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RESUMO 
 

A mineração, qualquer que seja o método de lavra e beneficiamento, gera modificações 

ambientais através das mudanças do relevo local em função das grandes escavações, da 

supressão vegetal, de eventuais assoreamentos de mananciais ao longo do tempo, ou até 

de forma instantânea por eventos de rupturas das estruturas de disposição de seus 

resíduos (rejeitos e materiais estéreis). Com muita frequência os materiais estéreis e os 

rejeitos de mineração são dispostos individualmente em pilhas e barragens de rejeito, 

respectivamente, ambas localizadas em áreas virgens, no entorno das minas. Dentro 

deste contexto, o presente trabalho pretende contribuir para o estudo de disposição 

conjunta (co-disposição e disposição compartilhada) desses materiais em área exaurida 

de cava ainda em operação. Para tal, esta dissertação foi desenvolvida com base em um 

estudo de caso da Mina Capim I, localizada na cidade de Ipixuna do Pará, estado do 

Pará, de propriedade da Pará Pigmentos SA, tratando-se, portanto de um caso real de 

projeto. Para o desenvolvimento do projeto de disposição integrada foram utilizados 

ensaios de laboratório sobre amostras de rejeitos isoladas e misturadas e sobre amostras 

de materiais estéreis, de acordo com as Formações geológicas presentes. Foram 

realizadas análises de percolação (método de elementos finitos) e de estabilidade 

(método de equilíbrio limite), ambas através do programa Slide da Rocscience Inc., e 

por fim, análise de liquefação dos rejeitos. No corpo do trabalho encontra-se a 

bibliografia que foi consultada, juntamente com as principais vantagens e desvantagens 

dos métodos encontrados sobre o assunto. A dissertação, através do tipo de solução 

proposta busca, entre outras razões econômicas e financeiras, minimizar o uso de áreas 

virgens, diminuindo com isso o impacto ambiental da mineração. Adicionalmente tem-

se a recuperação topográfica e ambiental da área degradada, antecipando as operações 

necessárias ao fechamento da mina. As análises obtidas no trabalho demonstraram que é 

possível viabilizar a técnica de disposição conjunta entre materiais de características 

geotécnicas diferentes. 

 

 

 

Palavras chave: co-disposição, disposição compartilhada, disposição conjunta. 
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ABSTRACT 

 
The mining activity, regardless of the mining and beneficiation methods used, generates 

environmental changes, resulting from changes to the local relief, due to great 

excavations, from clearing and grubbing, and from possible water source silting up over 

time, or even instantly due to ruptures in the waste (tailings and overburden) disposal 

structures. Quite often, mining overburden or tailings are arranged individually, in 

tailing dams and piles, respectively, both located in virgin areas, in the mines’ 

surroundings. Given this context, this paper intends to contribute to the study of joint 

disposal (co-disposal and shared disposal) of this material in depleted pit areas still in 

operation. For such, this dissertation has been developed based on a case study at the 

Capim I Mine, located in the city of Ipixuna, state of Pará, property of Pará Pignmentos 

SA, constituting, therefore, an actual project case. For developing the integrated 

disposal project, laboratory tests on isolated and mixed samples, and on overburden 

material samples, have been used, in accordance with the existing geological 

formations. Percolation (finite element method) and stability (limit equilibrium method) 

analyses, both executed through Rocscience Inc. Slide program, as well as tailings’ 

liquefaction analysis, were performed. The reference bibliography is provided in the 

body of the paper, along with the main advantages and disadvantages of the methods 

found about this topic. The dissertation is intended, based on the type of solution 

proposed, and, among others, on economic and financial reasons, to minimize the use or 

virgin areas, thus reducing environmental impact caused by the mining activity. In 

addition, the topographic and environmental recovery of the degraded area is also 

achieved, anticipating the final operations required for mine close-out. The analyses 

obtained with this work demonstrate that it is possible to make the joint disposal of 

different geotechnical characteristic materials feasible. 

 

 

 

 

 

Keywords: co-disposal, shared disposal, joint disposal 
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INTRODUÇÃO 
 

1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A atividade de mineração está relacionada ao aproveitamento de recursos naturais 

disponíveis na crosta terrestre, tais como minerais, petróleo, gás natural, água, entre 

outros. A extração mineral brasileira

e compreende mais de 70 substâncias minerais diferentes

 

A Figura 1.1 mostra as principais reservas minerais 

cenário mundial (dados de 2011)

liberadas pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral naquele ano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Reservas Minerais no Brasil 

outorgadas pelo DNPM

reservas minerais do Brasil em 2011
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ais de 70 substâncias minerais diferentes (DNPM, 2012
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As etapas que envolvem um projeto de mineração podem ser resumidas em prospecção, 

pesquisa mineral, lavra e descomissionamento do empreendimento mineiro. A etapa de 

prospecção envolve os estudos preliminares e reconhecimento geológico. A pesquisa 

mineral é responsável pela delimitação da jazida/depósito mineral, incluindo a 

caracterização tecnológica e a quantificação do mineral. A lavra é a etapa onde se 

desenvolvem as fases de lavra propriamente dita, tratamento dos minerais (cominuição, 

peneiramento, classificação, concentração, desaguamento, secagem, etc) e exportação 

do produto. O descomissionamento é representado pelas fases de desativação das 

operações de lavra, das atividades relacionadas ao fechamento de mina e consequente 

devolução da área de concessão, ou aproveitamento da mesma para outros fins.  

 

Na etapa de lavra, quando acontece a explotação dos recursos minerais, são gerados 

materiais estéreis e rejeitos. Os materiais estéreis, resultantes do decapeamento e lavra 

da mina, são de características variáveis e dependem exclusivamente da forma como os 

depósitos minerais foram geologicamente formados, não sendo possível, a priori, traçar 

um paralelo entre as proporções estéril/produto final para os diferentes tipos de 

minerais. As características dos rejeitos variam de acordo com o processo de 

beneficiamento utilizado na planta.  

 

A Figura 1.2 apresenta as razões médias entre o produto final e o rejeito gerado por 

mineral explotado, evidenciando que em alguns casos, como em minerações de ouro, 

essa proporção chega a 99%. No caso em estudo do presente trabalho, essa relação é da 

ordem de 80% do produto final retirado da jazida.  

 

 

Figura 1.2 – Razões médias entre produto final e rejeito gerado (Abrão, 1987 – Mod.) 
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Sendo os rejeitos e os materiais estéreis os principais resíduos, sob a ótica de volume e 

potencial contaminante, gerados no processo de extração e beneficiamento mineral, a 

forma como serão dispostos representam importante etapa tanto na fase de projeto como 

na operação das minas. Os materiais estéreis são dispostos em pilhas e utilizados no 

próprio empreendimento na construção de barramentos.  

 

Os rejeitos, tanto os mais grossos como os mais finos (‘lamas’), são geralmente 

dispostos em barragens, utilizando de modo geral os métodos de construção dos 

maciços com alteamentos por jusante, por montante ou pelo método de linha central 

(Figura 1.3). Em função de suas características de sucessivos alteamentos a partir de um 

dique de partida, estas estruturas podem ser objeto de variações das metodologias 

construtivas ao longo de sua vida útil. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
 

Figura 1.3 – Métodos de alteamento de barragens de contenção de rejeitos: (a) alteadas 

para montante – (b) alteadas para jusante – (c) método linha de centro 
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As atividades de mineração, quaisquer que sejam os métodos de lavra e de 

beneficiamento utilizados, geram modificações ambientais através das mudanças do 

relevo local em função das grandes escavações, da supressão vegetal, de eventuais 

assoreamentos de mananciais ao longo do tempo, ou até de forma instantânea por 

eventos de rupturas das estruturas de barragens de rejeitos. Essas mudanças têm tornado 

a legislação ambiental cada vez mais rigorosa para as atividades de mineração. 

 

Dentro desse contexto e considerando o crescente consumo mundial por commodities 

minerais, torna-se um desafio para a mineração atender as metas de produção 

harmonicamente com questões técnicas, econômicas e ambientais, tendo em vista os 

significativos volumes de resíduos gerados e os cuidados ambientais necessários. 

 

Desenvolver técnicas que permitam a disposição dos resíduos de mineração de forma 

sustentável, ou seja, de forma economicamente compatível e ambientalmente adequada, 

tem sido e será, cada vez mais, um desafio marcante e uma estratégia generalizada no 

âmbito do setor mineral. Entre essas técnicas, são reconhecidamente desejáveis aquelas 

que utilizam cavas de lavra exauridas, visando associar-se a economicidade da 

disposição com a recuperação topográfica da área degradada pela lavra, seja a céu 

aberto ou subterrânea.  

 

Esse trabalho apresenta um estudo de caso que aborda metodologia de disposição de 

estéreis e rejeitos, utilizando conceitos de co-disposição e disposição compartilhada em 

áreas exauridas de cava ainda em operação.  

 

Neste cenário procurou-se desenvolver os estudos de disposição dos resíduos de lavra 

(estéreis) e do beneficiamento do minério (rejeitos) em cava exaurida no interior de 

lavra em operação, o que tornou necessária a conciliação destes estudos com os planos e 

sequenciamento de lavra e os estudos das características geotécnicas dos materiais 

envolvidos, de forma a permitir a obtenção de geometrias mais convenientes e 

suficientemente seguras quanto à estabilidade geral das estruturas a serem implantadas. 

 

Algumas justificativas para a aplicação da metodologia de disposição desenvolvida 

neste trabalho encontram-se expostas a seguir: 
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� Redução dos custos de disposição de estéreis pelas menores distâncias de 

transporte e de rejeitos por aproveitar local já confinado (cava de lavra) ao invés 

de se construir barragens em áreas externas a mina; 
 

� Redução dos impactos ambientais locais, tendo em vista a não necessidade de 

utilizar áreas virgens (não degradadas); 
 

� Redução das distâncias de transporte para o caso dos materiais estéreis e de 

adução dos rejeitos em forma de lamas; 
 

� Recuperação topográfica da área lavrada. 

 

1.2 – OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 
 

Este trabalho compreende a abordagem de um sistema de co-disposição e disposição 

compartilhada de rejeitos e estéreis, em área exaurida de cava ainda em operação, como 

sendo uma alternativa desejável no desenvolvimento de projetos para disposição 

integrada de estéreis e rejeitos gerados numa planta industrial de mineração.  

 

Esse tipo de solução busca, entre outras razões econômicas e financeiras, minimizar o 

uso de áreas virgens, diminuindo com isso o impacto ambiental da mineração, através 

de estruturas que se ajustem às condições de segurança, estabilidade e funcionalidade, 

necessárias à sua adequada implantação. Adicionalmente, a solução proposta permite a 

recuperação topográfica e ambiental da área degradada, antecipando as operações 

necessárias ao fechamento da mina, utilizando os desembolsos previstos para a etapa de 

desativação do empreendimento. 

 

A dissertação foi desenvolvida com base em um estudo de caso envolvendo a 

disposição de rejeitos e estéreis provenientes dos processos de lavra e de 

beneficiamento industrial do minério de Caulim da Mina Capim I, localizada no 

município de Ipixuna do Pará, no estado do Pará.  

 

Para a implementação da metodologia adotada, foram necessários estudos baseados em 

resultados de ensaios de laboratórios, executados sobre amostras típicas dos rejeitos 
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isoladamente e misturados e dos materiais estéreis locais, além de análises de 

percolação e estabilidade desenvolvidas por meio do software Slide da Rocscience Inc.  

 

1.3 – ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos, incluindo esta Introdução, que apresenta a 

proposta de trabalho, destacando-se as considerações iniciais do estudo, as justificativas 

e objetivos previstos nessa dissertação; 

 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão sucinta das metodologias construtivas da co-

disposição e da disposição compartilhada de rejeitos e estéreis, enfatizando-se as 

vantagens e desvantagens das técnicas e os estudos básicos para a caracterização 

geotécnica destes materiais para fins de projetos de sistemas de disposição. 

 

O Capítulo 3 descreve o estudo de caso considerado, apresentando-se a localização da 

mina, uma breve descrição das principais aplicações do caulim e suas reservas 

mundiais, uma síntese da geologia regional e da geologia e hidrogeologia local, as 

principais características da lavra e do beneficiamento do minério de caulim, razão do 

empreendimento, e a concepção do sistema de disposição anterior à implantação do 

sistema proposto nesta dissertação. 

 

O Capítulo 4 apresenta os principais resultados dos ensaios de laboratório (análise 

granulométrica, densidade dos grãos, índices de vazios, limites de consistência, 

adensamento convencional, cisalhamento direto e triaxial), realizados em amostras de 

rejeito e materiais estéreis, uma sucinta descrição do fenômeno de liquefação, 

demonstrando-se ainda que os rejeitos estudados não apresentam potencial ou 

susceptibilidade aos fenômenos da liquefação. 

 

O Capítulo 5 inclui as concepções do projeto proposto para a co-disposição de rejeitos e 

disposição compartilhada de estéreis e rejeitos no âmbito do estudo de caso adotado, o 

sequenciamento de ocupação das áreas já exauridas de lavra de acordo com a 

proposição feita, bem como as correspondentes análises de percolação e estabilidade 

das estruturas finais. 
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No Capítulo 6, são apresentadas as principais conclusões provenientes das análises e 

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

algumas recomendações para pesquisas futuras e/ou complementares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CO-DISPOSIÇÃO E 
REJEITOS  
 

2.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 

A explotação mineral é um conjunto de atividades que permitem a extração de bens 

minerais da natureza, para o uso em manufaturas utilizadas pelo ser humano

2.1 apresenta, de maneira sintética e generalista,

extração e beneficiamento 

 

Figura 2.1 – Fluxograma básico do processo de explotação mineral

 

A sequência das atividades de explotação mineral envolve basicamente as operações de 

lavra, disposição dos resíduos estéreis, beneficiamento do minério, disposição dos 

rejeitos e manuseio e comercialização do produto, fases descritas sucintamente a seguir:

 

(i) Lavra 

 

Corresponde à fase de explotação mineral, 

materiais estéreis. Dependendo da geometria da ocorrência mineral

céu aberto, subterrânea ou subaquática. Para cada tipo de lavra citada, existem diversos 
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métodos de operação da lavra em função da geometria da ocorrência mineral, do tipo de 

minério, da disponibilidade dos equipamentos e das especificidades do 

empreendimento, etc.. 

 

Como exposto, na operação de lavra são destacados os materiais estéreis, que são 

removidos para permitir o livre acesso ao minério. Estes resíduos são dispostos em 

pilhas, ao passo que o minério é conduzido às plantas de beneficiamento. 

 

A lavra a céu aberto (Figura 2.2) é a opção mais econômica de lavra para ocorrências 

minerais com geometria concentrada, profundidades compatíveis com a estabilidade dos 

taludes da cava e com razões ‘estéril x minério’ convenientes. Pode variar desde 

pequenas raspagens manuais na superfície do terreno até enormes escavações com 

centenas de metros em profundidade.  

