiramento. No entanto, ela representa 

100% da massa passante na peneira de 400 mesh. Para que ela retorne o valor 

verdadeiro de frequência foi usada a fórmula a seguir: 

                   

( )
( )

100

f x m
Fr x




                                                                   (Equação 3.1)      

Onde, 
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Fr (x) = frequência acumulada que passa real, para dado tamanho x da 

partícula; 

f (x) = frequência acumulada que passa do granulômetro, para dado 

tamanho x da partícula; 

M = massa passante na peneira de 400 mesh. 

A segunda correção foi feita dividindo o diâmetro da peneira de 400 

mesh com o diâmetro extremo equivalente a 100% da frequência acumulada passante, 

obtendo assim o fator de forma. Esse fator é então multiplicado pelos diâmetros 

resultantes da análise do granulômetro. 

Realizou-se uma análise granulométrica e uma réplica, a fim de 

confirmar os resultados como mostra a figura abaixo. 

Analisando a curva granulométrica para a Lama 01, mostrada na Figura 

3.3, percebe-se que, segundo a classificação da ABNT/ NBR 6502, 23% da amostra é 

composta por argila, 76% silte e 1% de areia. 

 

Figura 3.3 - Distribuição granulométrica da amostra de Lama 01 
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3.2.8 Limites de Atterberg 

Por definição, o limite de liquidez (LL) do solo é o teor de umidade para 

o qual o sulco feito na amostra no aparelho Casagrande se fecha com 25 golpes 

(Caputo,1988).  

O ensaio foi realizado de acordo com a norma ABNT NBR 6459. 

Primeiramente, o aparelho de Casagrande foi inspecionado e calibrado de acordo com 

as especificações da norma.  A amostra de Lama 01, previamente secada, foi colocada 

no almofariz de porcelana, e logo depois foi misturada água a ela, de forma a se obter 

uma massa homogênea. Parte da massa foi transferida para o aparelho de Casagrande. 

Verificou-se com a ajuda de um gabarito, que a espessura da amostra no meio do 

aparelho estava de acordo com a norma.  Em seguida, a massa foi dividida em duas 

porções, com a ajuda de um cinzel, que abriu uma ranhura na parte central da concha do 

aparelho. Por meio da manivela do aparelho, a concha foi golpeada contra a base caindo 

de uma altura de 1 cm até a ranhura se fechar. Imediatamente, foi transferida para uma 

cápsula a porção central da amostra que se uniu e anotado o número de golpes 

necessários para que isso ocorresse.  Para conseguir mais pontos do ensaio, a massa foi 

devolvida ao almofariz, homogeneizada com água e foi repetido todo o processo. Após 

a obtenção de cada ponto, as amostras foram pesadas e colocadas na estufa para secar. 

Depois de 12h, elas foram retiradas e pesadas novamente para se obter o teor de 

umidade das amostras referente a cada número de golpes.  Essas informações foram 

plotadas em gráfico, e a partir disso foi obtida uma reta de ajuste, e identificado o teor 

de umidade referente a 25 golpes, que representa o limite de liquidez do solo. 

Essas informações foram plotadas em um gráfico, e a partir disso foi 

obtida uma reta, e identificado o teor de umidade referente a 25 golpes, que representa o 

limite de liquidez do solo. 

O Limite de Plasticidade (LP) é determinado pelo cálculo da 

porcentagem de umidade para a qual o solo começa a se fissurar quando se tenta 

moldar, com ele, um cilindro de 3 mm de diâmetro e cerca de 10 cm de comprimento 

(Caputo, 1988). O ensaio foi realizado de acordo com a norma ABNT NBR 7180. A 

amostra da Lama 01 previamente seca foi colocada no almofariz de porcelana e depois 

misturou-se água a ela, de forma a se obter uma massa homogênea.  Tomou-se uma 

pequena parte da amostra, o suficiente para fazer uma pequena bola com a mão, e em 

seguida, rolou-a sobre uma placa de vidro esmerilhada, a fim de transformá-la em um 
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cilindro. Ao atingir o diâmetro médio do gabarito sem fissurar, transformou-se a 

amostra em uma bolinha novamente e repetiu-se o procedimento de rolagem desta 

tantas vezes quanto necessário para obter um cilindro que se fissurasse naquele 

diâmetro, quando então amostra foi imediatamente transferida para uma cápsula. O 

processo foi repetido com amostras iniciais diferentes diversas vezes como previsto na 

norma. Após o teste terminar, as amostras foram pesadas e colocadas na estufa para 

secar. Depois de 12h, elas foram retiradas e pesadas novamente para se obter o teor de 

umidade. Foi feita uma média, e as amostras que divergiam mais que 5% do valor dessa 

média foram descartadas. Foi feita uma nova média, até que se obteve um valor médio 

representativo. Essa umidade média é o limite de plasticidade. 

Os procedimentos descritos acima foram adotados também para a Lama 

02. Entretanto, ao se realizarem os ensaios percebeu-se que a quantidade de golpes 

necessários para determinar o LL não atingia a faixa entre 15-35 golpes determinados 

pela norma ABNT NBR 6459. Já nos ensaios para determinar o LP da amostra de Lama 

02 não se conseguiu moldar o cilindro como determinado pela norma ABNT NBR 

7180. Ou seja, a amostra de Lama 02 não apresenta LL e LP, ou seja, é considerado um 

material não-plástico (NP).  

Denomina-se índice de plasticidade à diferença entre os limites de 

liquidez e de plasticidade (Caputo, 1988): 

IP LL LP                                                                            (Equação 3.2) 

Ele determina a plasticidade de um solo. Segundo Jenkins, os solos são 

classificados em (apud Caputo, 1988). 

Fracamente plásticos.............................1< IP <7 

Medianamente plásticos..........................7< IP < 15 

Altamente plásticos.................................IP >15 

A Figura 3.4 mostra o gráfico para determinação do LL da Lama 01. Já 

na Tabela 3.8 são apresentados os resultados encontrados para o LL, LP e IP de cada 

amostra de lama. 
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Figura 3.4 - Determinação do Limite de Liquidez da amostra de Lama 01 

 

Tabela 3.8 - Resultados encontrados para o LL, LP e IP para a Lama 01 e 02 

Amostra  Limite de Liquidez 

(LL) 

Limite de 

Plasticidade (LP) 

Índice de 

Plasticidade (IP) 

Lama 01 21 13 8 

Lama 02 - NP NP 

 

O índice de plasticidade encontrado para a amostra Lama 01 foi de 8, ou 

seja, ela pode ser classificada como mediamente plástica. Já a amostra de Lama 02 é 

caracterizada como não-plástica.  

 

3.3 Ensaios de Adensamento 

3.3.1 Determinação da curva e00 vs. epolpa 

Determinou-se o índice de vazios correspondente à tensão efetiva nula 

(índice de vazios, e00) através da obtenção da curva e00 vs. epolpa (Cargill, 1982).  

Para obter a curva e00, prepararam-se quatro polpas com a amostra Lama 

01.01 e quatro polpas com a amostra Lama 01.02 para fazer a sua réplica. Já para a 

Lama 02, prepararam-se quatro polpas com a alíquota Lama 02.01 para os dois ensaios, 

denominados original e réplica. As porcentagens de sólidos utilizados foram de 10%, 

20%, 30% e 40%. Para cada porcentagem de sólidos utilizou-se 50 g de amostra seca e 

destorroada, que depois de homogeneizadas com água destilada foram reservadas em 

pequenos potes, seguindo-se da coleta de material superficial sedimentado nos potes 

para posterior determinação da porcentagem de sólidos à tensão efetiva nula. A partir da 
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densidade das partículas sólidas foram então calculados os índices de vazios das polpas 

(epolpa) e do material superficial sedimentado (e00). 

 

Figura 3.5 - Curva de determinação do índice de vazios da amostra de Lama 01 

Pela curva apresentada na Figura 3.5, obteve-se um índice de vazios e00 

igual a 3,19 para a amostra de Lama 01. 

 

Figura 3.6 - Curva de determinação do índice de vazios da amostra de Lama 02 

No caso da Lama 02, utilizando-se o mesmo procedimento, obteve-se um 

índice de vazios e00 igual a 1,79 como indicado na Figura 3.6. 
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3.3.2 Ensaio HCT 

3.3.2.1 Equipamentos utilizados para o ensaio  

Para realizar o ensaio HCT foi utilizado um sistema formado por uma 

bomba de fluxo, um painel de controle de pressão, uma célula triaxial, um transdutor 

diferencial de pressão, um software para aquisição de dados e um sistema de 

carregamento. A seguir são descritos os equipamentos: 

 

 Bomba de fluxo: a bomba utilizada (Figura 3.7) é da fabricante Harvard 

Apparatus modelo PHD 4400 Hpsi Programmable. Ela possui uma 

seringa de aço inoxidável com capacidade de 140 ml e diâmetro de 50 

mm. Ela permite uma programação com capacidade para 

infusão/remoção de fluxo.  A interface do usuário consiste em um 

teclado com uma área de exibição. Os visores de ajuste são usados para 

facilitar a entrada de informações de controle e dados na bomba e 

mostram durante o ensaio o modo de funcionamento (INFUSE/REFILL), 

a direção que o êmbulo do pistão da bomba está se movimentando e o 

volume succionado ou injetado. Através da bomba de fluxo é possível 

controlar as velocidades de fluxo que são impostas ao corpo de prova.   

 

Figura 3.7- Bomba de fluxo utilizada no ensaio 

 Painel controlador de pressão: foi utilizado um painel (Figura 3.8) já 

existente no Laboratório de Resíduos de Mineração (DEMIN/UFOP). 

Este painel é formado por uma placa de madeira, dois reservatórios de 

acrílico, válvulas reguladoras de pressão, válvulas de controle de fluxo 

de água, tubos plásticos e metálicos. O reservatório presente no lado 
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direito do painel não possui utilidade para o ensaio, sendo isolado do 

sistema com o fechamento das suas válvulas. Já o reservatório a esquerda 

é responsável pela aplicação de uma contrapressão no sistema para a 

realização dos ensaios. Esta contrapressão corresponde a pressão da 

coluna de água referente à altura de água presente no reservatório. Ele 

está ligado a bomba de fluxo e ao transdutor diferencial de pressão por 

meio de tubos plásticos com conectores metálicos em suas extremidades. 

As válvulas presentes no painel têm como finalidade controlar o fluxo de 

água e pressão durante o ensaio, como também isolar no painel os 

componentes que não possuem aplicação no ensaio. 

 

Figura 3.8 - Painel de controle de pressão 

 Célula triaxial: a célula utilizada é uma célula triaxial convencional 

constituída por uma base e um topo metálicos, tubo cilíndrico externo de 

acrílico, três hastes metálicas parafusadas que conectam a base, o tubo e 

topo, um pistão interno móvel de transferência de carregamento, quatro 

saídas de drenagem na base metálica munidas de válvulas, uma pequena 

válvula no topo metálico da célula, responsável pela saída do ar interno 

(suspiro). Já a parte interna é constituída por um cilindro de acrílico 

graduado no qual é formado o corpo de prova e que se encaixa sobre um 

pedestal de pvc com rebaixo no topo para posicionamento de uma pedra 
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porosa. Também fazem parte da célula triaxial, o top cap (espécie de 

pistão de acrílico perfurado e que contém uma pedra porosa), que é 

colocado sobre o corpo de prova. As saídas de drenagem/controle na 

base através das válvulas fazem a ligação da base à bomba de fluxo, ao 

transdutor diferencial de pressão e ao sistema de drenagem da célula. 

Estas ligações são feitas por tubo plásticos com conexões metálicas nas 

extremidades. As figuras (Figura 3.9 (a), (b) e (c)) a seguir mostram a 

célula triaxial e seus componentes. 

 

Figura 3.9 - Célula triaxial e seus componentes: (a) top cap, cilindro de acrílico externo e a base 

da célula triaxial; (b) base da célula triaxial e cilindro de acrílico e (c) célula triaxial montada 

 Transdutor diferencial de pressão: foi utilizado um transdutor diferencial 

de pressão da marca Validyne Engineering modelo P61 digital com 

interface USB. Ele possui um diafragma interno, que pode ser trocado de 

acordo com a faixa de pressão utilizada, posicionado entre duas câmeras 

com saídas sendo que uma delas ligada à base da célula e a outra é ligada 

ao reservatório de água, que fornece a pressão de referência. Por um cabo 

USB este aparelho é ligado ao computador e envia a diferença de 

poropressão medida através de um software fornecido pelo próprio 

fabricante.  

 Software para aquisição dos dados: o software utilizado é fornecido pela 

Validyne Engineering, fabricante do transdutor diferencial e pode ser 

acessado pelo site da empresa. Após ser instalado no computador, ele é 

capaz de fazer a leitura da diferença de poropressão gerada entre a base e 

o topo do corpo de prova, em PSI, além disso, ele fornece a temperatura 

ambiente e a sua calibração. Em um visor é possível acompanhar a 
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leitura da poropressão. Para arquivar os dados é gerado um arquivo CSV. 

em que serão salvas as leituras realizadas. O problema deste software é 

que não é possível fazer o acompanhamento gráfico das medidas da 

poropressão em relação ao tempo durante os ensaios, sendo possível 

fazer somente o acompanhamento visual das medidas mostradas no 

visor. Somente no final dos ensaios e com o encerramento do software 

que é possível visualizar os dados coletados no arquivo CSV. e assim, 

construir os gráficos. A Figura 3.10 mostra o painel de controle do 

software. 

 

Figura 3.10- Painel de controle do transdutor de pressão 

 Sistema de carregamento: para realizar a etapa do ensaio edométrico é 

necessário colocar sobre o pistão presente na célula triaxial uma esfera 

metálica e sobre ela apoia-se um pequeno pórtico de alumínio com 

dispositivos para colocação de pesos de forma gradual. A Figura 3.11 (a) 

mostra o pequeno pórtico utilizado; (b) o dispositivo com os pesos já 

colocados sobre ele, assim como todo o conjunto do ensaio (célula 

triaxial, painel). 
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Figura 3.11 - (a) - Haste de carregamento. (b) - Montagem da célula, haste e pesos 

 

3.3.2.2 Preparação do corpo de prova 

O material para os ensaios se encontrava seco e armazenado em sacos 

plásticos e identificado, como já foi mencionado anteriormente. 

Os corpos de prova foram preparados com uma porcentagem de sólidos 

igual a 36% e considerando uma massa total igual a 900 g. Para calcular a massa de 

água e a massa de sólidos que seriam necessárias, realizaram-se os seguintes cálculos: 

Ms
P

M


, logo Ms M P                                                   (Equação 3.3) 

Sendo que, 

P = porcentagem de sólidos. 

Ms = massa de sólidos; 

M = massa total. 

Assim, a massa de sólidos utilizada em cada ensaio foi igual a 324 g. 

Para calcular a massa de água, utilizou-se a seguinte equação: 

M Ms Mw  , logo Mw M Ms                                       (Equação 3.4) 

Sendo que,  

Mw = massa de água. 

Obteve-se para a massa de água um valor igual a 576 g. 

Primeiramente, uma parte do material foi moído (“destorroado”), 

utilizando um almofariz de cerâmica (gral) e um pistilo, como mostrado na Figura 3.12. 

Após este procedimento, iniciou-se a preparação da polpa do ensaio por meio de 

pesagem das massas de sólidos e de água deaerada. Então, foi feita a mistura e 

homogeneização dos materiais. Para isso, colocou-se em um recipiente plástico a massa 
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seca de cada amostra e a de água deaerada, que foram misturados com a ajuda de uma 

colher e uma espátula por aproximadamente 10 minutos. Após este procedimento de 

formação da polpa, foram coletadas três pequenas amostras para confirmação da 

porcentagem de sólidos, sendo o restante utilizado para confecção do corpo de prova e 

para determinação do e00 (prato). 