 

 

Figura 2.2 – Esquema geral das minas a céu aberto 

 

A lavra subterrânea, por sua vez, é desenvolvida em depósitos que ocorrem em grandes 

profundidades, com geometrias variáveis e quando o minério está concentrado em 

substratos geológicos mais complexos. Este tipo de lavra exige maiores investimentos, 

maiores custos operacionais e maiores riscos, por serem desenvolvidos em galerias 

sujeitas a grandes tensões. 

 

A lavra subaquática se impõe em casos específicos como regiões de elevadas 

precipitações ou no caso de resíduos de minérios sulfetados, visando inibir os efeitos 

deletérios de geração de drenagem ácida (Gomes, 2012). 
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(ii) Beneficiamento do minério 

 

Corresponde à fase da explotação mineral onde o minério recebe diversos tratamentos 

objetivando separar o mineral minério dos elementos considerados secundários ou 

contaminantes, descartados normalmente como rejeitos. As operações de 

beneficiamento podem compreender desde simples processos mecânicos como 

britagem, lavagem e classificação granulométrica, como no caso dos minérios de ferro, 

caulim, manganês, etc., até processos físico-químicos mais complexos, como no caso 

dos minérios de ouro, nióbio, fosfato, etc. 

 

Dentre os principais processos de tratamento dos minérios, incluem-se a cominuição, a 

concentração e o desaguamento. A cominuição é a etapa responsável pela redução e 

separação granulométrica do material, envolvendo as fases de britagem, peneiramento, 

moagem e/ou ciclonagem. Na concentração, induz-se a separação dos minerais de 

interesse econômico dos demais, compreendendo operações de separação magnética, 

flotação e concentração gravimétrica e, no desaguamento, o objetivo é a remoção da 

água incorporada por meio de operações como sedimentação, filtragem, centrifugação e 

secagem.  

 

(iii) Disposição dos resíduos gerados na mineração 

 

Durante as operações de lavra e de beneficiamento, são gerados resíduos que não 

possuem interesse econômico e, portanto, devem ser objetos de disposição definitiva em 

locais pré-determinados e preparados para esta finalidade. 

 

Os materiais estéreis, que geralmente são solos, rochas ou a mistura aleatória destes 

materiais, encontram-se em diferentes granulometrias e são dispostos comumente sob a 

forma de pilhas de grandes dimensões, chamadas ‘pilhas de estéril’ (PDE).  

 

Durante o beneficiamento do minério, a inclusão de grandes quantidades de água visa 

promover a lavagem e a separação da substância útil de interesse dos demais materiais 

que são, então, descartados sob a forma de polpa, constituindo os chamados ‘rejeitos’ de 
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mineração. Estes resíduos são, então, estocados em reservatórios confinados por 

barramentos ou desaguados e dispostos em pilhas, tal como os materiais estéreis. 

 

2.2 – CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DE ESTÉREIS E REJEI TOS 
 

2.2.1 – Caracterização Geotécnica dos Estéreis  

 

Os estéreis constituem os materiais de decapeamento de uma jazida e são comumente 

dispostos em pilhas ao longo dos talvegues e encostas situadas nas proximidades 

imediatas da lavra, visando minimizar tanto os custos de transporte destes materiais 

como prover uma inserção direta e natural das pilhas ao meio físico local, mitigando, 

sempre que possível a degradação das áreas do entorno do empreendimento. 

 

Para o estudo das fundações das pilhas de estéril, são comumente programadas 

campanhas de sondagens à percussão, sondagens mistas (quando necessárias) e poços 

de investigação. Nas sondagens à percussão, são realizados ensaios de resistência à 

penetração SPT e, em profundidades específicas, devem ser previstos ensaios de 

infiltração para a determinação das permeabilidades dos materiais locais. Nos poços de 

investigação, procede-se à coleta de blocos indeformados, para a obtenção das amostras 

utilizadas nos ensaios de laboratório. 

 

Em laboratório, as amostras são submetidas a diversos ensaios, tais como caracterização 

(granulometria por peneiramento e sedimentação, densidade real dos grãos e limites de 

consistência) e ensaios de resistência do tipo cisalhamento direto ou compressão triaxial 

para a determinação dos parâmetros de resistência dos materiais em termos de tensões 

totais e efetivas, simulando as condições operacionais reais da pilha assente sobre solo 

de fundação. 

 

O programa de investigação geotécnica deve contemplar também a determinação dos 

parâmetros físicos, de permeabilidade e de resistência dos materiais constituintes da 

própria pilha. A amostragem dos materiais estéreis deverão ser representativas das 

diferentes unidades geotécnicas constituintes da jazida, devidamente individualizadas e 

contextualizadas na composição final do material do empilhamento. Estes materiais 
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seriam, então, ensaiados isoladamente ou em misturas aleatórias em laboratório, para as 

condições julgadas mais similares ou mais críticas previstas para a pilha de estéril. 

 

Os condicionantes de projeto requerem análises da estabilidade da pilha, instalação de 

sistemas de controle e percolação de fluxos naturais ou de águas pluviais e a adoção de 

dispositivos para proteção superficial das bermas e dos taludes. No Brasil, os requisitos 

e procedimentos exigidos para a elaboração e apresentação de projeto de disposição de 

estéril são prescritos pela Norma NBR 13039 (ABNT - 2006), que constitui a revisão 

atual da antiga NBR 13029 (ABNT - 1993). 

 

De acordo com as prescrições destas normas, as análises de estabilidade de pilhas de 

estéril devem ser realizadas adotando-se valores mínimos dos fatores de segurança para 

as condições de saturação normal e crítica em conformidade com as seguintes 

recomendações: 
 

� Condição de saturação normal (drenada): nível d’água no contato 

pilha/fundação; fator de segurança mínimo de 1,50; 

� Condição de saturação crítica: elevação do nível d’água no maciço da pilha até 

se atingir um fator de segurança de 1,30; 

� Na análise de estabilidade dos taludes entre bermas, considerar um fator de 

segurança mínimo igual a 1,50, em condição de saturação normal. 

 

2.2.2 – Caracterização Geotécnica dos Rejeitos  

 

Os rejeitos predominantemente compostos por partículas de granulometria grossa 

(acima de 50 µm) são denominados ‘rejeitos arenosos’. Esses materiais apresentam 

partículas nas frações areia fina a média e, em alguns casos, siltosas, sem características 

de plasticidade. Os rejeitos provenientes do beneficiamento do minério de ferro é um 

típico exemplo destes materiais.  

 

Os rejeitos finos ou ‘lamas’ são geralmente originados dos espessadores e do processo 

de beneficiamento que envolve a flotação em colunas. Normalmente, são gerados 

concomitantemente com os rejeitos mais arenosos e, em alguns sistemas, são lançados 
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separadamente por incorporar problemas e comportamentos geotécnicos distintos. Esses 

rejeitos, em geral, são extremamente finos, caracterizados por conter basicamente 

frações granulométricas correspondentes a silte e argila. Alguns rejeitos finos, 

entretanto, exibem características de plasticidade, com baixos valores de IP, como, por 

exemplo, os rejeitos provenientes do beneficiamento industrial de alumínio e do ouro. 

Desta forma, constituem materiais de difícil adensamento e sedimentação (Padula, 

2004), exigindo grandes áreas e reservatórios para a sua deposição e inviabilizando a 

utilização destes rejeitos como materiais de suporte ou de construção para futuros 

alteamentos de barragens.  

 

No caso de rejeitos ciclonados, as frações arenosas que constituem o underflow, por 

tender a apresentar um melhor comportamento geotécnico em termos de resistência ao 

cisalhamento e permeabilidade, são comumente utilizados como material de construção 

da estrutura de contenção. As frações mais finas, compondo o overflow, são descartadas 

tipicamente como uma suspensão concentrada no reservatório.  

 

Em princípio, a caracterização dos rejeitos pode ser estabelecida por meio de ensaios 

realizados sobre amostras representativas do mesmo. Outras condições, porém, 

implicam análises associadas diretamente às especificidades dos sistemas de disposição 

de rejeitos. A prática comum, em termos da adoção de uma técnica de disposição de 

rejeitos, tem sido a clássica abordagem da construção de uma barragem de contenção 

em alteamentos sucessivos. Esta concepção implica a análise e o conhecimento prévio 

dos diferentes processos físicos associados aos princípios do lançamento e da disposição 

de rejeitos pela técnica de aterro hidráulico, processo consideravelmente atrativo do 

ponto de vista econômico, executivo e operacional.  

 

Estes estudos envolvem mecanismos de segregação hidráulica, sedimentação e 

adensamento, variações da condutividade hidráulica e da drenabilidade destes materiais 

e a necessidade de caracterização do comportamento dos mesmos em termos de 

resistência ao cisalhamento e à susceptibilidade à liquefação (Gomes, 2012). Em função 

da complexidade dos problemas geotécnicos envolvidos e dos impactos ambientais 

inerentes a tais empreendimentos (uma eventual ruptura pode impor consequências 

sociais, econômicas e políticas que tornem inviável a própria continuidade da 
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exploração mineral), o projeto e a construção de uma barragem de contenção de rejeitos 

envolvem sólidos princípios da Engenharia Geotécnica e uma forte inserção 

multidisciplinar com os processos de lavra e tratamento industrial do minério. 

 

2.3 – CO-DISPOSIÇÃO E DISPOSIÇÃO COMPARTILHADA 
 

Com a crescente dificuldade de liberação, por parte dos órgãos ambientais, de novas 

áreas para a disposição final dos resíduos de mineração, uma alternativa bastante viável 

seria integrar estes sistemas de disposição em um mesmo depósito através da disposição 

de rejeitos e estéreis num mesmo espaço físico. Quando a mistura rejeito-rejeito ou 

rejeito-estéril for realizada previamente ou efetivada no próprio ambiente da disposição 

tem-se a técnica definida por co-disposição. Agora, quando os materiais estéreis e os 

rejeitos forem dispostos no mesmo espaço físico, sem, contudo precisar misturá-los 

tem-se a técnica definida por disposição compartilhada, (Peixoto, 2012). As Tabelas 2.1 

e 2.2 apresentam algumas vantagens e desvantagens agregadas aos métodos de 

disposição conjunta. 

 

Tabela 2.1 – Vantagens dos sistemas de disposição compartilhada e co-disposição 

Método Vantagens 

Co-disposição 

� Redução de volume - melhoria das características 
geotécnicas e de densidade da mistura de rejeitos; 

� Redução de volume - melhoria das características 
geotécnicas e de densidade da mistura de rejeitos + 
estéreis; 

� Melhoria das características de resistência e de 
deformabilidade quando os resíduos misturados possuem 
granulometrias muito diferentes; 

� Redução de comprometimento ambiental de áreas para 
disposição de resíduos; 

� Recuperação de área minerada. 

Disposição 

compartilhada 

� Aproveitamento de áreas já utilizadas anteriormente para 
disposição de rejeitos ou de estéreis (estéreis lançados 
sobre bacias exauridas de rejeito ou rejeitos lançados 
sobre platôs de pilhas de estéreis); 

� Redução de comprometimento ambiental de áreas para 
disposição de resíduos; 

� Recuperação de área minerada. 
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Tabela 2.2 – Desvantagens dos sistemas de disposição compartilhada e co-disposição 

Método  Desvantagens 

Co-disposição 

� Necessidade de maiores cuidados no projeto e de controle 

durante a operação do sistema; 

� Possibilidade de comprometimento das características de 

resistência e de deformabilidade quando resíduos muitos 

finos são misturados a resíduos grossos em grandes 

proporções; 

� Comprometimento ambiental quando um dos rejeitos for 

quimicamente ativo ou tóxico; 

Disposição 

compartilhada 

� Necessidade de maiores cuidados no projeto e de controle 

durante a operação do sistema; 

� Comprometimento ambiental quando um dos resíduos for 

quimicamente ativo ou tóxico. 

 

Os métodos de co-disposição e disposição compartilhada geralmente se tornam opções 

desejáveis quando se tem disponível uma área única para disposição de resíduos como 

cavas exauridas ou outras áreas mineradas. Quando existem outras áreas livres para a 

disposição dos resíduos, torna-se mais econômico a disposição dos mesmos em 

separado, evitando-se a complexidade técnica e operacional dos métodos de disposição 

conjunta.  

 

A aplicação dos métodos de co-disposição e disposição compartilhada implica 

previamente a determinação das propriedades geotécnicas dos materiais a serem 

misturados, particularmente em termos resistência e drenabilidade. Outro aspecto 

fundamental a ser considerado é a ‘trabalhabilidade’ da mistura proposta para viabilizar 

a praticidade dos procedimentos operacionais em campo. Estudos específicos para a 

mistura dos materiais podem ser necessários na hipótese de análises de percolação ou da 

estabilidade de estruturas compostas. Assim, por exemplo, no caso de sistemas de co-

disposição envolvendo estéreis e rejeitos, a relação em peso da mistura entre os dois 

resíduos (Tabela 2.3) pode ser determinante para a viabilização ou não da solução 

integrada de disposição (Leduc et al., 2003). 
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Para disposição compartilhada, as técnicas comumente utilizadas incluem células para 

disposição de rejeito, disposição de rejeito em finas camadas e injeção dos rejeitos nos 

depósitos dos estéreis. 

 

Tabela 2.3 – Relação estéril-rejeito em sistemas de co-disposição (Leduc et al., 2003) 

Relação estéril-rejeito Potencial de aplicação 

> 8:1 Provavelmente adequado para co-disposição 

4:1 a 8:1 Requer estudos mais detalhados para definição 

< 4:1 Provavelmente não adequado para co-disposição 

 

A disposição de estéril e rejeito por meio do processo de mistura, realizada durante as 

atividades de processamento, transporte ou no próprio depósito de estéril, constitui um 

método simples e bastante flexível, permitindo o controle durante o processo de mistura 

e homogeneização do material. Sua desvantagem é a necessidade de equipamentos para 

terraplenagem, mistura e transporte dos materiais, que elevam significativamente o 

custo de implantação e operação desta técnica, restringindo o seu uso. 

 

Assim, a metodologia da mistura estéril-rejeito envolve algum tipo de co-disposição 

sem prévia mistura. Um exemplo típico compreende a construção de diques de estéril 

atuando como células independentes receptoras de rejeitos (Figura 2.3). Essas células 

são, então, preenchidas em diferentes fases, de tal modo que enquanto uma está sendo 

formada, a outra estará em processo de secagem e uma terceira em processo de 

construção. Após o adensamento e ressecamento do rejeito, o estéril é lançado sobre a 

célula consolidada, reiniciando-se, assim, o processo. 

 

 

Figura 2.3 – Células de rejeitos em depósitos de estéril (Leduc et al., 2003, mod.) 
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O método proposto não precisa de equipamentos diferentes dos já comumente utilizados 

na mineração, fato que simplifica sua execução, tornando-o, quando comparado a outras 

técnicas citadas a seguir, o de menor custo operacional. Em contrapartida o depósito 

(pilha) será construído de forma mais lenta, exigindo um planejamento eficiente de tal 

modo que as poropressões geradas não comprometam a estabilidade dos taludes das 

pilhas, minimizando potenciais riscos de ruptura. 