 

Figura 3.12 - Amostra no almofariz para ser moída 

Para confeccionar o corpo de prova o material foi vertido no cilindro de 

acrílico do ensaio HCT com a ajuda de um funil metálico, até se obter uma altura em 

torno de 9,7 cm. Em seguida, o material restante foi colocado em um prato, para 

posterior cálculo do índice de vazios (e00). Este material do prato foi deixado em 

repouso por aproximadamente 24 horas. Após este período, foi retirada a água 

sobrenadante por meio de sinfonamento e com o auxílio de uma seringa, e depois foram 

coletadas três pequenas amostras. Estas amostras foram pesadas e levadas para secar em 

estufa por 24 horas e por meio da umidade média obtida, foi calculado o e00. 

 

3.3.2.3 Rotina dos ensaios 

Para se iniciar o ensaio é necessário realizar a montagem da célula 

triaxial e as conexões: bomba de fluxo e reservatório de água, reservatório de água e 

transdutor de pressão, transdutor de pressão e célula triaxial, célula triaxial e bomba de 

fluxo. As ligações entre essas partes são feitas com tubos plásticos de diâmetro nominal 

de ¼ polegadas que possuem conectores metálicos nas suas extremidades para um 

melhor acoplamento com os equipamentos. A montagem da célula triaxial na bancada 

de ensaio foi feita sobre um tabuleiro de alumínio colocado para reter algum vazamento 
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eventual de água, e evitar o seu espalhamento. Em cima do mesmo, colocou-se um peso 

metálico para elevar a célula triaxial e facilitar o manuseio durante os ensaios. Sobre o 

peso colocou-se a base metálica da célula triaxial. Em seguida realizou-se a limpeza da 

mesma, com o auxílio de papel toalha, água destilada e algodão, com o intuito de retirar 

qualquer sujeira e partículas que poderiam atrapalhar a sua vedação. Logo após este 

procedimento, foi realizada a limpeza do tubo de acrílico interno, com os mesmos 

materiais já citados. Este tubo possui um anel de vedação (“o-ring”) na região inferior 

da parede, onde é aplicada graxa do tipo vaselina e ambos, possuem a finalidade de 

vedar o cilindro e não deixar que ocorra vazamento do material do corpo de prova. 

Após a limpeza, o cilindro foi rosqueado e acoplado à base metálica.  

O próximo procedimento é a saturação das linhas do sistema 

(painel/célula triaxial/transdutor de pressão/bomba de fluxo) sendo retiradas as bolhas 

de ar. Para isso, conecta-se os tubos plásticos e preenche-se o cilindro de acrílico 

rosqueado na base com água deaerada. Em geral, para que a saturação seja realizada, 

deve-se proporcionar um fluxo de água por gravidade, de forma lenta para que as bolhas 

de ar presentes no sistema possam ser cuidadosamente eliminadas (Botelho, 2001).  

Para saturar a seringa e as linhas que se ligam a bomba de fluxo é 

realizada a seguinte operação: liga-se a bomba de fluxo e realizam-se quantas vezes 

forem necessárias as operações de infusão e remoção de fluxo, observando o surgimento 

e a saída das bolhas de ar pelos tubos. 

Já para saturar as linhas que se ligam ao transdutor de pressão, abre-se a 

válvula que se encontra na parte inferior do reservatório de água e a da célula triaxial e 

realiza-se a sangria das bolhas de ar presentes na parte interna das suas câmaras através 

de dois parafusos localizados nas portas do transdutor de pressão. 

Após a saturação do sistema, coloca-se o papel filtro dentro do tubo 

cilíndrico, satura-o e retira o excesso de água por meio de sinfonamento e com o auxílio 

de uma seringa. Depois deste procedimento, o corpo de prova é preparado como 

descrito anteriormente e disposto no tubo de acrílico. 

O corpo de prova é deixado em repouso por 2 horas, para clarificar a 

água. Em seguida, completa-se o cilindro com água deaerada e se coloca o papel filtro. 

Espera-se o papel filtro saturar e submergir, até entrar em contato com o corpo de prova. 

Em seguida, coloca-se o top cap (pistão de acrílico perfurado) que exerce um peso 

submerso de pressão equivalente a 0,1 kPa. É necessário que o top cap com sua pedra 
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porosa esteja saturado. Para isso, o mesmo é colocado em uma vasilha com água 

deaerada e deixado por algumas horas. É realizada também a limpeza da parte inferior 

da câmara de acrílico, como foi descrito para a base e o tubo de acrílico e se aplica 

vaselina em seu o-ring.  A célula triaxial é fechada com o auxílio de três parafusos e a 

câmara é enchida com água destilada. Uma contrapressão é aplicada no sistema para 

garantir a saturação do corpo de prova. Esta contrapressão corresponde a pressão da 

coluna de água referente à altura de água presente no reservatório. A seguir o conjunto é 

deixado em repouso por um período de aproximadamente 17 horas.  

Decorrido o tempo para adensamento do corpo de prova devido ao seu 

peso próprio e à sobrecarga imposta pelo pistão de acrílico, o ensaio de adensamento 

por percolação induzida pode ser realizado. Certa vazão de fluxo (utilizou-se a 

velocidade de 0,03 ml/min) de remoção de água do corpo de prova em sua base é então 

imposta ao corpo de prova através da bomba de fluxo. Em consequência ocorre 

decréscimo de poropressão na base do corpo de prova que é registrada continuamente 

pelo sistema automático de aquisição de dados. Ao iniciar o ensaio é realizada a medida 

de referência da poropressão, chamada de “medida de base”. Para realizá-la, ao se ligar 

a bomba de fluxo e iniciar o salvamento dos dados, a válvula inferior do reservatório de 

água é deixada aberta e depois de transcorridos dez minutos, ela é fechada.  O ensaio 

continua até que o decréscimo de poropressão gerada atinja o estado de equilíbrio. 

Depois disso, realiza-se a mesma “medida de base”, abrindo-se a válvula do 

reservatório e aguarda-se dez minutos, quando a bomba é desligada e o software 

encerrado. Uma vez finalizado o ensaio de adensamento por percolação induzida, a 

altura do corpo de prova pode ser medida através do pistão móvel interno e com o 

auxílio de um paquímetro. 

Após a etapa de adensamento induzido por percolação, o corpo de prova 

é submetido a um estágio de carregamento. Para isso, são aplicadas cargas de forma 

gradativa até somarem um total de 46,262 kg, equivalente a 86,06 kPa. Este 

procedimento é realizado em aproximadamente 1 hora e os pesos são colocados no 

pórtico de carregamento. O corpo de prova é então deixado adensar por um período 

aproximado de 20 horas e então, é realizada a medida da altura do corpo de prova com o 

auxílio de um paquímetro. 

A terceira etapa do ensaio corresponde à medida da permeabilidade do 

corpo já adensado. Esta é feita utilizando a bomba de fluxo num procedimento bastante 



63 

 

parecido com o ensaio de adensamento induzido (1ª. Etapa), alterando-se apenas a 

velocidade de fluxo selecionada que é aproximadamente 10 vezes menor. Nos ensaios 

realizados foram utilizadas as velocidades de 0,03 ml/min, 0,06 ml/min, 0,09 ml/min e 

0,12 ml/min. A cada mudança de velocidade, acompanha-se pelo visor do software as 

medidas de poropressão e quando esta se estabiliza, altera-se a velocidade, pausando a 

bomba e selecionando a velocidade desejada. São realizadas também a “medida de 

base” inicial e final neste ensaio.   

Com o término do ensaio de permeabilidade, o corpo de prova é 

removido da célula triaxial para determinação do seu peso seco. Para isso, abre-se a 

válvula que se encontra na parte superior da câmara, troca-se o tubo de plástico ligado à 

válvula da base da câmara por outro tubo que permita a saída da água e a esvazia. 

Depois, por meio de sinfonamento e com o auxílio de uma seringa, retira-se a água do 

cilindro de acrílico. Com cuidado, desrosqueia-se o cilindro da base da célula triaxial e 

retira-se o top cap e os filtros de papel. Logo em seguida, retira-se o corpo de prova 

com o auxílio de uma espátula e o coloca em um prato, sendo o conjunto pesado e 

levado a estufa a uma temperatura de 100°C para secar e calcular assim, o teor de 

umidade do corpo de prova. Após o final do ensaio é realizada a lavagem e limpeza dos 

equipamentos utilizados. 

A análise do ensaio é realizada através de uma modelagem conjunta dos 

dados do ensaio em termos das relações índice de vazios x tensão efetiva e índice de 

vazios x permeabilidade segundo as funções a seguir:  

                        
( ' )Be A Z 

                                                                                (Equação 3.5) 

                        
Dk Ce                                                                                           (Equação 3.6) 

Os parâmetros empíricos A, B, C, D e Z são parâmetros constitutivos do 

adensamento a serem determinados para um dado solo. A análise é realizada utilizando 

o programa SICTA devido a Abu-Hejleh et al. (1992). 

 

3.3.3 Ensaio de Adensamento Edométrico em prensa de 

adensamento 

Com a finalidade de obter pontos da curva de compressibilidade do solo 

a altas tensões de confinamento foi realizado também o ensaio de adensamento em 
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prensa de adensamento ou edométrico. Este ensaio foi executado em duas etapas. A 

primeira etapa consistiu na formação de um corpo de prova pré-adensado no 

equipamento HCT e a segunda etapa a realização do ensaio de adensamento no 

edômetro (prensa de adensamento) mostrado nas Figuras 3.13 (a) e (b).  

 

Figura 3.13- (a) e (b) - prensa de adensamento 

     Esse ensaio foi realizado para a amostra Lama 01. Para isso, preparou-se 

uma polpa com porcentagem de sólidos de 60%, sendo retiradas três alíquotas da polpa 

para cálculo do teor de umidade. O corpo de prova 1 foi montado no cilindro da célula 

triaxial, sendo vertida a polpa com o auxílio de um funil metálico. Depois de decorrido 

certo tempo, aproximadamente 2 horas, o cilindro foi completado com água deaerada, 

colocou-se o papel filtro e em seguida, o top cap. Posteriormente, a célula triaxial foi 

preenchida com água destilada. Este procedimento é análogo à montagem do corpo de 

prova para a realização do ensaio HCT, sendo dispensável a ligação da base da célula ao 

transdutor de pressão e reservatório de água, de forma que as válvulas da base da célula 

foram deixadas fechadas. Após estes procedimentos, foi realizado o carregamento de 

forma gradual até a pressão desejada de acordo com o ensaio. Para a amostra Lama 01 

foi realizado o carregamento até 98,16 kPa e aguardou-se aproximadamente 20 horas 

para a retirada do corpo de prova 1. Após o período de carregamento, o corpo de prova 

foi retirado e preparado para ser levado ao edômetro. 

Com o corpo de prova 1 já pré-adensado foi realizado a formação do 

corpo de prova 2. Este procedimento consistiu em cravar um anel metálico rígido no 

corpo de prova 1. Com o auxílio de um fio dental e uma espátula retirou-se o excesso de 
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material. Para os ensaios das amostras de Lama 01, o material que não foi utilizado na 

formação do corpo de prova 2 foi pesado e levado a estufa para o cálculo de seu teor de 

umidade. 

Os procedimentos adotados para o ensaio edométrico seguiram a norma 

ABNT MB 3336/90. Após a formação do corpo de prova 2 foi realizada a montagem do 

corpo de prova na célula de adensamento. Previamente, as pedras porosas e o papel 

filtro ficaram em submersão em água deaerada por 24 horas e depois foi aplicado vácuo. 

A montagem da célula seguiu a seguinte sequência: base rígida, pedra porosa inferior, 

papel filtro, corpo de prova contido em anel rígido, papel filtro e pedra porosa superior. 

Após a montagem da célula colocou-se o anel metálico flutuante e o cabeçote metálico. 

Este conjunto foi pesado e colocado no edômetro. Realizou-se a inundação do sistema 

com água deaerada. 

A célula foi colocada no sistema de carregamento com os devidos ajustes 

e instalado o extensômetro. Então foram realizados os carregamentos. Realizaram-se 

dois ensaios para a lama 01, denominados de original e réplica, com carregamentos de 

10, 50, 100, 250, 500 e 1000 kPa. Para os estágios de 10, 50, 100, 250 kPa foram 

observados 15 minutos de estabilidade na altura antes do carregamento posterior. Já 

para os carregamentos de 500 e 1000 kPa foram realizados estágios de 24 horas como 

prescreve a norma. Após o término do ensaio mediu-se a altura final do corpo de prova, 

que foi também pesado e levado à estufa para secar para o cálculo do teor de umidade. 

 

3.4  Análises tridimensionais de adensamento a grandes deformações 

3.4.1 Simulações numéricas de enchimento de cavas  

O estudo de adensamento tridimensional objeto desta pesquisa segue em 

linhas gerais a estratégia de análise proposta por Gjerapic et al. (2008), descrita no item 

2.7, que utiliza um algoritmo para obter soluções aproximadas do problema, na forma e 

um limite superior e um limite inferior, que inclui o programa CONDES0 para os 

cálculos de adensamento. Como auxílio a computação e organização da execução do 

algoritmo, utilizou-se uma planilha eletrônica, no caso uma tabela Microsoft EXCEL, o 

que facilitou os cálculos das taxas de produção, taxas e tempo de enchimento, como 

também as conferências dos resultados encontrados. 
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3.4.2 Premissas gerais das análises de adensamento e cenários 

estudados 

As principais premissas a serem consideradas nas análises são descritas a 

seguir: 

 Enchimento contínuo do depósito conforme geometria (curvas Cota x 

Área x Volume) do problema, obedecendo a um plano de produção. 

 As análises serão executadas até que o nível de lama adensada atinja a 

elevação máxima de projeto para lançamento de rejeitos no depósito. 

 A lama/rejeito tem fluidez suficiente para ter sua superfície nivelada 

quando em repouso, ou seja, o reservatório sobe de forma uniforme em 

toda sua extensão. 

 Como condição de contorno, admite-se para o caso-base drenagem 

simples pelo topo, isto é, base impermeável, embora a condição de dupla 

drenagem será também considerada em um caso. 

 A discretização vertical do enchimento das colunas é feita em camadas 

de acordo com a profundidade da cava a ser utilizada e nível de detalhe 

compatível. 

 Resultados discretizados do problema (pontos notáveis) são estabelecidos 

a cada mudança de camada e/ou mudança na taxa de produção anual.  

 Os resultados primários das presentes análises são curvas de elevação 

(lama total, sedimentada ou adensada) versus tempo e curvas (perfis) de 

elevação versus índice de vazios para diversos tempos. Estão disponíveis 

também perfis de densidade média para situação final e a sua evolução 

no tempo à medida que ocorre o enchimento. De forma implícita ainda 

podem ser obtidos a massa sólida estocada no tempo e quantidade de 

água possível de ser recuperada por sedimentação e/ou adensamento. 

 É incluída neste trabalho a condição do depósito no longo prazo (100% 

adensamento), assim como o cenário de co-disposição. 

 Apresenta-se uma solução (adensamento 3D) limite inferior na qual 

considera-se o adensamento das colunas da cava em um tempo infinito. 

Nesta situação, presume-se que após o enchimento da cava ainda ocorra 

o recalque das colunas. 
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3.4.3 Definição do problema exemplo 

As análises de adensamento utilizam as propriedades dos materiais 

levantados e apresentados nos itens 3.1, 3.2 e 3.3.  

A geometria do depósito de lama é de uma cava de mineração utilizada 

como exemplo em um software de mineração. Sua cota varia de 100 a 160 m, 

possuindo, portanto, 60 m de profundidade. A Figura 3.14 mostra a geometria da cava 

utilizada. Desse trabalho resultam as curvas cota-volume-área. 

 

Figura 3.14 - Geometria da cava utilizada 

O plano de produção de rejeitos foi baseado em uma empresa de grande 

porte que possui várias minas de minério de ferro. Entretanto, foram adotados vários 

cenários de produção, sendo alguns com uma produção de rejeito constante ou variando 

no decorrer dos anos.  