 

Uma alternativa envolve a disposição alternada entre camadas de estéril e rejeito, com o 

propósito de promover a infiltração do rejeito nas camadas de estéreis, permitindo-se, 

desta forma, a dissipação dos excessos de poropressões induzidas nos rejeitos (Figura 

2.4). Este sistema emprega equipamentos já utilizados na mineração, dispensa o uso de 

bombas para lançamento do material e permite inspeções visuais do sistema durante as 

atividades construtivas.  

 

 

Figura 2.4 – Camadas alternadas de estéreis e rejeitos (Leduc et al., 2003) 

 

Um outro método implica a injeção de rejeitos no depósito de estéril por meio de 

perfurações, verticais ou inclinadas, formando uma malha de furos na superfície das 

pilhas (Figura 2.5). Para que esta operação seja possível é necessário que o rejeito seja 

disposto espessado ou na forma de pasta e que se disponha de equipamentos para 

perfuração e injeção. 

 

Embora a metodologia seja simples, o transporte do rejeito até a área de lançamento, os 

equipamentos de alta pressão (bomba) essenciais à injeção e a manutenção constante da 

instalação e da operação da malha, oneram esta solução, limitando a sua utilização. A 
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eficiência em relação ao preenchimento dos poros entre as partículas de estéril e a 

possibilidade de injeção em pilhas existentes constituem suas principais vantagens. 

 

 

 

Figura 2.5 – Injeções de rejeito em furos verticais ou inclinados em depósitos de estéril 

(Leduc et al., 2003) 

 

O presente trabalho propõe a utilização de áreas já lavradas de uma cava operacional 

para implantação de um sistema integrado de disposição compartilhada e de co-

disposição envolvendo os materiais estéreis (areno-argilosos e/ou cauliníticos) e os 

rejeitos (oriundos dos processos de tratamento industrial de desarenamento e da 

centrifugação) provenientes da Mina Capim I da empresa Pará Pigmentos S.A. (PPSA), 

localizada no município de Ipixuna do Pará/PA. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDO DE CASO: MINA CAPIM I (PARÁ PIGMENTOS/PA) 
 

3.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

No município de Ipixuna do Pará, estado do Pará, localiza-se a Mina Capim I de 

propriedade da Pará Pigmentos S.A. (PPSA), empreendimento adotado como estudo de 

caso para o desenvolvimento deste trabalho de dissertação. Será abordada uma 

característica pouco comum em minerações similares, que é o procedimento relacionado 

à disposição de estéreis e de rejeitos em área exaurida de cava em operação, à medida 

que a lavra avança. 

 

O complexo minerador da Mina Capim I explota caulim em lavra a céu aberto. Parte do 

seu beneficiamento, que corresponde às operações de retirada dos materiais grossos e 

contaminantes em geral, ocorre no município de Ipixuna do Pará. Só então, o minério 

semi-beneficiado é conduzido, via mineroduto, para a cidade de Barcarena também no 

estado do Pará, local onde é submetido à secagem e posterior expedição através de seu 

porto (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Localização do Complexo da Mina Capim I (Carneiro et al., 2003)  
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O caulim é uma rocha composta por silicatos hidratados de alumínio (em especial a 

caulinita e a haloisita) e outras substâncias sob forma de impurezas como areia, quartzo, 

palhetas de mica, grãos de feldspato, óxidos de ferro e titânio. De acordo com sua 

gênese, pode ser dividido em dois tipos principais, caulim primário ou secundário 

(Murray, 1980). 

 

O caulim primário, também chamado de residual, pode resultar de alterações 

hidrotermais ou alterações intempéricas de rochas cristalinas. Quando o processo ocorre 

em região de clima quente e úmido, cujas condições físicas e químicas favorecem a 

decomposição de feldspatos e de outros alumino-silicatos presentes em granitos e 

rochas metamórficas, temos o caulim oriundo da alteração intempérica. O caulim 

oriundo da alteração hidrotermal ocorre pela circulação de fluidos quentes provenientes 

do interior da crosta. Os granitos são as rochas matrizes mais comuns na formação 

destes tipos de depósitos. 

 

O caulim secundário resulta do processo de erosão e deposição de materiais 

transportados por correntes de água doce. Apresenta baixo teor de quartzo e mica, 

porém pode apresentar contaminação de óxido de ferro e titânio, alterando sua cor 

branca original. Uma característica do caulim secundário é a alta percentagem de 

caulinita, resultando em um produto cujas características são adequadas à indústria de 

papel. 

 

As reservas de caulim, apesar de ampla distribuição geográfica, encontram-se 

localizadas quase que praticamente em apenas quatro países: 53% nos EUA, 28% no 

Brasil, 7% na Ucrânia e 7% na Índia (IBRAM, 2011).  

 

O Brasil, embora detenha a segunda maior reserva mundial de caulim, é apenas o sexto 

produtor. Os depósitos, do tipo sedimentar, representam 99% das reservas medida, 

indicada e inferida, e encontram-se distribuídos nos estados do Amazonas, com 75% 

das reservas; no estado do Pará, com 9,5% e no estado do Amapá, com 10,5%. Nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, encontram-se as reservas de 

caulim primário (DNPM, 2012). 
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A lavra de caulim da Mina Capim I, com reserva medida, indicada e inferida de 

aproximadamente 75 milhões de toneladas, ocorre em uma cava a céu aberto, conforme 

já mencionado. O caulim produzido pela Mina Capim I, que corresponde a 21,83% de 

toda a produção de caulim nacional (DNPM, 2012), destina-se à indústria do papel, pois 

apresenta características físicas e químicas adequadas a esse tipo de aplicação industrial. 

O caulim explotado na Mina Capim I é do tipo ‘high grade coating clay’. 

 

Como características tecnológicas, o caulim apresenta-se como quimicamente inerte em 

uma ampla faixa de valores de pH, cor branca ou quase branca, capacidade relevante de 

cobertura quando usado como pigmento e reforçador para as aplicações de carga, possui 

baixa condutividade térmica e elétrica, é macio e pouco abrasivo e, por fim, apresenta-

se competitivo quando comparado ao custo de materiais alternativos. 

 

Em função de seu uso, as características mencionadas serão mais ou menos importantes. 

Para a indústria do papel, importa a granulometria, alvura, viscosidade e mineralogia do 

caulim. Para a indústria do cimento, a composição química é a mais importante e para a 

indústria da cerâmica, as propriedades de plasticidade, retração linear e resistência 

mecânica constituem as mais relevantes. 

 

3.2 – GEOLOGIA REGIONAL 
 

A Mina Capim I está localizada na Bacia do Marajó (Figura 3.2), que é uma Bacia do 

tipo Riftes Abortados Mesozóico, originada durante a abertura do Oceano Atlântico. A 

Bacia tem aproximadamente 70.000km² e é formada por falhas normais NW-SE 

cortadas por falhas de transferência NE-SW e ENE-WSW que a dividiram nas sub-

Bacias Mexiana, Limoeiro, Mocajuba e Cametá (Villegas, 1994). 

 

O preenchimento da Bacia do Marajó, especificamente na região do Rio Capim, objeto 

deste trabalho, compreende os depósitos desde a Era Paleozóica até o Recente. Na Era 

Mesozóica, período do Cretáceo, incluem-se as formações Itapecuru e Ipixuna. Na Era 

Cenozóica, período do Terciário, tem-se a Formação Barreiras e, no período 

Quaternário, os aluviões e os depósitos recentes (Villegas, 1994). A litoestratigrafia 

regional está indicada na Figura 3.3. 
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Figura 3.2 – Mapa Geológico da Bacia do Marajó (CPRM, 2008) 

 

A Formação Itapecuru é uma unidade siliciclástica formada por arenitos caulínicos 

finos, com níveis argilosos e conglomeráticos que exibem estratificação cruzada e que 

foram depositados em ambiente fluvial, sob condições semi-áridas (Góes, 1991). 

 

A Formação Ipixuna é composta por rochas sedimentares que ocorrem entre as cidades 

de São Miguel do Guamá no estado do Pará e Imperatriz no estado do Maranhão, 

(Franscisco et al., 1971). A Formação, que se encontra exposta na região do Rio Capim, 
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compreende arenitos finos cauliníticos, friáveis, cor creme a esbranquiçado; camadas ou 

lentes de siltitos e argilitos brancos e ainda lentes de arenitos grosseiros a 

conglomeráticos, com pequenos seixos de quartzo subangulares a subarredondados, este 

último de ocorrência mais rara. Esta formação foi depositada em ambiente flúvio-

lacustre (Rossetti e Góes, 2004). 

 

 

Figura 3.3 – Litoestratigrafia da Bacia do Marajó (CPRM, 2008). 

 

A Formação Barreiras, que forma o capeamento da jazida, apresenta espessuras 

variáveis em torno de 20m de profundidade, no perfil analisado. É caracterizada por 

sedimentos areno-argilosos, amarelados a avermelhados, contendo níveis 

concrecionários e cimentados com óxidos e hidróxidos de ferro, além de arenitos 

vermelhos de granulação média a fina.  

 

No contato com a Formação Ipixuna apresenta, em muitos pontos, um conglomerado 

basal composto por pequenos seixos subarredondados de quartzo. Da mesma forma que 

na Formação Ipixuna, a deposição dos sedimentos desta unidade é atribuída a um 

sistema de natureza flúvio-lacustre. 



 

 24 

3.3 – GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LOCAL 
 

A geologia local restringe-se aos mesmos litotipos observados na Bacia do Marajó e na 

região do Arco do Capim ou Arco Tocantins. São observados, com cronologia 

descendente, depósitos da Formação Itapecuru e Ipixuna, ambos do Cretáceo Superior, 

depósito da Formação Barreiras, do Terciário Superior e os latossolos amarelos. 

 

O horizonte de caulim está inserido na Formação Ipixuna, a aproximadamente 20m de 

profundidade, sendo formado por intercalações de caulim com arenitos caulíniticos, as 

vezes interdigitados. Sobre a camada de caulim, encontra-se uma camada de sedimentos 

arenos-argilosos que grada para um arenito fino friável, localmente conglomerático. 

 

No depósito da Mina Capim I, as camadas apresentam-se sub-horizontalizadas e foram 

divididas em Unidade Superior e Inferior (Figura 3.4). 

 

 Figura 3.4 – Perfil da geologia da Mina Capim I (PPSA, 2012) 

 

A Unidade Superior é formada essencialmente por sedimentos da Formação Barreiras e 

forma o capeamento da jazida. A Unidade Inferior é formada pelas camadas de caulim, 

que, em direção à base, intercalam-se com camadas arenosas, constituindo o minério 

propriamente dito. Os depósitos de caulim, segundo sua classificação, foram separados 

em horizontes de caulim duro, intermediário e macio (Figuras 3.4 e 3.5).  
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Figura 3.5 – Amostras do caulim, duro, intermediário e macio (PPSA, 2012) 

 

Esta classificação é baseada em parâmetros texturais, tais como consistência, 

granulometria, percentual de areia, presença de minerais opacos e aspectos secundários, 

como cor, fratura, porosidade e manchas.  

 

Na sequência estratigráfica local (Figura 3.4), do topo para a base do perfil, são 

caracterizados os seguintes horizontes: 
 

� Latossolos amarelos, com variação de textura média a argilosa, tidos como solos 

envelhecidos, ácidos, de boa drenagem e permeáveis, embora possam apresentar 

também textura muito argilosa. 

 

� Sedimentos argilosos e argilo-arenosos, de coloração creme-amarelado, tornando-se 

avermelhado para a base, localmente plástico, com pequenos canais verticais de 

caulim; constitui a parte da porção estéril da jazida. 

 

� Arenito avermelhado de granulometria média a fina, argiloso, às vezes friável. 

Apresenta na base, ocasionalmente, níveis conglomeráticos contendo grãos de 

quartzo e grãos subarredondados de feldspato caulinizado. Esta camada está 

relacionada a paleocanais e planícies de inundação que ocorreram durante a 

sedimentação do Grupo Barreiras; também constitui parte da porção estéril da 

jazida. 

 

� Caulim duro e intermediário, fino, com coloração variando de branco a amarelo, 

rosa, lilás ou vermelho, dependendo do grau de impregnação dos hidróxidos e 

Caulim duro  Caulim intermediário Caulim macio 
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óxidos de ferro e titânio. Constituem sedimentos pelíticos da Formação Ipixuna. O 

contato entre esta e a camada sobreposta é discordante e erosional. Em função de 

sua baixa alvura, geralmente inferior a 65%, é considerado material estéril. 

 

� Caulim macio, de coloração branca, com poucas manchas lilás, vermelhas ou 

amareladas, tendendo a ser mais arenoso na base. Também são sedimentos da 

Formação Ipixuna e constituem o minério propriamente dito. 

 

Em termos hidrogeológicos, a Mina Capim I está localizada na Bacia Hidrográfica do 

Rio Guamá – Capim e possui aquífero livre e confinado. O aquífero livre oscila entre a 

base do caulim duro e o topo do caulim macio. Acima desta superfície livre do lençol 

freático, tem-se a zona não saturada, com espessura entre 27,00 m e 32,00 m, que 

apresenta uma condutividade hidráulica da ordem de 10-2 a 10-3 cm/s, valor considerado 

alto para o material existente na região. Subjacente ao aquífero livre tem-se a zona 

saturada com aquíferos confinados que sofrem influência direta das enchentes e 

estiagens do rio Capim.  

 

3.4 – LAVRA E BENEFICIAMENTO MINERAL 
 

A lavra da Mina Caulim I é feita na localidade de Ipixuna do Pará, local onde também 

ocorre parte do beneficiamento do minério. Posteriormente o produto semi-beneficiado 

é transportado para secagem e expedição no porto localizado na cidade de Barcarena, 

estado do Pará.  

 

O método de lavra utilizado pela PPSA é extração a céu aberto em aluvião sub-

horizontal, e as operações de lavra realizadas na área são: desmatamento, decapeamento 

e remoção dos estéreis, extração, carregamento e transporte do minério. Para a 

explotação do minério são utilizados equipamentos convencionais de terraplenagem 

como escavadeiras, tratores de esteira, carregadeiras “blungers”.  

 

O transporte do minério até as instalações de beneficiamento é feito por caminhões. O 

minério tratado (produto final) é conduzido para o porto de exportação de Barcarena 

através de mineroduto.  



 

 

O complexo minerador denominado 

aberto conforme Figura 3.6

 

Figura 3.6

 

O beneficiamento industrial 

separação magnética, branqueamento, filtragem rotativa, evaporação e 

descritas sucintamente a seguir

 

Na fase de dispersão, o minério, com 18% de teor de umi

composto de poliacrilato de sódio, carbonato de sódio e água em tanques nos chamados 

blungers (Figura 3.7). A polpa proveniente dos 

para homogeneização e posteriormente transferida para um circui

estágios de ciclonagem, compondo, então, a etapa de desarenamento do processo 

(Figura 3.7). 
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O complexo minerador denominado Capim I compreende a cava de mineração a céu 

igura 3.6.  