 

3.4.4 Condições de contorno e cenários  

Em princípio as condições de contorno serão do tipo Dirichlet 

(prescrição de tensão efetiva (ou índice de vazios)) ou de Neuman (prescrição de vazão 

ou velocidade de fluxo), com drenagem simples ou dupla drenagem. 

É investigada também a possibilidade de co-disposição pelo descarte 

contínuo e simultâneo, de materiais distintos, geotecnicamente diversos 

(permeabilidades contrastantes), e com aporte de massas iguais e diferentes, 

“competindo” por áreas e volumes. 

A seguir são apresentados os cincos cenários utilizados nas soluções de 

adensamento 3D para a cava de mineração apresentada neste trabalho. 
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Cenário 1 

Esse cenário foi adotado como caso-base para a realização das soluções 

de adensamento tridimensionais. Neste cenário, pressupõe-se que uma empresa de 

mineração de ferro de grande porte produza, em uma de suas minas de minério de ferro, 

rejeito lamoso a uma taxa de 0,9 Mtpa, sendo esta taxa constante durante o decorrer dos 

anos. Utilizaram-se as relações constitutivas obtidos para a Lama 01 (Tabela 4.1). Além 

disso, considerou-se uma porcentagem de sólidos igual a 36% para este material e uma 

base impermeável para a cava. 

As análises realizadas para este caso foram: 

 Enchimento sem sedimentação; 

 Enchimento sem adensamento; 

 Enchimento considerando adensamento instantâneo; 

 Enchimento com adensamento segundo o limite inferior; 

 Enchimento com adensamento segundo limite superior. 

 

Cenário 2 

Esse cenário foi criado com o objetivo de comparar as soluções limite 

inferior (adensamento 3D) para os dois tipos de material, Lama 01 e Lama 02, sendo 

que um material é dez vezes mais permeável que o outro.  

Nesse cenário, foram utilizadas as relações constitutivas obtidas nos 

ensaios HCT (Tabela 4.1 e Tabela 4.2) para cada rejeito de lama. Utilizou-se uma 

porcentagem de sólidos igual a 36% para ambas as soluções e considerou-se a base 

impermeável. 

Considerou-se uma taxa de produção de rejeito lamoso constante e igual 

a 1,3 Mtpa, equivalente a uma produção diária de 3562 t/dia.  Este valor foi utilizado 

para cada análise deste cenário.  

As análises realizadas para este cenário foram: 

 Limite inferior (3D) utilizando as propriedades constitutivas da 

Lama 01;  

 Limite inferior (3D) utilizando as propriedades constitutivas da 

Lama 02. 
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Cenário 3 

O terceiro cenário apresenta a solução de limite inferior (adensamento 

3D) considerando uma disposição simultânea e contínua da Lama 01 e Lama 02, 

levando em consideração que ambos os materiais subam e atinjam a altura máxima da 

cava ao mesmo tempo, sendo apresentadas duas análises, uma com a mesma taxa de 

produção de rejeitos para as duas amostras e uma segunda, em que a produção de 

rejeitos da Lama 01 representa 60% da produção da Lama 02 ao longo dos anos.  

Nesse cenário, utilizou-se como premissa uma porcentagem de sólidos de 

36% e base impermeável. Para encontrar a melhor solução para este cenário foram 

realizadas várias análises de limite inferior (3D) alterando se as áreas ocupadas para 

cada tipo de material. Portanto, por meio de tentativas e erros.  

Para a primeira análise realizada utilizou-se uma taxa de produção para 

cada tipo de rejeito lamoso de 2466 t/dia, sendo esta constante ao longo dos anos. Para a 

segunda análise utilizou-se uma taxa de produção igual a 1479,6 t/dia para a amostra de 

lama 01 e uma taxa de produção igual a 2466 t/dia para a amostra de Lama 02, ambas as 

taxas foram consideradas constantes ao longo dos anos. 

 

Cenário 4 

No cenário 4, são apresentadas duas soluções de limite superior 

(adensamento 3D) considerando que a cava seria preenchida com a Lama 01. Porém, 

uma solução considera-se que a taxa de produção seria constante durante o decorrer dos 

anos e igual a 0,9 Mtpa e a outra solução, considera-se uma taxa de produção de rejeitos 

variável durante o decorrer do tempo, sendo igual a 0,9 Mtpa (2466 t/dia) durante o 

período de 180 dias e após este período até o enchimento da cava, uma taxa de produção 

de rejeito de 1,2 Mtpa.  

As soluções de limite superior (adensamento 3D) foram realizadas com 

base em um descarte hipotético de rejeito lamoso com porcentagem de sólidos igual a 

36% e base impermeável. 

As análises realizadas para este cenário foram: 

 Limite superior (adensamento 3D) com taxa de produção da Lama 

01 constante ao longo do tempo; 

 Limite superior (adensamento 3D) com taxa de produção da Lama 

01 variando ao longo do tempo. 
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Cenário 5 

Para o último cenário, foi encontrada a solução limite inferior (3D) 

considerando uma dupla drenagem, pelo topo e pela base, ou seja, base drenante. 

Utilizaram-se as relações constitutivas encontradas para a Lama 01, porcentagem de 

sólidos igual a 36% e uma produção deste material constante e igual a 0,9 Mtpa.  

Comparou-se este cenário 5 com o cenário 1, que se diferencia apenas 

por possuir base impermeável. 
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Capítulo 4 - RESULTADOS DOS ENSAIOS HCT E 

EDOMÉTRICO 

Neste capitulo são apresentados os resultados obtidos nos ensaios HCT 

(Hydraulic Consolidation Test) realizados para obter as relações constitutivas para a 

Lama 01 e Lama 02. 

4.1 Ensaio HCT 

Para cada amostra de lama realizaram-se duas campanhas de ensaio 

HCT, a fim de confirmar os resultados. Nas análises serão utilizadas apenas as relações 

constitutivas obtidas de um dos ensaios de cada amostra. Utilizaram-se os resultados 

denominados de Lama 01 (réplica) e Lama 02 (réplica). Os parâmetros encontrados para 

a Lama 01 através do programa SICTA e os seus dados de entrada obtidos nos ensaios 

HCT são apresentados na Tabela 4.1: 

Tabela 4.1 - Dados de entrada e saída do SICTA para as amostras de Lama 01 

DADOS DE ENTRADA SICTA Lama 01 Lama 01 (réplica)

Peso específico da água (N/m³)               9,81 9,81

Peso específico dos sólidos  (N/m³)             38,01 38,01

Altura inicial da amostra (m)       0,035354 0,03751

Índice de vazios a tensão efetiva zero 2,08 2,63

Tensão efetiva no topo (kPa) 0,00 0,00

Velocidade de Darcy (m/s)                  9,49E-07 9,49E-07

Altura final da amostra (m) 0,02994 0,02886

Tensão efetiva final na base  (kPa) 3,017 3,1194

Índice de vazios                   1,05 1,10

Tensão efetiva (kPa)                86,06 86,04

Coeficiente de permeabilidade (m/s) 2,30E-08 1,61E-08

A 1,60487 1,75903

B -0,09521 -0,10538

Z 0,06563 0,02199

C 1,93E-08 1,12E-08

D 3,63138 3,79810

Número de iterações 8,0 8,0

PARÂMETROS DE SAÍDA SICTA

 

Com os parâmetros obtidos foram plotadas as curvas de 

compressibilidade e permeabilidade que representam as relações constitutivas tensão 

efetiva x índice de vazios e permeabilidade x índice de vazios, respectivamente.  
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Figura 4.1 - Curva de compressibilidade da amostra de Lama 01 

Analisando a curva da amostra de Lama 01 (Figura 4.1), percebe-se que 

nos dois ensaios elas se aproximam quando são alcançadas tensões efetivas em torno de 

1 kPa. O fato de terem e00 um pouco distinto (início da curva de compressibilidade) se 

dilui com aumento das tensões. Esse fato não se apresenta dessa forma na curva de 

permeabilidade, mas a diferença é pequena em termos de propriedades. 
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Figura 4.2 - Curva de permeabilidade da amostra de Lama 01 

Os parâmetros encontrados para a Lama 02 através do programa SICTA 

e os seus dados de entrada obtidos nos ensaios HCT são apresentados na Tabela 4.2.  
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Tabela 4.2 - Dados de entrada e saída do SICTA para as amostras de Lama 02 

DADOS DE ENTRADA SICTA Lama 02 Lama 02 (Réplica)

Peso específico da água (N/m³)               9,81 9,81

Peso específico dos sólidos  (N/m³)             34,49 34,49

Altura inicial da amostra (m)       0,02988 0,03003

Índice de vazios a tensão efetiva zero 1,53 1,53

Tensão efetiva no topo (kPa) 0,00 0,10

Velocidade de Darcy (m/s)                  9,49E-07 9,49E-07

Altura final da amostra (m) 0,27100 0,02642

Tensão efetiva final na base  (kPa) 0,9820 0,9439

Índice de vazios                   0,89 0,89

Tensão efetiva (kPa)                86,06 86,06

Coeficiente de permeabilidade (m/s) 1,13E-07 1,24E-07

A 1,21078 1,16640

B -0,06908 -0,06071

Z 0,03380 0,01145

C 1,6352E-07 1,9840E-07

D 3,17127 4,03308

Número de iterações 6,0 13,0

PARÂMETROS DE SAÍDA SICTA

 

A seguir, são apresentadas as curvas de compressibilidade (Figura 4.3) e 

permeabilidade (Figura 4.4) da amostra de Lama 02.  

 

 

Figura 4.3- Curva de compressibilidade da amostra de Lama 02 
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Figura 4.4 - Curva de permeabilidade da amostra de Lama 02 

Comparando os dados obtidos com os ensaios de adensamento por força 

de percolação (HCT) percebe-se que a amostra Lama 01 é 10 vezes menos permeável 

que a amostra de Lama 02. Analisando as curvas de permeabilidade nota-se que para o 

valor de k = 1x10-6 m/s, o índice de vazios é maior para a Lama 01 do que para a Lama 

02. Já na curva de compressibilidade, a mesma relação ocorre em uma tensão efetiva 

igual a 100 kPa, em que a Lama 01 possui um índice de vazios maior que a Lama 2.  

 

4.2 Ensaios edométricos 

A seguir são apresentadas as curvas (Figura 4.5) resultantes dos ensaios 

de adensamento edométrico realizados com a amostra de Lama 01. Estes ensaios foram 

realizados com o objetivo de determinar os índices de vazio da amostra a grandes 

tensões, como a 1000 kPa, que não eram possíveis de serem realizadas no aparelho do 

ensaio HCT, por este apresentar limitações técnicas. Ele mostra as curvas de 

carregamento e descarregamento. Deve-se levar em consideração, que as amostras 

utilizadas nestes ensaios foram pré-adensadas no equipamento de ensaio HCT a uma 

tensão de 98,16 kPa, como descrito na metodologia e uma porcentagem de sólidos igual 

a 60%. 
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Figura 4.5 - Ensaio de adensamento edométrico da Lama 01 com 60% de porcentagem de sólidos 
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Capítulo 5 - ANÁLISES DE ADENSAMENTO 3D  

Neste capítulo são apresentados os resultados das análises realizadas de 

acordo com cada cenário proposto. O enfoque deste trabalho é a solução (adensamento 

3D) limite inferior, sendo o cenário 1 considerado o “cenário base”. Desta forma, 

buscou-se além de apresentar o tempo necessário para o enchimento da cava, resultados 

primários deste cenário, que incluem os perfis de índice de vazios, porcentagem de 

sólidos, densidade seca média e poropressão. Além disso, é demonstrada uma análise na 

qual considera-se para o cenário base o adensamento em tempo infinito, isto é, depois 

de completado o enchimento da cava na altura de 60 m, obtendo-se a curva de recalque 

da cava ao longo dos anos por conta do cálculo de cada coluna de rejeito.  

5.1 Cenário 1 

5.1.1. Principais definições do problema 

 A Figura 5.1 mostra as curvas Cota – Área – Volume referente a cava de 

mineração fictícia utilizada neste trabalho. 

 

Figura 5.1 - Curvas Cota – Área – Volume 
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 A Figura 5.2 apresenta a discretização vertical do enchimento das 

colunas a cada 10 metros até a altura de 60 m (Elev. 160 m), totalizando 6 camadas 

(/colunas).  

 

Figura 5.2 – Curva cota X área original e discretizada da modelagem com o Condes0 

5.1.2 Resultados das curvas de enchimento e capacidade da cava 

A Figura 5.3 apresenta os resultados obtidos para o cenário 1, 

considerado como o cenário base, no qual foi analisado o enchimento da cava utilizando 

a Lama 01.  
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Figura 5.3- Curvas de enchimento da cava referentes ao cenário 1 

A Tabela 5.1 mostra o tempo necessário para o enchimento da cava até atingir a 

altura de 60 metros para cada solução apresentada para o cenário base e a capacidade da 

cava.  

Tabela 5.1 - Soluções de adensamento 3D para o cenário 1 

Solução de adensamento 3D Tempo de enchimento da 

cava (dias) 

Capacidade da cava 

(Mt) 

Enchimento sem 

sedimentação 
314,99 0,78 

Enchimento sem 

adensamento 
683,76 1,69 

100% adensamento 1228,99 3,03 

Limite superior 1218,50 3,00 

Limite inferior 1054,13 2,60 

Percebe-se que a solução de limite inferior apresenta um valor menor que a 

solução de limite superior. Este resultado seria o esperado, uma vez que a solução de 

limite superior superestima a capacidade da cava, pois considera que colunas laterais de 

rejeitos da cava experimentam o mesmo recalque que os rejeitos da coluna de maior 

altura na mesma elevação. Já a solução limite inferior é considerada mais conservativa, 



80 

 

pois considera que os lados da cava são indeslocáveis, mas explica de forma mais 

racional o enchimento da cava considerando o adensamento do material. 

Analisando, os resultados obtidos, percebe-se que há um aumento de 15% da 

capacidade da cava quando se compara a solução limite inferior em relação a solução 

limite superior, ou seja, há uma superestimava da capacidade da cava.  

  

5.1.3 Resultados de perfis finais para várias variáveis para solução limite 

inferior 

São apresentados a seguir, os resultados primários para a simulação do 

cenário 1, considerado o cenário base. Estes resultados incluem os perfis de índice de 

vazios, porcentagem de sólidos, densidade média seca e poropressão.  

 

. 

Figura 5.4 - Perfil da variação de índice de vazios ao final do enchimento da cava para o cenário 1 

Analisando a Figura 5.4, percebe-se uma variação gradual no índice de 

vazios até aproximadamente os 29 metros de profundidade. Entre as alturas de 

enchimento compreendidas 29 e 56 metros de profundidade observa-se um crescimento 



81 

 

quase linear deste índice e já nos últimos três metros de enchimento próximos a 

superfície, há uma grande variação no índice de vazios em relação a uma pequena 

variação da altura.  

 

 

Figura 5.5 - Perfil da variação da porcentagem de sólidos ao final do enchimento da cava para o 

cenário 1 

Observando a Figura 5.5, percebe-se um comportamento similar da 

porcentagem de sólidos e do índice de vazios. É possível perceber também a grande 

variação na porcentagem de sólidos nos três metros finais próximos a superfície.   

Já a Figura 5.6 mostra a variação de poropressão de água no tempo de 

enchimento de 1054,13 dias encontrado para a solução (adensamento 3D) limite 

inferior.  
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Figura 5.6 - Perfil da variação de poropressão ao final do enchimento da cava para o cenário 1 

A Figura 5.7 apresenta o perfil da densidade média seca (t/m3) em 

relação à altura de enchimento. Percebe-se que a densidade média seca aumenta em 

relação a altura de enchimento. 
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Figura 5.7 - Perfil da variação da densidade média seca ao final do enchimento da cava para o 

cenário 1 

5.1.4 Evolução de enchimento segundo a solução limite inferior 

A seguir é ilustrado o enchimento da cava baseado na solução limite 

inferior. A Figura 5.8 apresenta um esboço de como seria a cava e as colunas 

discretizadas.  