6 – Vista aérea da cava – Mina Capim I (PPSA, 2012)

industrial envolve etapas de dispersão, desareamento, centrifugação, 

separação magnética, branqueamento, filtragem rotativa, evaporação e 

descritas sucintamente a seguir. 

Na fase de dispersão, o minério, com 18% de teor de umidade, é misturado com o 

composto de poliacrilato de sódio, carbonato de sódio e água em tanques nos chamados 

(Figura 3.7). A polpa proveniente dos blungers é colocada num outro tanque 

para homogeneização e posteriormente transferida para um circuito constituído por três 

estágios de ciclonagem, compondo, então, a etapa de desarenamento do processo 

de mineração a céu 

 

Mina Capim I (PPSA, 2012) 

de dispersão, desareamento, centrifugação, 
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Blunger Desareamento 

Figura 3.7 – Usina de beneficiamento em Ipixuna do Pará – Blunger e Desarenamento 

(PPSA, 2012) 

 

No circuito de centrifugação ocorre a separação dos produtos de acordo com o tamanho 

e a distribuição das partículas (Figura 3.8). Três separadores magnéticos de alta 

intensidade promovem a liberação dos óxidos de ferro e titânio presentes na polpa, 

elevando desta forma a alvura e reduzindo o yellowness do produto (Figura 3.8). 

 

Centrifugação Separação magnética 

Figura 3.8 – Usina de beneficiamento em Ipixuna do Pará – Centrifugação e Separação 

Magnética (PPSA, 2012) 

 

Por meio do tratamento químico com hidrossulfito de sódio, o produto final torna-se 

mais alvo (fase de branqueamento), induzido pela redução e solubilização dos minerais 

ferrosos não retirados no estágio anterior (Figura 3.9). No estágio seguinte, 

correspondente à filtragem rotativa, promove-se uma substancial redução da presença 

da água na polpa e o correspondente incremento da concentração de sólidos que atinge, 

nesta fase, valores entre 54% e 59% (Figura 3.9). 
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Branqueamento Filtragem 

Figura 3.9 – Usina de beneficiamento em Ipixuna do Pará – Branqueamento e 

Filtragem (PPSA, 2012) 

 

A função do pré-evaporador é aumentar ainda mais a concentração de sólidos da polpa 

dispersa para valores entre 68 a 70% e assim, maximizar a operação do sistema spray-

dryer, no qual a polpa entra em contato direto com o ar aquecido a 400º C e a secagem 

se dá quase que instantaneamente. O produto, com aproximadamente 5% de umidade, é 

conduzido, então, por um conjunto de roscas transportadoras e um elevador de canecas 

até os silos finais de estocagem. 

 

A Figura 3.10 mostra uma vista aérea geral da usina de semibeneficiamento do minério, 

localizada na cidade de Ipixuna do Pará. 

 

 

Figura 3.10 – Vista aérea da planta de beneficiamento – Mina Capim I (PPSA, 2012) 
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3.5 – CONCEPÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DOS MATERIAIS 
ESTÉREIS E REJEITOS  
 

Os estéreis são constituídos, basicamente, por três materiais: solos coluvionares do tipo 

argilo-arenosos da Formação Barreiras, com espessura média de 20m, solos cauliníticos 

do tipo argilo-siltosos, da Formação Ipixuna, e outros materiais mistos de transição. A 

espessura média dos solos cauliníticos e dos materiais mistos é em média de 10m. Os 

materiais estéreis correspondem a 67% dos resíduos gerados na explotação mineral da 

mina Capim I, conforme Figura 3.11. 

 

Nas plantas são gerados rejeitos grossos na operação de desarenamento e rejeitos finos 

nos processos centrifugação, separação magnética e filtragem. Os rejeitos correspondem 

a 33% dos resíduos gerados na explotação mineral da mina Capim I, conforme Figura 

3.11. Dos 33% correspondentes aos materiais de rejeitos, 14% são gerados durante as 

fases de separação magnética e filtragem, constituindo materiais mais finos e os 

restantes 86% correspondem a rejeitos grossos, derivados das fases de desarenamento e 

centrifugação.  

 

A caracterização geotécnica destes materiais e dos materiais estéreis será apresentada no 

Capítulo 4 desse trabalho. 

 

 

Figura 3.11 – Geração de estéreis e rejeitos (produção de 600.000 t/ano de caulim)  

Estéreis Rejeitos 

1.23 x 10⁶ m³/ano 
(33% do total dos 
resíduos gerados 

pela Mina)

67%

19%

8%
6% Rejeito_desarenamento

Rejeito_centrifugaçao

Rejeito_separadores 
magneticos
Rejeito_filtragem

2.5 x 10⁶ m³/ano 
(67% do total dos 
resíduos gerados 

pela Mina)
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Desde o início da explotação mineral da Mina Capim I, em 1995, até o período relativo 

ao plano diretor proposto em 2010, várias estruturas (barragens/bacias e pilhas) foram 

construídas em áreas externas, próximas a cava, para a disposição dos materiais estéreis 

e rejeitos provenientes respectivamente da lavra e do beneficiamento do caulim. 

 

Com o avanço da lavra e as disponibilidades das áreas lavradas, foi possível viabilizar a 

disposição conjunta de rejeitos grossos e estéreis no interior da cava, conforme 

sequenciado a seguir. 

 

O empreendimento, iniciado em 1995, foi equipado com a construção da planta de 

beneficiamento de minério, das barragens B1 e R3 para disposição de rejeitos, da 

barragem BCA, para clarificação do efluente final de águas para o meio ambiente 

natural e com a construção de pilhas de estéreis, todos construídos em área adjacente à 

cava da mina (Figura 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

                  ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS EM ÁREAS ADJACENTES A CAVA DA MINA 

Figura 3.12 – Fluxograma básico do processo de mineração - 1995  

(com as estruturas de disposição dos resíduos de mineração) 

 

Em 2000, as barragens B1 e R3 estavam praticamente esgotadas, com a sua capacidade 

exaurida para a disposição de rejeitos e a cava de lavra já havia avançado para leste, 

gerando disponibilidade de área em seu interior para eventual disposição de resíduos. 

Nesta época, foi elaborado o projeto executivo para implantação da bacia de 

acumulação denominada R4 e de pilha de estéreis no interior da cava exaurida (Figura 

3.13). 
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LEGENDA: 

ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS EM ÁREAS INTERNAS A CAVA DA MINA 

 

               ESTRUTURAS EXAURIDAS 

Figura 3.13 – Fluxograma básico do processo de mineração – 2000  

(com estruturas de disposição dos resíduos de mineração)  

 

Em 2010, a bacia R4 encontrava-se com sua capacidade muito reduzida, tornando 

necessária a construção de uma outra bacia de acumulação principalmente para os 

rejeitos grossos, provenientes do desarenamento, e dos rejeitos da centrifugação. Por 

outro lado, já havia sido elaborado o projeto de concepção da barragem denominada B2, 

a ser implantada em área de mata natural (Figura 3.14). 

 

 

Figura 3.14 – Vista geral da Mina Capim I (2010) 

Projeto da B2 

Pilhas de estéreis 

Barragem BCA 

Barragem R3 
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Desarenamento 

Beneficiamento 
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Tendo em vista a disponibilidade de área no interior da cava e a boa experiência 

adquirida com o sistema instalado em 2000, foi elaborado o plano diretor para 

disposição dos rejeitos grossos e dos estéreis no interior da cava exaurida (Figura 3.15), 

mantendo-se a bacia R4 para a disposição dos rejeitos finos, o que permitiria uma maior 

longevidade para a bacia existente. 

 

 

Figura 3.15 – Sistema de disposição de estéreis e rejeitos em cava exaurida 

 

O projeto permitirá a disposição de 30 milhões de metros cúbicos de materiais estéreis 

até a elevação 75 da pilha, correspondendo a aproximadamente 12 anos de operação, e a 

disposição de 3,6 milhões de metros cúbicos de rejeitos até a elevação 72,5, totalizando 

aproximadamente 3 anos de operação (Figura 3.16). O período de operação foi definido 

de acordo com os volumes de geração previstos para os resíduos da mina. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.16 – Curvas cotas x volumes: (a) rejeitos; (b) estéreis 

 

O projeto foi elaborado para ser implantado em três etapas (Figura 3.17). Nesta 

concepção, na falta de novas investigações (sondagens e ensaios de laboratório), o 

projeto considerou os mesmos parâmetros de resistência para os estéreis que tinham 

sido adotados nas análises da estabilidade dos taludes da mina (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1 – Parâmetros de resistência adotados para o projeto executivo (Relatório 

final de disposição de rejeitos e estéreis, ano 2000 – DF Consultoria) 

 

 

Para as análises de estabilidade, utilizou-se o programa Slide, pelo método de Bishop 

Simplificado, com ruptura circular global pelo corpo do aterro, admitindo-se as 

seguintes condições de solicitações: 

 

a) Ruptura geral do talude final com presença de nível d’água do lençol freático na 

fundação, estéril misturado e solto (inconsolidado), com fator de segurança mínimo 

admissível igual a 1,50; 
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Peso específico 
saturado (γsat)  - 

kN/m³
Coesão efetiva (c') 

(kPa)
Ângulo de atrito 
efetivo (ϕ') (°)

Estéril Argilo-Arenoso solto 14 18 30 18

Estéril Caulinítico solto 16 21 20 23

Estéril misturado, não classificado, solto 15 20 25 20

Estéril misturado consolidado 18 21 30 28

Fundação (areia caulinítica) 18 22 50 33
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b) Ruptura geral do talude final com presença de nível d’água do lençol freático na 

fundação, estéril misturado e consolidado, com fator de segurança mínimo admissível 

igual a 1,50; 

 

c) Ruptura geral do talude final com presença de nível d’água do lençol freático na 

fundação e saturação da pilha por influência do nível d’agua da R4, estéril misturado e 

consolidado, com fator de segurança mínimo admissível igual a 1,30, tendo em vista a 

Norma NBR 13028 (ABNT- 2006) para períodos de operação.  

 

Os resultados das análises de estabilidade, extraído do relatório do projeto executivo de 

disposição de rejeito e estéril em cava, elaborado pela Df Consultoria, estão 

apresentados na Tabela 3.2.  

 

Durante a implantação do projeto, a PPSA decidiu elevar a bacia R4 e a pilha de 

materiais estéreis para a elevação 85,00 m. 

 

Tabela 3.2 – Resultados das análises de estabilidade do projeto executivo (Relatório 

final de disposição de rejeitos e estéreis, ano 2000 – DF Consultoria) 

 

 

Apesar do projeto não verificar os novos fatores de segurança para estas condições e 

não instalar instrumentação comprobatória, os estudos efetuados por ocasião do Plano 

Diretor de 2010 demonstraram que o sistema está operando de forma satisfatória, sem 

quaisquer indícios de fatores de segurança menores que os necessários, ou seja, sem 

indícios de feições e/ou instabilidades atípicas na barragem R4 ou na pilha de estéreis, 

nestas novas condições. 

 

Condições gerais previstas
Fator de 

segurança

Ruptura geral do talude final com presença de nível d’água do lençol freático na 
fundação, estéril misturado solto (inconsolidado)

1,784

Ruptura geral do talude final com presença de nível d’água dolençol freático na
fundação, estéril misturado consolidado.

2,386

Ruptura geral do talude final com presença de nível d’água do lençol freático na 
fundação e saturação da pilha por influência do nível d’agua da R4, estéril 
misturado consolidado

1,54
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1 etapa – 1200m de lavra exaurida / barragem na elevação 45 m e pilha de materiais estéreis na elevação 40m 

2 etapa – 1200m de lavra exaurida / barragem na elevação 60 m, pilha de materiais estéreis na elevação 55 m  e rejeitos na elevação 54 m  

 
3 etapa – 1200m de lavra exaurida / barragem na elevação 75 m, pilha de materiais estéreis na elevação 75 m rejeitos na elevação 65 m 

Figura 3.17 – Sequência executiva da barragem R4 
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CAPÍTULO 4 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS REJEITOS E ESTÉREIS 
 

4.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este capítulo apresenta os resultados dos ensaios de laboratório realizados para o estudo 

de co-disposição e disposição compartilhada dos resíduos de mineração gerados na 

Mina Capim I, assim como as correspondentes análises das características geotécnicas 

destes materiais. Os estudos geotécnicos tanto dos rejeitos como dos materiais estéreis 

foram realizados sob a ótica da Mecânica Clássica dos Solos, muito embora os rejeitos 

não mantenham as características de material natural, como no caso dos estéreis.  

 

No caso do rejeito, tendo em vista as condições de disposição de materiais em polpa em 

cava ainda em lavra, analisou-se o seu potencial ou suscetibilidade aos processos de 

liquefação, tendo em vista a natureza de um depósito de materiais granulares, saturados, 

com elevados índices de vazios e sujeito a carregamentos estáticos não drenados. Por 

ser um assunto amplamente discutido na literatura técnica (Terzaghi,1925; Casagrande, 

1975; Castro, 1969; Poulos et al., 1985, Ishihara, 1993; Gomes et al. , 2012b), os 

critérios que permitem as análises do fenômeno de liquefação serão abordados aqui 

sucintamente, com foco nos condicionantes de sua mobilização. 

 

Castro e Poulos (1977) analisaram a liquefação como sendo um fenômeno em que a 

areia saturada perde grande porcentagem de sua resistência cisalhante e flui, tal como 

um líquido, até que as tensões cisalhantes que atuam sobre a massa de solo sejam tão 

baixas quanto sua resistência cisalhante mínima. De acordo com esta definição a 

liquefação pode ser interpretada como uma mudança de estado, onde ocorre um 

incremento de poropressão e consequentemente redução da tensão efetiva do solo. A 

Figura 4.1 apresenta, de forma simplificada, a sequência do processo de liquefação 

(Pereira, 2005), enfocando a mobilização diferencial das tensões efetivas e poropressões 

numa massa de partículas submetida a carregamentos rápidos induzidos por solicitações 

estáticas e/ou dinâmicas. 
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Solo granular fofo e saturado: mudança brusca da estrutura sob 

carregamentos estáticos ou dinâmicos, muitos rápidos, 

tendendo a um arranjo mais compacto entre as partículas. 

 

A água intersticial, sem tempo de ser drenada, é confinada sob 

elevadas pressões, não permitindo, assim, a aproximação das 

partículas sólidas, reduzindo as tensões de contato e 

consequentemente, o atrito entre as partículas e a resistência 

do solo. 

 

Numa condição limite, as poropressões tornam-se tão elevadas 

que ocorre uma enorme perda de contato entre as partículas do 

solo que, ficando com uma resistência muito baixa, passa a se 

comportar como um fluido viscoso, resultando no fenômeno 

da liquefação e na ruptura do solo. 

Figura 4.1 – Sequência geral do processo de liquefação (Pereira, 2005) 

 

A liquefação, de acordo com a origem dos carregamentos, pode ser classificada como 

liquefação dinâmica, que está relacionada a eventos sísmicos, eventos gerados pelo 

efeito da cravação de estacas, tráfego de veículos e explosões, por exemplo; e 

liquefação estática, que pode estar associada a eventos tais como: elevações do nível 

d’água, carregamentos rápidos, movimentos de massas na área de influência dos 

depósitos de materiais granulares e excessos de precipitações pluviométricas.  

 

Além da natureza do carregamento, devem ser analisadas as características dos 

depósitos de solo, sobretudo quanto à composição do material (granulometria, 

distribuição granulométrica, plasticidade, índice de vazios e forma das partículas) e o 

seu estado in situ (estado de tensão inicial e densidade relativa). 

 

Sobre a composição do material, estudos recentes (Wang, W., 1979, Ishihara, K., 1985, 

Perlea et al., 1999), baseados em ensaios de granulometria e limites de consistência, 

indicam que, além dos depósitos de areia, os materiais mais finos também apresentam 

suscetibilidade ao fenômeno da liquefação.  



 

 39 

Considerando a distribuição granulométrica (Figura 4.2), outra característica citada na 

composição do material, os depósitos de materiais granulares finos e uniformes com 

saturação completa, também podem ser suscetíveis à ocorrência da liquefação, 

principalmente quando comparados aos solos bem graduados. Esta predisposição dos 

solos uniformes ou mal graduados ocorre porque, quando comparados aos solos bem 

graduados, este último apresenta menor variação volumétrica em função do 

preenchimento de seus vazios por partículas menores na condição drenada, e menores 

valores de poropressões na condição não-drenada.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Exemplos de curvas granulométricas versus distribuição granulométrica 

 

Em relação às condições in situ, a tensão inicial e a compacidade relativa são grandezas  

que devem ser analisadas para se avaliar a possibilidade de ocorrência do fenômeno de 

liquefação. As análises apresentadas posteriormente neste capítulo foram formuladas a 

partir do conceito de regime permanente de deformação com base em ensaios triaxiais. 

São elas: fator de segurança relativo à liquefação, superfície de colapso e índice de 

fragilidade não drenada (item 4.2.2).  

 

O conceito de regime permanente de deformação (steady state) é empregado para 

materiais não drenados (Poulos, 1981). Ele é definido como sendo um estado no qual 

um sistema tende a se deformar continuamente, enquanto o volume e as tensões efetivas 

normais e cisalhantes permanecem constantes.  

 

A Figura 4.3 ilustra este conceito, conforme descrito por Poulos et al. em 1985. No 

gráfico (a), têm-se tensões efetivas versus deformações, evidenciando-se a redução das 

tensões com os acréscimos de poropressões durante o cisalhamento não drenado. Os 

pontos P e S correspondem, respectivamente, à máxima tensão desviadora e à condição 

do estado permanente. 



 

 40 

 

Figura 4.3 – Estado permanente de deformação obtido de ensaios não drenados 

(modificado de Poulos et al., 1985) 

 

O gráfico (b) exibe a relação entre índices de vazios e tensões efetivas após o 

adensamento e durante o cisalhamento não drenado, até ser atingida a condição de 

estado permanente. O ponto C representa a condição final após o adensamento do corpo 

de prova. O gráfico 4.3 (c) ilustra a curva tensão-deformação e o gráfico (d) mostra a 

trajetória de tensões efetivas, que define a envoltória de estado permanente. 

 

4.2 – CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS REJEITOS DE CAU LIM 

 

Como exposto previamente, o processo de beneficiamento do minério de caulim na 

Mina Capim I gera rejeitos grossos, provenientes da fase de desarenamento e rejeitos 

finos procedentes das fases de centrifugação, separação magnética e filtragem. A 

mistura dos rejeitos de desarenamento e da centrifugação, objetos da co-disposição,  

representam 86% do total de rejeitos gerados e serão dispostos na cava ainda em lavra 

em regime de disposição compartilhada com estéreis da mina. Estes materiais para 

efeito desta dissertação são denominados como rejeitos de desarenamento, rejeitos de 

centrifugação e rejeitos de composição, formados pela mistura em razão similar a 

gerada na planta de processos, ou seja, 67% de rejeitos grossos de desarenamento e 19% 

de rejeitos finos de centrifugação.  
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Os rejeitos provenientes da separação magnética e filtragem representam 14% do total 

dos rejeitos gerados na planta e serão dispostos em separado na Barragem R4 devido as 

suas características que poderiam comprometer a estabilidade da mistura de co-

disposição e ao grande volume de água agregado ao rejeito (97%), conforme relatório 

da DF Consultoria (Relatório final de disposição de rejeitos e estéreis, ano 2000 – DF 

Consultoria).  

 

As amostras dos rejeitos de desarenamento, centrifugação e de composição foram 

submetidas a ensaios de caracterização (granulometria, limites de consistência, índices 

de vazios limites), adensamento convencional, cisalhamento direto e compressão 

triaxial. 

 

Para a realização destes estudos de caracterização, foram coletadas 6 (seis) amostras na 

saída da tubulação que lança o rejeito na barragem em operação. As amostras foram 

entregues ao laboratório na forma de rejeito seco em estufa (3 unidades) e de rejeito em 

polpa (3 unidades). Em seguida foram preparados os corpos de prova e amostras dos 

três elementos considerados (rejeito de desarenamento, de centrifugação e de 

composição com os percentuais de geração dos rejeitos). Os ensaios foram realizados no 

laboratório de solos da empresa Geolabor Engenharia, em Belo Horizonte/MG. 

 

4.2.1 – Ensaios de Caracterização 
 

Para a caracterização física das amostras dos rejeitos, foram realizados ensaios de 

análise granulométrica, limites de consistência, massa específica real dos grãos e índice 

de vazios máximos e mínimos. Todos os ensaios foram realizados de acordo com os 

procedimentos e metodologias propostas pelas Normas da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.  

 

• Análises Granulométricas 

 

Nas análises granulométricas, foi empregado o ensaio combinado dos processos de 

peneiramento e sedimentação, Norma NBR-7181 (ABNT – 1988), sendo os resultados 



 

 42 

apresentados na Tabela 4.1 e na Figura 4.4, de acordo a escala granulométrica definida 

pela Norma NBR-6502 (ABNT – 1995).  

 

Tabela 4.1 – Frações granulométricas das amostras estudadas (NBR-6502) 

 

 

  

Figura 4.4 – Curvas de distribuição granulométrica dos rejeitos 

 

As umidades médias das amostras dos rejeitos de desarenamento, centrifugação e 

composição foram de 11%, 16% e 11%, respectivamente. 

 

A Tabela 4.2 apresenta os valores de D10, D30, D60 e os coeficientes de não 

uniformidade e de curvatura para os rejeitos de caulim que apresentaram porcentagens 

inferiores a 50% dos materiais passantes na peneira 200, característica de materiais de 

granulação grosseira (rejeitos de desarenamento e de composição, com percentuais de 

Fina Média Grossa
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22% e 32%, respectivamente). Para os rejeitos de centrifugação, o percentual de 

material passante na peneira 200 chegou a 99%. 

 

É interessante notar a similaridade entre os valores D10 e D60 indicados na Tabela 4.2 

(com consequentes valores equivalentes de CNU) e graduações bem distintas dos dois 

materiais (com consequentes valores muito diferenciados de CC). 

 

Tabela 4.2 – Parâmetros granulométricos dos rejeitos 

 

 

Os valores, tanto dos coeficientes de não uniformidade (CNU) como dos coeficientes de 

curvatura (CC), estão fora do padrão usual para solos naturais. No caso do CC, é 

comum um material bem graduado exibir valores no intervalo entre 1 e 3. No caso do 

CNU, quando os valores são maiores que 15, o material é considerado desuniforme e 

menor que 5, muito uniforme.  

 

Apesar dos valores de CNU terem apresentado valores maiores que 5, o que desabilita a 

aplicação da correlação proposta por Hazen, as condutividades hidráulicas dos rejeitos 

ensaiados, nesta abordagem, teriam valores da ordem de 9,6 x 10-6 m/s. Se o rejeito 

fosse um solo natural, este valor seria compatível com um material siltoso. 

 

Como exposto previamente, a distribuição granulométrica tem relevância significativa 

no potencial ou suscetibilidade de um dado material à liquefação, principalmente em se 

tratando de depósitos de areia. A Figura 4.5 apresenta conjuntamente as faixas 

granulométricas propostas por Ishihara et al. (1980) e as curvas granulométricas dos 

rejeitos de caulim estudados nesta dissertação.  

Das amostras estudadas apenas o rejeito de centrifugação não se enquadra como 

material susceptível à liquefação, uma vez que a curva granulométrica gerada pelo 

material encontra-se fora das faixas com potencial para ocorrência do fenômeno. Já os 

rejeitos de desarenamento e de composição situam-se em faixas granulométricas de 

CNU CC

61,29 24,45

58,06 0,050,1800

D60

0,1900

Amostra D30

Composição de rejeitos 0,0031 0,0051

Desarenamento 0,0031 0,1200

D10
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materiais susceptíveis ao fenômeno, embora as curvas dos respectivos materiais não 

estejam totalmente localizadas nas faixas limites. 

 

 

Figura 4.5 – Faixas granulométricas susceptíveis à liquefação (Ishihara et al., 1980)  

 

• Limites de Consistência 
 

Os limites de consistência das amostras, expressos pelos valores dos limites de liquidez 

e plasticidade,  são apresentados na Tabela 4.3. A amostra de desareamento comporta-

se, de forma qualitativa, como um material ligeiramente plástico enquanto que a 

amostra de centrifugação exibe uma baixa plasticidade (materiais com IP menor que 15 

constituem materiais com elevada suscetibilidade à liquefação, segundo Ishihara et al., 

1980). Como estes ensaios não foram desenvolvidos por mim, não foi possível 

descobrir as razões pelas quais não foram realizados estes ensaios para as amostras de 

composição, mas pode-se inferir que o mesmo exiba características de plasticidade 

similares às dos rejeitos de desarenamento. 
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Tabela 4.3 – Limites de consistência das amostras estudadas 

 

 

De acordo com a proposição de Perlea et al.(1999), os rejeitos de desarenamento e de 

centrifugação não são susceptíveis à liquefação (Figura 4.6), condição essa que pode ser 

também inferida e extrapolada para a amostra dos rejeitos misturados (rejeito de 

composição). 

 

 

 

    amostra de desarenamento         amostra de centrifugação 

Figura 4.6 – Análise de susceptibilidade dos rejeitos à liquefação (Perlea et al., 1999)  

 

Resultados opostos (Figura 4.7) são obtidos quando se analisa a susceptibilidade dos 

rejeitos à liquefação pela metodologia de Seed et al. (1999). Neste caso, a amostra dos 

rejeitos de desarenamento está posicionada na região de materiais potencialmente 

suscetíveis à liquefação induzida por carregamentos cíclicos (Zona A), ao passo que a 

amostra de centrifugação está localizada na região de materiais susceptíveis à liquefação 

tanto por carregamento cíclico como monotônico (Zona B).  

 

- --
Centrifugação 42% 34% 8%
Desareamento 18%

Amostra Limite de liquidez Limite de 
plasticidade

Índice de 
plasticidade

13% 5%

Composição 
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    amostra de desarenamento        amostra de centrifugação 

Figura 4.7 – Influência da plasticidade na liquefação dos solos finos (Seed et al., 2003)  

 

Estes resultados contraditórios enfatizam a necessidade de estudos mais específicos do 

potencial dos rejeitos gerados na planta industrial da Mina de Capim I aos efeitos da 

liquefação sob carregamentos estáticos (ou mesmo dinâmicos), conforme abordagem 

feita em tópicos subsequentes. 

 

Com os resultados dos parâmetros de granulometria e consistência, torna-se possível 

inferir o comportamento geotécnico dos rejeitos, mediante a sua prévia classificação 

utilizando sistemas de classificação convencionais para solos. Neste contexto, as 

amostras de rejeito de desarenamento, centrifugação e composição foram classificadas, 

respectivamente, como uma areia silto-argilosa (77,5% de fração de areia), um silte 

areno-argiloso (95% de fração silte) e uma areia silto-argilosa (69,1% de fração de 

areia), respectivamente. De acordo com o Sistema Unificado de Classificação, os 

rejeitos de desarenamento e de centrifugação são classificados como materiais SM 

(areia siltosa) e ML (silte de baixa plasticidade), respectivamente. A classificação prévia 

dos rejeitos de composição fica comprometida pela não obtenção dos seus respectivos 

parâmetros de consistência.  

 

• Índices de Vazios Limites 
 

A determinação dos índices de vazios limites seguiu as prescrições das Normas NBR 

12004 (ABNT – 1990) e 12051 (ABNT – 1991), embora os materiais apresentem 

percentual de finos superior a 12% de material passante na peneira 200. Esta restrição, 
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segundo Presotti (2002), somente é válida quando as partículas finas acarretam efeito 

coesivo aos materiais naturais, o que não se aplica ao caso em estudo. 

 

Na Tabela 4.4, apresentam-se os valores dos índices de vazios limites (valores máximos 

e mínimos) e os respectivos valores dos pesos específicos secos máximos e mínimos 

para as amostras dos três rejeitos ensaiados (Gs = 2,677 para todos os rejeitos). 

 

Os índices de vazios máximos e mínimos da amostra de composição, Tabela 4.4, 

mostram que ocorreu tanto a fase de preenchimento de vazios (momento em que os 

finos dos rejeito de centrifugação tendem a ocupar os espaços vazios existentes entre as 

partículas do rejeito de desarenamento) como a fase de substituição de partículas 

(quando partículas maiores são empurradas e gradualmente substituídas pelos finos).  

 

Tabela 4.4 – Índices de Vazios e pesos específicos limites dos rejeitos

 

 

Os resultados também ratificam, mais uma vez, a influência predominante dos rejeitos 

de desarenamento sobre o comportamento da mistura final com os rejeitos provenientes 

das fases de centrifugação. 

 

4.2.2 – Ensaios de Adensamento 
 

Apesar de não terem sido utilizados na dissertação, os ensaios de adensamento 

oedométrico foram realizados em corpos de prova compactados com compacidade 

relativa de 90%. O carregamento foi feito em estágios com duração de vinte e quatro 

horas, iniciando-se com uma pressão de 0,125kgf/cm² (foram estas as unidades de 

pressão utilizadas na apresentação dos resultados dos ensaios, que foram conduzidos até 

uma pressão de 16kgf/cm²). O descarregamento foi feito em estágios com duração de 

uma hora, seguindo-se a ordem inversa dos estágios de carregamento.  

1,679 0,625

Amostra Índice de Vazios 
Máximos

Índice de Vazios 
Mínimos

Peso específico seco 
máximo (kN/m³)

Peso específico seco 
mínimo (kN/m³)

Desareamento 16,73 10,421,518 0,568

11,260 5,983,386 1,330Centrifugação

Composição de rejeitos 16,15 9,79
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A Figura 4.8 apresenta as curvas de pressão, índices de vazios e coeficiente de 

adensamento obtido para as amostras de rejeitos de desarenamento, centrifugação e 

composição, respectivamente.  

 

Os parâmetros de compressibilidade desses materiais estão sistematizados na Tabela 

4.5, em termos de tensões de pré-adensamento, índices de compressão e índices de 

expansão. 