 

Figura 5.8 - Esboço da cava fictícia utilizada nas análises de adensamento (3D) 
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As figuras a seguir ilustram o enchimento de cada coluna da cava em 

cada estágio, sendo mostrado o passo-a-passo deste processo. Na Figura 5.9 pode-se ver 

o estágio 1 referente a coluna 1 e sua taxa de enchimento q1. 

 

Figura 5.9 - Esboço do enchimento da coluna 1 no estágio 1 com taxa de enchimento q1 

A Figura 5.10 ilustra o enchimento da cava no estágio 2, que corresponde 

a coluna 2 com uma taxa de enchimento q2. Neste estágio, o tempo de enchimento da 

coluna 1 é calculado com base na taxa de enchimento q1 e q2. 

 

Figura 5.10 - Esboço do enchimento da coluna 2 no estágio 2 com taxa de enchimento 

q2 
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A Figura 5.11 apresenta disposição de rejeitos na cava no estágio 3, 

referente ao enchimento da coluna 3 com uma taxa de enchimento q3. Neste estágio, o 

tempo de enchimento para a coluna 1 é baseado na taxa de enchimento q1, q2 e q3 e para 

a coluna 2, q2 e q3. 

 

Figura 5.11- Esboço do enchimento da coluna 3 no estágio 3 com taxa de enchimento q3 

Na Figura 5.12, é mostrado o quarto estágio de enchimento da cava. Nele 

a coluna 4 é preenchida com uma taxa de enchimento q4.  Já a coluna central, tem seu 

tempo de enchimento calculado com base em q1, q2, q3 e q4. 
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Figura 5.12 - Esboço do enchimento da coluna 4 no estágio 4 com taxa de enchimento q4 

O penúltimo estágio de enchimento (Figura 5.13) é marcado pelo 

enchimento da coluna 5 com uma taxa q5. Já a coluna 1 tem o tempo calculado com 

base nas taxas de enchimento q1, q2, q3, q4 e q5. 

 

Figura 5.13- Esboço do enchimento da coluna 5 no estágio 5 com taxa de enchimento q5 

O último estágio de enchimento da cava é mostrado na Figura 5.14, no 

qual ocorre o enchimento total da cava, finalizado com a coluna 6 com uma taxa q6. 

Neste estágio, a coluna 1 tem o tempo de enchimento calculado com base nas taxas de 

enchimento q1, q2, q3, q4, q5 e q6.  
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Figura 5.14 - Esboço do enchimento da coluna 6 no estágio 6 com taxa de enchimento q6 

correspondente ao enchimento completo e final da cava 

A solução limite inferior calcula a capacidade da cava com base na 

coluna central, ou seja, o tempo de enchimento da cava corresponde ao tempo gasto 

para preencher a coluna 1 no último estágio e para isso, são utilizadas as taxas de 

enchimento como demonstra o desenho acima 

 

5.1.5 Topografia da superfície da cava a tempo infinito (deformada) 

A figura a seguir (Figura 5.15) ilustra uma situação proposta na qual se 

analisa o adensamento da Lama 01 em um tempo infinito. Ou seja, esta situação 

considera que após os 1054 dias ainda vai ocorrer adensamento adicional do material 

disposto e isto resulta num recalque diferencial das colunas da cava, uma vez que elas 

têm alturas distintas. Na Figura 5.15 observa-se a altura final de cada coluna em relação 

a sua cota. Pode-se perceber que a coluna 1 possui o maior recalque, o que certifica a 

premissa da solução (adensamento 3D) limite inferior que considera que a coluna 

central, de maior profundidade e altura de material disposto, e, portanto, maior altura de 

sólidos, sofrerá um maior recalque em relação as colunas adjacentes.  
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Figura 5.15 - Esboço do enchimento da cava em um tempo infinito e altura final de cada 

coluna 
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5.2 Cenário 2 

Na Figura 5.16 são apresentados os resultados obtidos com a solução 

limite inferior ao comparar as duas amostras de lama utilizadas neste trabalho.  

 

 

Figura 5.16 - Curvas de enchimento da cava referentes ao cenário 2 comparando as duas amostras 

de Lama 01 e 02 

A solução limite inferior encontrada para a o enchimento da cava 

utilizando o rejeito de Lama 01 prevê um tempo de aproximadamente 672 dias e para a 

Lama 02 um tempo de 847 dias. Analisando os dados, percebe-se que enchimento da 

cava com o rejeito mais permeável (Lama 02) proporciona uma maior capacidade do 

que a Lama 01.  

A capacidade da cava para este cenário é de 2,39 Mt para a Lama 01 e de 

3,02 Mt para a Lama 02. Ou seja, a capacidade da cava aumenta em 26% quando se 

compara o enchimento do depósito com a Lama 01 em relação a Lama 02. 
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5.3 Cenário 3 

No cenário 3 são propostas duas soluções de co-disposição, sendo 

utilizados os dois materiais, Lama 01 e 02, sendo que uma das características que os 

diferenciam é a permeabilidade. Na primeira solução apresentada (Figura 5.17), 

considera-se que uma taxa de produção de rejeito igual para as duas lamas. Já na 

segunda solução proposta (Figura 5.18), considera-se que a taxa de produção da Lama 

01 corresponde a 75% da taxa de produção da Lama 02, ou seja, uma co-disposição com 

massas diferentes. Em ambas, analisou-se e buscou encontrar o melhor resultado que 

correspondesse a uma disposição conjunta dos dois materiais na cava e que os mesmos 

a preenchessem com a menor diferença de tempo. 

 

Figura 5.17 - Cenário de enchimento da cava por meio de co-disposição com uma taxa de 

produção igual para as amostras de Lama 01 e 02 

Analisando a Figura 5.17 acima, pode-se inferir que no último estágio de 

enchimento da cava, há uma sobreposição das colunas que correspondem ao 

enchimento da cava com a Lama 01 e 02, ou seja, neste estágio a diferença de tempo 
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ficou próxima a zero. Nos dois primeiros estágios de enchimento da cava também há 

uma sobreposição das colunas referentes aos dois materiais. Neles há uma pequena 

diferença de tempo gasto entre os materiais para preencher a cava. Já nos estágios 2, 3 e 

4 a diferença de tempo é um pouco maior, entretanto nada relevante se considerado o 

tempo total gasto para os dois materiais atingirem a cota final. Encontrou-se por meio 

de tentativas e erros, as áreas ocupadas por cada material que melhor representariam 

este cenário de co-disposição para preenchimento da cava, 57% da área corresponde a 

Lama 01 e 43% a Lama 02. A capacidade da cava para esta solução seria de 2,60 Mt.  

Já a Figura 5.18 apresenta a solução considerando um aporte de massas 

diferentes dos materiais para o enchimento da cava. Para a Lama 01 considerou-se uma 

taxa de produção de 1479,6 t/dia e para a Lama 02 de 2466 t/dia.  

 

Figura 5.18 - Cenário de enchimento da cava por meio de co-disposição com uma taxa de 

produção diferente para as amostras de Lama 01 e 02 

Para esta situação proposta, na melhor solução encontrada, a Lama 01 

ocuparia uma área da cava igual a 43% e a Lama 02 uma área correspondente a 57%. 
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Analisando o gráfico da Figura 5.18, verifica-se que no último estágio (sexta coluna) de 

enchimento da cava, as duas colunas se sobrepõem, ou seja, a diferença de tempo é 

próxima a zero. Já no primeiro estágio, há uma pequena diferença de tempo nos 

enchimentos para cada tipo de amostra e esta diferença se torna um pouco maior nos 

estágios subsequentes. Entretanto, esta diferença é irrelevante em relação ao tempo total 

gasto para enchimento da cava. Já a capacidade da cava para esta solução seria de 2,76 

milhões de toneladas.  