 

   

Figura 4.8 – Curvas Pressão x Índices de vazios x Coeficiente de adensamento 

 

 Tabela 4.5 – Parâmetros de compressibilidade dos rejeitos estudados 

 

 

 

 

Composição de rejeitos 2,1359 0,4950 0,1098 0,2009

1,1860 0,4525 0,0852Centrifugação 1,3399

0,1059 0,0176Desareamento 3,2417 0,6320

Índice de vazios
       para σ’c 

Índice de 
compressão

Índice de 
expansãoAmostra

Tensão de pré-
adensamento  
 σ’c  (kgf/cm²) 
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4.2.3 – Ensaios de Resistência 
 

Para a determinação das características de resistência foram realizados ensaios de 

cisalhamento direto e de compressão triaxial, este último com registro da poropressão 

gerada durante o processo de carregamento. Os procedimentos experimentais utilizados 

nestes ensaios foram realizados sob diferentes tensões confinantes e adotando-se 

compacidades relativas próximas à condição de densidade mínima dos rejeitos. Os 

resultados dos ensaios triaxiais foram analisados também para liquefação. 

 

• Ensaios de Cisalhamento Direto 
 

Os ensaios de cisalhamento direto realizados foram do tipo lento, adensado e inundado, 

com tensões normais aplicadas de 150, 400 e 500 kPa. Os corpos de prova foram 

compactados sob uma compacidade relativa de 90%. O equipamento utilizado foi do 

tipo deformação controlada, possibilitando o registro contínuo das resistências ao 

cisalhamento mobilizadas com os deslocamentos cisalhantes até a resistência residual. 

A velocidade de deformação horizontal foi de 0,0365mm/min e o ensaio foi conduzido 

até uma deslocamento máxima de 15mm. 

 

Os dados iniciais dos corpos-de-prova submetidos aos ensaios de cisalhamento direto 

estão apresentados na Tabela 4.6. As Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 apresentam os resultados 

dos ensaios para os três rejeitos estudados, respectivamente, em termos das variações 

dos deslocamentos verticais versus deslocamentos horizontais e tensões cisalhantes 

(expressas em kgf/cm2) versus deslocamentos horizontais. O grau de saturação variou 

entre 38% e 77% para as amostras ensaiadas. 

 

Os gráficos deslocamentos verticais versus deslocamentos horizontais mostram que 

todos os rejeitos exibem comportamento contrátil, ou seja, com redução de volume, 

apresentando um comportamento similar ao de uma areia fofa e manifestando, portanto, 

uma tendência à mobilização dos mecanismos de liquefação. 
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Tabela 4.6 – Índices físicos iniciais dos corpos de prova dos ensaios de CD 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Deslocamentos verticais versus deslocamentos horizontais e tensões de 

cisalhamento versus deslocamentos horizontais para o rejeito de desarenamento  

 

Amostra Pressão 
(kPa)

Peso específico 
úmido (γn) 

Peso específico 
aparente seco 

(γd) 
Peso específico 
dos sólidos (γs)

Índice de 
vazios (e)

Umidade 
(w)

Saturação 
(S)

150 15,79  kN/m³ 0,66 0,10 39%

400 15,79  kN/m³ 0,66 0,10 39%

500 15,81  kN/m³ 0,65 0,10 38%

150 11,38  kN/m³ 1,30 0,38 77%

400 11,40  kN/m³ 1,29 0,38 77%

500 11,42  kN/m³ 1,29 0,38 77%

150 17,19  kN/m³ 0,54 0,15 71%

400 17,29  kN/m³ 0,54 0,14 69%

500 17,34  kN/m³ 0,53 0,14 68%

26,15  kN/m³

26,15  kN/m³

26,55  kN/m³

Desarenamento

Centrifugação

Composição de 
rejeitos

17,33  kN/m³

15,73  kN/m³

19,73  kN/m³
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Figura 4.10 – Deslocamentos verticais versus deslocamentos horizontais e tensões de 

cisalhamento versus deslocamentos horizontais para o rejeito de centrifugação  

 

 

 

Figura 4.11 – Deslocamentos verticais versus deslocamentos horizontais e tensões de 

cisalhamento versus deslocamentos horizontais para o rejeito de composição  
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Os gráficos tensões de cisalhamento versus deslocamentos horizontais apresentaram 

comportamentos diferentes para os três rejeitos. Os rejeitos de desarenamento e de 

composição mostraram comportamento de material fofo, sem o registro da resistência 

ao cisalhamento de pico. Os ensaios realizados com as amostras do rejeito de 

composição foram paralisados antes que o material tivesse atingido a resistência última, 

em função do critério adotado de deslocamento horizontal limite de 15mm.  Por outro 

lado, as amostras do rejeito de centrifugação exibiram resistência de pico e 

comportamento do tipo ‘strain softening’. 

 

A Figura 4.12 apresenta as envoltórias de resistência obtidas para os três rejeitos 

ensaiados e os correspondentes parâmetros estão sistematizados na Tabela 4.7. 

Constata-se que o rejeito de desarenamento apresentou o maior intercepto de coesão (21 

kPa) e ângulo de atrito de 30°, valor superior ao ângulo de atrito associado aos rejeitos 

de centrifugação (21°). Na mistura destes rejeitos, o material resultante indicou um 

valor nulo para o intercepto de coesão e um ângulo de atrito de 36°. 

 

 

Figura 4.12 – Envoltórias de resistência dos rejeitos ensaiados  
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Tabela 4.7 – Parâmetros de resistência total obtidos dos ensaios de cisalhamento direto  

 

 

• Ensaios de Compressão Triaxial 
 

Foram realizados ensaios de compressão triaxial do tipo pré-adensado isotropicamente, 

saturado e com medida de poropressão (CIU), em uma série de três corpos de prova 

para cada rejeito, com tensões confinantes de 150, 400 e 500 kPa. Os corpos de prova, 

com uma compacidade relativa de 90% e com umidades iguais à umidade ótima, foram 

moldados em aparelho do tipo ‘Harvard Miniature’, com dimensões de 3,57 cm de 

diâmetro e 8,0 cm de altura.  

 

Após a montagem, os corpos de prova foram submetidos à saturação por percolação 

através de coluna d’água, de modo a eliminar o ar contido nos vazios e elevar o grau de 

saturação. Ao final do adensamento, a saturação foi imposta aos corpos de prova por 

contrapressão, aplicada em estágios de 50 kPa, até atingir valores de 200 kPa ou de 400 

kPa. O carregamento das amostras foi realizado por meio de uma prensa de deformação 

controlada, com velocidade de 0,09 mm/min, sendo os dados registrados por um sistema 

automático de aquisição de dados para obtenção das curvas dos ensaios e determinação 

dos parâmetros de resistência.  

 

Os dados iniciais dos corpos-de-prova de rejeitos submetidos aos ensaios de compressão 

triaxial estão sistematizados na Tabela 4.8. 

 

 

 

 

Ângulo de atrito Intercepto de coesão 
(kPa)

30° 21 

21° 6 

36° 0 

Amostra

Desarenamento

Centrifugação

Composição de rejeitos
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 Tabela 4.8 – Índices físicos iniciais dos corpos de prova ensaiados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos serão apresentados em termos dos gráficos das trajetórias de 

tensões efetivas, por serem de grande relevância para as análises da suscetibilidade à 

liquefação dos rejeitos, sob condições estáticas de carregamento, bem como as curvas 

de poropressões versus deformações específicas axiais e tensões desviadoras versus 

deformações específicas axiais. As demais curvas dos ensaios são apresentadas no 

Anexo I deste trabalho.  

 

As Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 apresentam os resultados dos ensaios triaxiais realizados, 

do tipo CIU, no contexto proposto, para os rejeitos de desaneramento, de centrifugação 

e de composição, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Pressão 
(kPa)

Peso específico 
úmido (γn) - 

kN/m³

Peso específico 
aparente seco 

(γd)  kN/m³

Peso específico 
dos sólidos (γs)     

kN/m³
Índice de 
vazios (e)

Umidade 
(w)

Saturação 
(S)

150 15,76 0,68 0,10 38%

400 15,78 0,68 0,10 38%

500 15,76 0,68 0,10 38%

150 11,36 1,30 0,38 78%

400 11,36 1,30 0,38 78%

500 11,35 1,30 0,38 78%

150 17,19 0,54 0,15 71%

400 17,20 0,54 0,15 71%

500 17,20 0,54 0,15 71%

26,15 

26,55 

Desarenamento

Centrifugação

Composição de 
rejeitos

17,31 

15,70 

19,71 

26,51 
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Figura 4.13 – Resultados dos ensaios triaxiais CIU para os rejeitos de desarenamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.14 – Resultados dos ensaios CIU para os rejeitos de centrifugação  
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Figura 4.15 – Resultados dos ensaios triaxiais CIU para os rejeitos de composição  

 

As poropressões induzidas pelos rejeitos tendem a ser decrescentes ao longo dos ensaios 

com pico mais característico e redução mais expressiva para o caso dos rejeitos de 

composição.  

 

As curvas das trajetórias das tensões efetivas indicam que as poropressões são positivas 

e caracterizam um comportamento típico de dilatância sob cisalhamento para todos os 

rejeitos estudados. As Tabelas 4.9 e 4.10 apresentam os valores dos parâmetros efetivos 

de resistência, bem como do parâmetro A das poropressões na condição de resistências 

máximas medidas. 

 

Tabela 4.9 – Parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas 

 

 

Ângulo de atrito 
efetivo

Intercepto de coesão 
efetiva (kPa)

33° 0,0 

31° 0,0 

35° 0,0 

Amostra
Desarenamento
Centrifugação
Composição 
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Tabela 4.10 – Valores dos parâmetros A de poropressão (resistência máxima) 

 

 

Na correlação entre os parâmetros de resistência obtidos por meio dos ensaios de 

cisalhamento direto (Tabela 4.7) e de compressão triaxial (Tabela 4.9), constata-se que 

os valores são semelhantes, em especial quando analisamos os valores dos ângulos de 

atrito. O parâmetro A das poropressões varia com o tipo de solo e tende a ser maior 

quanto maiores são as tensões confinantes, como se observa dos dados da Tabela 4.10. 

 

Em princípio, eram previstas análises do potencial ou susceptibilidade dos rejeitos 

estudados à liquefação utilizando-se três diferentes rotinas de análises estabelecidas na 

literatura técnica: (i) determinação do índice de fragilidade não-drenada (IBU) de acordo 

com a proposição de Bishop (1967), (ii) determinação do fator de segurança contra a 

liquefação (FL), metodologia proposta Poulos et al. (1985) e  adaptada por Ishihara et 

al., 2000) e (iii) determinação da superfície de colapso (Sladen et al., 1985).  

 

Entretanto, em função das características dilatantes dos rejeitos estudados (como se 

pode ver pelas trajetórias de tensões obtidas nos ensaios), tais metodologias tornaram-se 

inviáveis de implementação, ratificando, dessa forma, que os rejeitos gerados na planta 

da Mina de Capim I da PPSA são fracamente dilatantes e não são susceptíveis aos 

fenômenos da liquefação. 

σc (kPa) Δu (kPa) Δσ (kPa) Amáx

150 65,312 212,412 0,3075 

400 196,133 563,784 0,3479 

500 234,379 612,818 0,3825 

150 57,555 162,300 0,3546 

400 166,282 344,900 0,4821 

500 189,729 426,001 0,4454 

150 58,222 315,970 0,1843 

400 196,133 664,597 0,2951 

500 214,520 1.002,436 0,2140 

Desarenamento

Centrifugação

Composição de rejeitos

Amostra
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4.3 – CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS ESTÉREIS DE CAPIM I 

 
Os estéreis da Mina Capim I são formados, do topo para a base, por sedimentos do 

período Terciário, da Formação Barreiras e do período Cretáceo (Formação Ipixuna). 

Os mesmos encontram-se dispostos em camadas sub-horizontais, apresentando-se em 

duas unidades principais, conforme apresentado no Capítulo 3 desse trabalho. 

 

Na região da unidade superior, Formação Barreiras, foram coletadas quatro amostras, 

sendo duas para cada horizonte. Na região da unidade inferior, Formação Ipixuna, 

foram coletadas duas amostras. 

 

As amostras dos sedimentos da Formação Barreira foram submetidas a ensaios de 

caracterização e de compressão triaxial do tipo não adensado não drenado (UU) e 

adensado não drenado (CU). As amostras dos sedimentos da Formação Ipixuna foram 

submetidas a ensaios de caracterização, cisalhamento direto e ensaio de compressão 

triaxial adensado não drenado (CU). Todos os ensaios foram realizados de acordo com 

os procedimentos e metodologias propostas pelas normas da ABNT, em período bem 

anterior ao do presente estudo (IPT, 1997). 

 

Diferentemente do caso dos rejeitos, os resultados dos ensaios realizados nos materiais 

estéreis serão apresentados não pelo tipo de ensaio, mas sim pela sua formação 

geológica de origem. 

 

4.3.1 –Sedimentos da Formação Barreiras 
 

As amostras 1, 2, 3 e 4 são representativas da unidade superior e corresponde a 

Formação Barreira. 

 

• Ensaios de Caracterização 

 

A Figura 4.16 apresenta as curvas granulométricas representativas das quatro amostras 

coletadas no horizonte da Formação Barreiras; as respectivas distribuições de frações 

granulométricas, conforme escala granulométrica definida pela Norma NBR 6502 

(ABNT – 1995), estão indicadas na Tabela 4.11. Todas as amostras caracterizam-se 
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como sedimentos areno - argilosos, com teores de areia variáveis entre 43% e 58%. A 

Tabela 4.12, por outro lado, fornece os resultados dos ensaios de consistência realizados 

nestas amostras. 

 

 

Figura 4.16 – Curvas granulométricas dos estéreis da Formação Barreira  

 

Tabela 4.11 – Frações granulométricas dos estéreis da Formação Barreira  

 

 

Tabela 4.12 – Limites de consistência dos estéreis da Formação Barreira 
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De acordo com o Sistema Unificado, as amostras 1 e 2 são classificadas como argilas de 

baixa ou média plasticidade (estéril argiloso) e as amostras 3 e 4 são classificadas como 

areia bem graduada e siltosa, de baixa compressibilidade (estéril arenoso). As curvas de 

compactação das amostras são dadas na Figura 4.17. 

 

  

Figura 4.17 – Curvas de compactação dos estéreis da Formação Barreira  

 

• Ensaios de Compressão Triaxial 

 

Para a determinação das características de resistência, as amostras do estéril argiloso 

foram submetidas a ensaios de compressão triaxial do tipo não adensado não drenado 

(UU), ao passo que as amostras de estéril arenoso foram analisadas por meio de ensaios 

de compressão triaxial do tipo adensado não drenado (CU). Serão apresentadas no texto 

deste trabalho apenas as curvas das trajetórias de tensões; demais resultados constam do 

Anexo II do trabalho. 

 

Os ensaios de compressão triaxial do tipo UU foram realizados com tensões de 

confinamento de 50, 100 e 200 kPa, enquanto que os ensaios do tipo CU foram 

realizados com tensões de confinamento de 100, 200 e 400 kPa. 
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Os corpos de prova para os ensaios de compressão triaxial tipo UU foram submetidos à 

saturação por percolação através de coluna d’água, de modo a eliminar o ar contido nos 

vazios e elevar o grau de saturação. Após o adensamento, os corpos de prova foram 

submetidos à saturação por contrapressão, aplicada em estágios de 50 a100kPa, até a 

pressão de 200 kPa. O carregamento das amostras foi realizado em uma prensa de 

deformação controlada, com velocidade de 0,21 mm/min. 

 

Os dados iniciais dos corpos de prova estão sistematizados na Tabela 4.13 e as Figuras 

4.18 e 4.19 apresentam as curvas das trajetórias de tensões obtidas para as amostras do 

estéril argiloso e do estéril arenoso, respectivamente.  

 

Tabela 4.13 – Índices físicos iniciais dos corpos de prova 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Trajetória de tensões – estéril argiloso  
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Figura 4.19 – Trajetória de tensões – estéril arenoso  

 

A Tabela 4.14 fornece os parâmetros de resistência, obtidos a partir dos ensaios triaxiais 

UU e CU, para ambos os tipos de estéril. Nas análises de estabilidade, foram adotados 

valores médios destes parâmetros (estéril areno-argiloso). 

 

Tabela 4.14 – Parâmetros de resistência dos materiais estéreis – Formação Barreiras 

 

 

4.3.2 – Sedimentos da Formação Ipixuna 
 

As amostras 5 e 6 são representativas da unidade inferior e correspondem à Formação 

Ipixuna. Estas amostras foram coletadas do horizonte no qual se tem predominância  de 

caulim duro, com alto teor de ferro incorporado. 

 

• Ensaios de Caracterização 

 

A Figura 4.20 apresenta as curvas granulométricas das amostras e, na Tabela 4.15, estão 

indicadas as correspondentes frações granulométricas dos estéreis, de acordo com a 

escala granulométrica definida pela Norma NBR-6502 (ABNT – 1995). Os valores dos 

limites de consistência deste material são apresentados na Tabela 4.16. 
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Figura 4.20 – Curvas granulométricas dos estéreis da Formação Ipixuna  

 

Tabela 4.15 – Frações granulométricas dos estéreis da Formação Ipixuna 

 

 

Tabela 4.16 – Limites de consistência dos estéreis da Formação Ipixuna 
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de caulim, estes estéreis serão designados no texto como estéril caulinítico. As curvas 

de compactação desse estéril são dadas na Figura 4.21. 
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Figura 4.21 – Curvas de compactação dos estéreis da Formação Ipixuna 

 

• Ensaios de Cisalhamento Direto  

 

Os ensaios de cisalhamento direto realizados foram do tipo lento, adensado e inundado, 

com tensões normais de 100, 200, 400 e 600 kPa. O equipamento utilizado foi de 

deformação controlada e a velocidade de deformação aplicada foi de 0,04%/min. Os 

dados iniciais dos corpos de prova estão sistematizados na Tabela 4.17. A Figura 4.22 

apresenta os resultados dos ensaios realizados nestes estéreis, em termos das relações 

deslocamentos verticais versus deslocamentos horizontais. 

 

Tabela 4.17 – Índices físicos iniciais dos estéreis da Formação Ipixuna 
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Figura 4.22 – Deslocamentos verticais versus deslocamentos horizontais 

 

As Figuras 4.23 e 4.24 apresentam os resultados dos ensaios realizados, em termos das 

relações tensões cisalhantes versus deslocamentos horizontais. As correspondentes 

envoltórias de resistência estão indicadas na Figura 4.25, enquanto a Tabela 4.18 

apresenta os parâmetros de resistência do material. 

 

 

Figura 4.23 – Tensões cisalhantes versus deslocamentos horizontais – amostra 5  
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 Figura 4.24 – Tensões cisalhantes versus deslocamentos horizontais – amostra 6 

 

 

Figura 4.25 – Envoltórias de resistência dos estéreis cauliníticos 

 

Tabela 4.18 – Parâmetros de resistências dos estéreis da Formação Ipixuna 
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• Ensaios de Compressão Triaxial 

 

Os ensaios de compressão triaxial realizados foram do tipo adensado, saturado e com 

medida de poropressões. Foram realizados em uma série de três corpos de prova para 

cada amostra, sob tensões confinantes de 100, 200 e 400kPa. O carregamento foi feito 

em uma prensa de deformação controlada, com velocidade de 0,21 %/min.  

 

No texto a seguir, são apresentadas as curvas das correspondentes trajetórias de tensões 

obtidas (Figura 4.26); os demais resultados estão apresentados no Anexo II deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Trajetória de tensões dos ensaios CIU dos estéreis cauliníticos 

 

Os dados iniciais dos corpos de prova dos estéreis cauliníticos, submetidos aos ensaios 

de compressão triaxial, estão sistematizados na Tabela 4.19. Os parâmetros de 

resistência obtidos são aqueles indicados na Tabela 4.20. Verifica-se uma estreita 
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correlação entre os parâmetros de resistência de ambos os estéreis, razão pela qual 

torna-se possível inferir o comportamento geotécnico da pilha para os estéreis 

combinados, mediante análises considerando o maciço como composto integralmente 

por apenas um dos dois materiais. 

 

Tabela 4.19 – Índices físicos iniciais dos corpos de prova dos ensaios CIU 

 

 

Tabela 4.20 – Parâmetros de resistência efetivos dos estéreis da Formação Ipixuna 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO GEOTÉCNICO DO SISTEMA DE 
DISPOSIÇÃO FINAL 
 

5.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Neste capítulo serão apresentados a concepção e as premissas do projeto de co-

disposição e disposição compartilhada de estéreis e rejeitos gerados pela lavra e 

beneficiamento de caulim na Mina Capim I da PPSA, as análises de estabilidade e de 

percolação do conjunto caracterizado pela formação da pilha de estéreis sobre os 

rejeitos sedimentados, além das análises relativas de possibilidade de liquefação dos 

rejeitos, considerando os parâmetros encontrados nos ensaios de laboratório. Também 

serão apresentadas as justificativas consideradas pertinentes para o não detalhamento 

dos estudos relativos ao comportamento do sistema frente às tensões e deformações das  

estruturas ao longo do tempo.  

 

Como já exposto, a lavra da Mina Capim I teve início em 1995, com a disposição de 

rejeitos e de materiais estéreis, respectivamente em barragens e pilhas construídas para 

este fim, ambas locadas ao redor da área de lavra da época. Posteriormente, e a partir de 

2000, a disposição dos resíduos começou a ser efetuada de forma compartilhada, no 

interior da cava em exaustão, constituído de bacia de acumulação de rejeitos (bacia R4) 

isolada da pilha de estéreis (Figura 5.1). 

 

De acordo com o plano diretor elaborado pela DF Consultoria (Relatório do Plano 

diretor, ano 2010) para a PPSA no ano de 2000, este sistema de disposição estaria 

concluído em 2010, sendo necessário, portanto, a elaboração de novo plano diretor que 

deliberou pela construção de uma nova barragem para disposição dos rejeitos, e o 

avanço da pilha ao longo da cava exaurida no mesmo nível anterior. A princípio a nova 

barragem ocuparia área fora da cava da mina, considerada ambientalmente importante 

pela existência de mata natural. Este fato motivou a realização de novos estudos e novo 

plano diretor, desta vez contemplando a disposição dos rejeitos e materiais estéreis no 
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interior da cava em exaustão, sob a forma de um sistema de co-disposição e disposição 

compartilhada. 

 

 

Figura 5.1 - Vista geral da Mina Capim I (foto de 2010) 

 

5.2 – CONCEPÇÃO DO PROJETO PROPOSTO 
 

5.2.1 – Premissas Básicas 
 

O novo plano diretor de 2010 foi concebido para dispor no interior da cava 11,07 

milhões de metros cúbicos de rejeitos, provenientes do desarenamento e da 

centrifugação, e 22,5 milhões de metros cúbicos de estéreis gerados durante a lavra da 

mina, evitando-se, assim, a utilização de novas áreas virgens e antecipando a 

recuperação topográfica e ambiental da área minerada. Esta condição corresponde às 

atividades de operação até o ano de 2019. 

 

De 2019 até 2025, os materiais estéreis poderão ser dispostos isoladamente sobre o pit 

da cava exaurida ou sob a geometria de novo projeto utilizando a mesma metodologia.  

 

A proposta para a co-disposição e disposição compartilhada nas áreas exauridas da cava 

da mina foi estabelecida a partir das seguintes premissas principais: 

 

Cava Central 

Desarenamento 

Pilhas de estéreis 

Bacia R4 

Beneficiamento 

Projeto da B2 

Cava Sul 
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a) Os rejeitos provenientes do desarenamento e da centrifugação serão co-dispostos 

nas cavas exauridas nas frentes de lavra, confinados por células temporárias e pela 

barragem denominada B2, construída até a elevação 53,00 m; 

 

b) Os rejeitos finos, provenientes da separação magnética e filtragem, com baixos 

teores de sólidos, e que totalizam 0,18 milhões de metros cúbicos por ano, serão 

dispostos no espaço ainda disponível da atual bacia R4, até a elevação 84,00 m; 

 

c) Os materiais estéreis serão dispostos sobre os rejeitos grossos sedimentados, da 

elevação 53,00 m até a elevação 85,00 m; 

 

d) A posição do nível d´água foi definida na elevação superior da camada de rejeito 

(53,00 m), não considerando a existência de lâmina d´água em função do sistema 

extravasor que se encontra na elevação 40,00 m; 

 

e) Para a avaliação dos volumes de resíduos (estéreis mais rejeitos) gerados 

anualmente pela mina, foram considerados os planos de lavra de médio e longo 

prazos existentes e disponibilizados pela PPSA com projeção até o ano de 2025 e os 

volumes atualmente disponíveis nas estruturas de disposição atuais e em operação. 

 

5.2.2 – Disposição dos Rejeitos 
 

O sistema proposto considera a co-disposição dos rejeitos nos espaços disponibilizados 

no interior da cava, à medida que a frente de lavra vai sendo exaurida. Desta forma, 

consegue-se postergar o impacto da disposição de rejeitos em barragens construídas em 

áreas no entorno das cavas existentes, reduzindo-se significativamente os custos 

relativos a novos empreendimentos e seus impactos ambientais. Para tanto, o sistema foi 

concebido de forma que os rejeitos fossem dispostos em forma de polpa, em células de 

alturas médias de 3 metros, confinadas por barragem de altura final de cerca de 29 m 

(entre as elevações 26,00 e 53,00 m). Sobre os rejeitos sedimentados seria formada a 

pilha de estéreis com altura final de aproximadamente 32 m (entre as elevações 53,00 e 

85,00 m).  
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Conforme o plano diretor definido, a frente de lavra leste e central foi subdividida em 

células, nomeadas de A a F (Figura 5.2), de forma a atender melhor as necessidades 

volumétricas para a disposição de rejeitos, sem comprometer o avanço de lavra 

desenvolvido pela PPSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Configuração das células de lavra  

 

Desta forma o sistema atual de disposição de rejeitos será alterado para a seguinte 

configuração: 
 

� Os rejeitos do desarenamento e da centrifugação que atualmente estão sendo 

dispostos na bacia denominada R4 passarão a ser dispostos no interior das 

células de A a F, confinadas pela barragem B2; 

 

� Os rejeitos finos provenientes da separação magnética e da filtragem 

continuarão a ser dispostos na bacia R4; 

 

� As células B e E terão a função de clarificação do efluente final de acordo com a 

sequência de ocupação proposta; 
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� A barragem B2, com altura final de 27m será construída em múltiplas etapas, 

com alteamentos para jusante a partir da elevação 40,0 m, conforme a sequência 

e a geometria seguintes: 

 

� Primeira etapa: elevação 26,00 m para 40,00 m; 

� Segunda etapa: elevação 40,00 m para 53,00 m; 

� Inclinação geral do talude de jusante: 22,5º; 

� Inclinação geral do talude de montante: 26,56º. 

 

5.2.3 – Disposição dos materiais estéreis 
 

A pilha de materiais estéreis será formada em continuidade, considerando a ampliação 

da pilha atual, limitada pela elevação 85,00 m, visando acomodar o volume previsto 

pelo plano de lavra (22,5 milhões de metros cúbicos) no interior da cava de exaustão. 

Será adotada geometria conveniente, preservando e/ou melhorando as condições gerais 

de operação da mina. A parte restante dos materiais será utilizada na construção de 

septos (barramentos) formadores das células de disposição de rejeitos e da barragem 

denominada B2. 

 

A pilha de estéreis, projetada com a seção típica indicada na Figura 5.3, apresenta os 

seguintes parâmetros geométricos: 

 

� Inclinação do talude entre bermas: 27º (2H/1V) 

� Altura máxima do talude entre bermas: 15m 

� Largura de berma: 7m 

� Inclinação de talude geral: 22º 

� Elevação máxima das pilhas:  85,00m 
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Figura 5.3 – Seção típica da pilha de estéreis 

 

5.2.4 – Configurações do Sistema de Disposição (2010 – 2019) 
 

A concepção final do sistema considerado no plano diretor foi definida em função do 

plano de lavra de médio e longo prazo, gerando diferentes configurações e sistemáticas 

de disposição dos resíduos da Mina Capim I ao longo do tempo. As Figuras 5.4 a 5.9 

indicam estas diferentes situações do empreendimento, no período 2010 – 2019. 

 

A Figura 5.4 representa a configuração da cava antes do início de implantação do plano 

diretor de 2010. Nesta situação, o sistema em operação é composto pelas cavas leste, 

central e sul, sendo a bacia R4 utilizada para lançamento de todos os rejeitos até a 

elevação 84,00 m e a pilha de materiais estéreis em separado. 

 

A Figura 5.5 mostra o avanço da lavra nas cavas leste e sul, o lançamento dos rejeitos 

finos na bacia R4 até a elevação 84,00 m, o lançamento dos rejeitos de composição nas 

células temporárias A e C na elevação 35,00 m, a bacia de clarificação na célula B, a 

lavra na célula D e a barragem B2 na elevação final de 55,00 m. 

 

A Figura 5.6 apresenta a situação de avanço da lavra para a área sul da cava, o 

lançamento dos rejeitos finos na bacia R4 até a elevação 84,00 m e dos rejeitos de 

composição nas células temporárias A, B e C e na célula D, nas elevações 38,80 m e 

33,00 m, respectivamente; e a bacia de clarificação ao lado da barragem B2, na célula E. 
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A Figura 5.7 mostra o avanço da lavra para a área sul da cava, o lançamento dos rejeitos 

finos na bacia R4 e de composição na célula temporária D, nas elevações 84,00 m e 

38,80 m respectivamente; o avanço da pilha principal na elevação 85,00 m para a cava 

central e sul, a barragem B2/pilha na elevação final (70,00 m) e a bacia de clarificação 

instalada a jusante da barragem B2. 