 

5.4 Cenário 4 

Neste cenário buscou-se comparar duas soluções (adensamento 3D) 

limite superior. Foi suposto em uma análise que a usina de beneficiamento produzisse a 

Lama 01 a uma taxa constante (2466 t/dia) durante o decorrer dos anos e na outra 

análise, uma variação na taxa de produção. Após 180 dias de início da disposição do 

material na cava, a taxa de produção aumentaria em 33,3% em relação a taxa de 

produção inicial, até o total enchimento, de 2466 t/dia para 3287 t/dia. A Figura 5.19 

apresenta os resultados obtidos. 

 

Figura 5.19 - Curvas de enchimento da cava referentes ao cenário 4 com 

taxas de produção variável e constante 
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Percebe-se que o tempo gasto para enchimento da cava é menor para a 

solução considerando a taxa de produção variável (844 dias) no decorrer dos anos. Ou 

seja, num cenário em que a taxa de produção de lama cresce ao decorrer dos anos, a 

capacidade da cava diminui. Para uma taxa constante de produção e um enchimento do 

depósito com a Lama 01, encontrou-se uma capacidade de 3 milhões de toneladas, já 

considerando que a taxa de produção variasse após os 180 dias de início da disposição 

de lama, obteve-se uma capacidade de 2,60 Mt. Neste cenário analisado, a taxa de 

produção aumentou em 33,3% impactando em uma redução de 30,7% no tempo de 

enchimento.  

5.5 Cenário 5 

No quinto cenário proposto neste trabalho (Figura 5.20), compara-se a 

solução de limite inferior do cenário base que considera a base da cava impermeável e a 

solução de limite inferior em que se supõe uma dupla drenagem, pelo topo e pela base 

da cava.  

 

Figura 5.20 - Curvas de enchimento da cava referentes ao cenário 5 com 

base impermeável e dupla drenagem 
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O tempo de enchimento da cava considerando uma base impermeável foi 

de 1054 dias e considerando uma dupla drenagem foi de 1102 dias. A capacidade da 

cava calculada considerando a base impermeável é de 2,6 milhões de toneladas, já para 

a dupla drenagem é de 2,72 milhões de toneladas. Percebe-se um ganho na capacidade, 

mas pequeno. Ou seja, a principal drenagem é a superior. 
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5.6 Resultados  

 

A Tabela 5.2 apresenta de forma resumida os resultados encontrados para 

cada cenário proposto neste trabalho.  

Tabela 5.2– Resultados obtidos em cada cenário com o tempo de enchimento e capacidade da cava 

Cenário

Solução de 

adensamento 

3D

Taxa de 

produção (QS)  

(t/dia)

Tempo de 

enchimento (dias)

Capacidade da 

cava (Mt)

Enchimento 

sem 

sedimentação

2466 (constante) 314,99 0,78

Enchimento 

sem 

adensamento

2466 (constante) 683,76 1,69

100% 

adensamento
2466 (constante) 1228,99 3,03

Limite superior 2466 (constante) 1218,5 3,00

Limite inferior 2466 (constante) 1054,13 2,60

2466 (constante) 1218,5 3,00

2466 e 3287 844 2,63

Base impermeável 

1054, 13
2,60

1 (caso base – Lama 01)

2 (permeabilidades contrastantes) Limite inferior 3562

2,39

3,02

Lama 01 - 672

Lama 02 - 847

3 (co-disposição) Limite inferior

** 2,60

** 2,76

2466

1479,6 (Lama 01)

2466 (Lama 02)

2,72

4 (Lama 01 – taxa de produção 

constante e variável)
Limite superior

5 (base impermeável/dupla 

drenagem)
Limite  inferior 2466

Dupla drenagem 1102
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Capítulo 6 – CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

FUTURAS, E MENSAGEM FINAL 

Este trabalho teve como objetivo analisar a disposição de rejeitos em 

cava de mineração com foco na modelagem de adensamento tridimensional a grandes 

deformações do material de enchimento. 

 

6.1 Conclusões 

O escopo da pesquisa pôde ser atingido de forma eficiente pela 

implementação de um algoritmo desenvolvido na Universidade do Colorado, nos EUA, 

tendo como resultados principais o tempo de enchimento para atingir a capacidade da 

cava, perfis de densidade seca com a profundidade, geração e dissipação de excesso de 

poro pressão de água.  

Na definição do problema de modelagem no que diz respeito aos 

materiais de enchimento, duas lamas distintas de beneficiamento de minério de ferro 

foram utilizadas na pesquisa, uma delas mais fina assemelhada granulometricamente a 

um silte argiloso, e a outra a um material siltoso, com permeabilidade medida dez vezes 

maior. As relações constitutivas dessas amostras foram obtidas pelo ensaio de 

adensamento hidráulico conhecido com o HCT (Hydraulic Consolidation Test ). Em 

relação à geometria, a cava fictícia consistiu de uma estrutura na forma de cone 

invertido, com 60 m de profundidade. Para o plano de produção de rejeitos, foi utilizado 

valores de uma empresa de mineração de médio porte. 

O algoritmo de modelagem produz soluções aproximadas do problema 

de adensamento tridimensional por meio da discretização do volume da cava em 

camadas e colunas, e seguindo duas abordagens que limitam a solução exata num limite 

superior e num limite inferior, determinadas por conta da consideração ou não do 

deslocamento da fundação. 

O cenário base das modelagens considerou o enchimento da cava com a 

lama menos permeável, base impermeável, e uma taxa constante de produção. A 

solução limite inferior indicou o atingimento da capacidade da cava depois de 1054 

dias, enquanto o limite superior resultou em 1218 dias. Em termos de capacidade, os 

números ficaram em 2,60 Mt e 3,00 Mt, respectivamente. Como é do conhecimento que 
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a solução limite inferior tem premissas mais realistas, pode-se então utilizar seus 

resultados num plano de disposição.  

Outras análises exploraram questões adicionais como a disposição única 

com a lama mais permeável, obtendo-se 26% a mais de capacidade, e um tempo 

igualmente superior. A co-disposição das duas lamas foi também examinada, 

considerando a mesma produção e produções diferenciadas. Foi feita ainda uma 

simulação com base drenante, repetindo-se o caso base, percebendo-se que essa 

condição de contorno tem pouco impacto nos resultados, com menos de 5% em 

aumento da capacidade ou duração do enchimento. Por último, o algoritmo foi testado 

também com taxas de produção variáveis, que torna a solução ainda mais não linear, 

mostrando a importância do estudo ora concluído. 

 

6.2 Recomendações futuras 

 Nos ensaios HCT, recomendam-se: 

 utilização de um transdutor de deslocamento linear (LVDT); 

 utilização de um software, por exemplo, o Labview, como suporte para a 

visualização e construção do gráfico da diferença de poropressão; 

 utilização de um cilindro pneumático de modo a simplificar o arranjo 

experimental de carregamento; 

 Automação da planilha eletrônica utilizada como auxílio nos cálculos, 

introduzindo pequenos programas (macros) com o intuito de agilizar o processamento; 

 Buscar uma solução de otimização na análise de co-disposição de dois ou mais 

materiais distintos; 

 Uso de outro tipo de planilha eletrônica que a tabela Excel utilizada como 

auxílio nos cálculos, uma vez que a mesma pode apresentar incompatibilidade com 

algumas versões do Windows; 

 Incluir na análise o fenômeno de ressecamento, uma vez que este trabalho 

aborda apenas a sedimentação e o adensamento; 

 Realizar um estudo de caso, que inclua a simulação de enchimento de uma cava, 

e realização de monitoramento de campo para validação dos dados obtidos através da 

modelagem numérica. 
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6.3 Mensagem final 

A utilização de cavas para disposição de rejeitos é uma alternativa para 

substituir as barragens de rejeito, e com os estudos de adensamento é possível estimar 

com qualidade o tempo de enchimento e a capacidade das mesmas.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir para o adequado 

planejamento da disposição de rejeitos em cavas de mineração, uma vez que investiga o 

comportamento do adensamento de rejeitos, introduzindo uma sofisticação na análise 

com a avaliação tridimensional, o que permite uma grande aproximação à solução exata 

(solução limite inferior). O estudo também mostra outros procedimentos mais expeditos 

(solução limite superior) que permitem estudos sensitivos de diversos fatores 

operacionais, materiais, locais concorrentes para tomadas de decisão.   
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