 

A Figura 5.9 apresenta a situação de término da lavra na cava inicial, com a barragem 

R4 na elevação final, 85,00 m, o avanço da pilha principal na elevação 85,00 m para a 

cava central e sul e sobre barragem B2, e a bacia de clarificação instalada a jusante da 

pilha principal. A partir de 2020, com a exaustão das células ABCD (rejeitos de 

composição) e da barragem R4 (rejeitos finos), os rejeitos totais, grossos e finos, 

deverão ser dispostos juntos, no interior da cava sul exaurida. 
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Figura 5.4 – Situação da operação do sistema de disposição de resíduos da Mina Capim I (janeiro a julho de 2010) 
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Figura 5.5 – Situação da operação do sistema de disposição de resíduos da Mina Capim I (2010) 
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Figura 5.6 – Situação da operação do sistema de disposição de resíduos da Mina Capim I (2012) 
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Figura 5.7 – Situação da operação do sistema de disposição de resíduos da Mina Capim I (2013) 
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Figura 5.8 – Situação da operação do sistema de disposição de resíduos da Mina Capim I (2017) 
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Figura 5.9 – Situação da operação do sistema de disposição de resíduos da Mina Capim I (2019) 
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5.3 – CONCEPÇÕES DAS ANÁLISES REALIZADAS 
 

Foram realizadas análises de estabilidade dos taludes de jusante da barragem B2 e da 

pilha de estéreis, bem como análises de percolação através dos meios envolvidos. As 

análises foram desenvolvidas como base no método de equilíbrio limite e elementos 

finitos. O método de elementos finitos foi utilizado para modelar o fluxo de água pela 

barragem de rejeito (análise de percolação) e o método de equilíbrio limite foi aplicado 

nas análises da estabilidade de talude. As análises foram realizadas em duas seções de 

referência: a primeira incorpora uma condição crítica de projeto definida pelo avanço da 

pilha de estéreis sobre os rejeitos de composição sedimentados (Figura 5.10); a segunda 

seção considerada representa a geometria final prevista à época da desativação do 

sistema (Figura 5.11). Para cada seção típica, foram analisadas separadamente duas 

alternativas específicas, que se diferenciam essencialmente pelo tipo do material de 

construção da pilha, ou o estéril argilo-arenoso da Formação Barreira ou o estéril 

caulinítico da Formação Ipixuna, ambos lançados sem qualquer compactação adicional.  

 

A Figura 5.10 expressa o Sistema I, com a barragem B2 em sua elevação final (70 m), 

os rejeitos, lançados e dispostos sobre a camada de arenito, sedimentados em sua 

elevação final (53 m) e a pilha, também em sua elevação final (85m), avançando sobre 

os rejeitos. O nível d’água considerado coincide com o nível dos rejeitos sedimentados 

(53 m). A Figura 5.11 (Sistema II) é caracterizado pela barragem B2 em sua elevação 

final (70 m), os rejeitos dispostos sobre a camada de arenito e sedimentados em sua 

elevação final (53 m), e a pilha de estéril, também em sua elevação final (85m), 

cobrindo toda a extensão do depósito dos rejeitos e incorporando a própria barragem 

B2. O nível d’água considerado também coincide com o nível dos rejeitos sedimentados 

(53 m). 

 

As análises foram implementadas para as condições dos estéreis individualizados na 

pilha, a partir dos parâmetros de resistência obtidos das amostras coletadas por cada tipo 

de Formação geológica. Admitiu-se que o cenário mais crítico destas duas alternativas 

representa a condição mais desfavorável do projeto em termos de segurança global, uma 

vez que, em realidade, a pilha será formada pela mistura aleatória e complexa de solos 

oriundos das duas Formações geológicas, Barreiras e Ipixuna. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 5.10 – Sistema I: Seção crítica prevista para o ano de 2019: (a) pilha construída com estéril argilo-arenoso solto (b) pilha construída 

com estéril caulinítico solto. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.11 – Sistema II: Seção crítica prevista para o ano de 2025: (a) pilha construída com estéril argilo-arenoso solto (b) pilha construída 

com estéril caulinítico solto 
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Os meios considerados para as análises foram os seguintes: fundação (arenito 

caulinítico), depósito dos rejeitos sedimentados, pilha de materiais estéreis e o maciço 

da barragem B2. Sob o aspecto de condutividades hidráulicas, drenabilidade e 

resistência mecânica, estes materiais distinguem-se pelos seguintes aspectos: 

 

(a) Fundação em Arenito Caulinítico 

 

Este estrato ocorre em toda a área da mina e é certamente a camada mais permeável por 

se constituir de areias finas a médias lixiviadas. A expectativa é que todo fluxo dos 

estratos superiores, rejeito e estéril, seja dirigido para o arenito caulinítico, cuja 

permeabilidade in situ foi estimada da ordem entre 1x10-2 cm/s e 1x10-3 cm/s. Os 

parâmetros de resistência adotados para esta camada foram os mesmos assumidos nas 

análises de estabilidade do projeto executivo do empreendimento. 

 

(b) Rejeitos 

 

O rejeito de composição, uma mistura de 22% de rejeitos finos de centrifugação e 88% 

de areias finas e médias do desarenamento, gera um composto com permeabilidade 

muito baixa, da ordem de 1x10-4 cm/s a 1x10-6 cm/s, estimadas pelos ensaios de 

adensamento. A percolação neste estrato tende a ser muito lenta, induzindo também um 

adensamento muito lento, mesmo na condição de carga imposta por 32m da pilha de 

estéreis. Os parâmetros de estabilidade dos rejeitos foram aqueles obtidos a partir da 

interpretação dos resultados dos ensaios de laboratório. 

 

(c) Estéreis 

 

A pilha, que se apoia sobre os rejeitos de composição sedimentados, será formada pela 

mistura errática de solos argilo-arenosos de capeamento, com caulim macio de baixo 

teor de minério e caulim duro, formando um conjunto aleatório com difícil previsão dos 

parâmetros de condutividade hidráulica e drenabilidade e do comportamento da 

estrutura sob percolação e adensamento. Os parâmetros de estabilidade foram aqueles 

interpretados a partir dos ensaios de laboratório para cada tipo de estéril, adotando-se no 

projeto a condição do cenário mais crítico destas duas alternativas. 
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A pilha é formada por camadas de aproximadamente 10 m de espessura, lançadas pelo 

método ascendente, por meio de caminhões basculantes. Os materiais estéreis são 

dispostos sem maiores controles de seleção dos materiais e em função das operações de 

lavra. Assim, são lançadas aleatoriamente camadas de materiais argilosos ou granulares, 

solos (capeamento) ou solos saprolíticos e rochas alteradas (caulim duro), o que implica 

uma tendência de disposição errática e complexa. 

 

(d) Maciço da Barragem B2 

 

O maciço da barragem B2 será constituído por solos de capeamento (solos argilo-

arenosos e areno-argilosos) compactados com energia Proctor Normal. Esta estrutura 

tem locação bem distinta nas duas situações de projeto analisadas sendo que no segundo 

caso, constitui uma severa descontinuidade de material pouco permeável inserida no 

maciço da pilha de estéril de permeabilidades erráticas. Os parâmetros de resistência 

adotados para esta estrutura foram os mesmos assumidos nas análises de estabilidade do 

projeto executivo da barragem. 

 

5.4 – ANÁLISES DE PERCOLAÇÃO 
 

As análises de percolação foram realizadas utilizando-se o módulo Slide do programa 

computacional Rocscience International Ltd. Trata-se de um programa de elementos 

finitos para modelgem de fluxos em meios porosos. Assim, torna-se possível definir a 

distribuição de poropressões induzidas nos diferentes materiais do sistema de disposição 

conjunta (co-disposição e disposição compartilhada) estudado e mensurar as vazões 

previstas através dos diferentes maciços que o compõem. 

 

Na Tabela 5.1 estão sistematizados os valores de condutividade hidráulica dos 

diferentes materiais que foram adotados nas análises numéricas de percolação. Para o 

material de fundação e para os rejeitos de composição, os meios foram admitidos como 

sendo isotrópicos à permeabilidade. Para o caso dos materiais estéreis, entretanto, foi 

assumida uma razão de anisotropia (relação kh/kv) igual a 100, admitida como 

representativa das condições que regem o fluxo da água ao longo de uma estrutura 

extremamente errática e submetida a esforços verticais de grande porte. 
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Tabela 5.1 – Parâmetros médios de permeabilidade adotados nas análises de percolação 

 

 

A discretização das seções típicas do sistema de disposição conjunta dos resíduos da 

Mina Capim I da PPSA foi realizada com emprego de elementos triangulares. A 

fronteira definida como superfície livre não possui uma condição de fluxo pré-

estabelecida, admitindo-se inicialmente que a carga de pressão é nula e, dependendo das 

vazões calculadas, esta condição pode ser alterada com o regime de fluxo.  

 

Nas análises de fluxo, foram feitas quatro simulações considerando as variações dos 

diferentes materiais considerados (Figura 5.12 e 5.13). Os resultados demonstram uma 

influência secundária da natureza do material estéril sobre o regime de fluxo global, 

fortemente condicionado pela fundação permeável. No caso do Sistema I, o fluxo é 

direcionado em profundidade e extrapolado em larga extensão além dos limites da 

Barragem B2. No segundo caso, porém, a condição permeável da fundação tende a 

favorecer a concentração do fluxo de saída nas vizinhanças imediatas do talude de 

jusante da barragem B2. 

 

Com efeito, para as condições impostas, em que os maciços estruturais (depósito de 

rejeitos sedimentados, maciço da barragem B2 e pilha de materiais estéreis) estão 

assentes sobre fundação francamente permeável (kh = kv = 1x10-3 cm/s), a percolação 

tende a se concentrar quase que integralmente no domínio da própria fundação,  sem a 

mobilização de pressões atípicas, o que tende a favorecer as condições de segurança do 

sistema devido à dissipação das poropressões em profundidade. Tais condicionantes 

evidenciaram a não necessidade da adoção de um sistema de drenagem interna 

posicionado entre os rejeitos e a fundação e entre os rejeitos e a pilha, além daquela 

inerente ao próprio projeto da barragem B2. 

Material  K H K  V KH  / KV 

Areia caulinítica 1,0 x 10-3 cm/s 1,0 x 10-3 cm/s 1

Rejeito de composição 3,2 x 10-4 cm/s 3,2 x 10-4 cm/s 1

Estéril argilo-arenoso solto 1,0 x 10-4 cm/s 1,0 x 10-6 cm/s 100

Estéril caulinítico solto 1,0 x 10-4 cm/s 1,0 x 10-6 cm/s 100

Estéril misturado compactado 1,0 x 10-6 cm/s 1,0 x 10-6 cm/s 1
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 5.12 – Modelo de percolação do Sistema I  

(a) pilha construída com estéril argilo-arenoso; (b) pilha construída com estéril caulinítico 
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(a) 

 

 

 

(b) 

Figura 5.13 – Modelo de percolação do Sistema II  

 (a) pilha construída com estéril argilo-arenoso; (b) pilha construída com estéril caulinítico
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5.5 – ANÁLISES DE ESTABILIDADE 
 

As análises de estabilidade foram aplicadas com base no método de Bishop Modificado, 

por meio do módulo Slide do programa computacional Rocscience International Ltd. 

Foram admitidas superfícies circulares de ruptura apesar das características fracamente 

não homogêneas da pilha de estéril e coeficientes de segurança mínimos iguais a 1,5 

para todas as análises. A Tabela 5.2 sistematiza os valores dos parâmetros de resistência 

adotados para os diferentes materiais, de acordo com os resultados e as premissas dos 

ensaios discutidos no Capítulo 4 deste trabalho. Os parâmetros correspondentes ao 

material Areia caulinítica foram obtidos diretamente do relatório final de disposição de 

rejeitos e estéreis, ano 2000, da DF Consultoria. 

 

Tabela 5.2 – Parâmetros de resistência adotados na análise de estabilidade 

 

 

A Figura 5.14 apresenta os resultados das análises realizadas para as condições do 

Sistema I, em termos da estabilidade do talude de jusante da barragem B2. A superfície 

crítica encontra-se totalmente confinada ao domínio do próprio maciço da barragem 

(neste caso, bastante representativa do mecanismo físico de ruptura previsto), tendo sido 

obtido um valor de FS = 1,975, bastante superior, portanto, ao valor mínimo prescrito 

de projeto. A Figura 5.15 apresenta os resultados de análises similares para a pilha de 

estéril, nas hipóteses de construção da pilha utilizando integralmente materiais argilo-

arenosos ou cauliníticos. Em ambos os casos, os coeficientes de segurança obtidos são 

bastante elevados (FS = 2,0) e, dessa forma, justifica-se a proposição de garantia da 

estabilidade global desta estrutura, mesmo adotando-se um mecanismo de ruptura 

simplificado e não fisicamente consistente com a natureza fracamente heterogênea e 

aleatória do maciço da pilha de estéril.

Material γ (kN/m ³) γsat (kN/m³) c' (kPa) φ' (°)
Areia caulinítica 18 22 50 33 

Rejeito de composição 16 18 0 35 

Estéril argilo-arenoso solto 17 22 12,5 32 

Estéril caulinítico solto 20 22 30 30 

Estéril misturado compactado 18 21 30 28 
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Figura 5.14 – Sistema I: Análise da estabilidade do talude de jusante da Barragem B2  
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a)

 

(b) 

Figura 5.15 – Sistema I: Análise da estabilidade do talude da pilha de estéril - (a) estéril argilo-arenoso solto; (b) estéril caulinítico solto. 
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Em ambos os casos, a superfície crítica tende a ser mobilizada além do domínio da 

pilha, avançando ao longo da fundação, constituída pelo depósito dos rejeitos 

sedimentados. No caso da pilha constituída pelo estéril caulinítico, a superfície crítica 

tende a ser mais profunda que no caso da pilha construída integralmente com estéril 

argilo-arenoso. Dessa forma, para as condições operacionais do empreendimento, é de 

se esperar um mecanismo físico similar (não exatamente em termos da geometria da 

superfície crítica, mas em termos de sua locação em profundidade) cuja ruptura 

potencial tenda a ser mobilizada ao longo do depósito de rejeitos, em uma profundidade 

intermediária aos valores limites, obtidos pelas análises precedentes. 

 

A Figura 5.16 apresenta os resultados das análises de estabilidade do talude final da 

pilha de estéril, na hipótese do Sistema II descrito previamente. Nesta hipótese, os 

coeficientes de segurança obtidos também foram elevados (FS ≅ 2,0) para ambas as 

alternativas de projeto, sendo válidas, portanto, as mesmas considerações relativas ao 

caso anterior. Nesta condição, porém, o domínio da superfície crítica é limitado 

integralmente pelo maciço da pilha de estéril, embora este tenda a ser mais profundo no 

caso da pilha construída com estéril caulinítico. 
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(a) 

 

(b) 
 

Figura 5.16 – Sistema II: Análise da estabilidade do talude final da pilha de estéril -  (a) estéril argilo-arenoso solto; (b) estéril caulinítico 

solto 
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5.6 – ANÁLISES DE ESTABILIDADE COMPLEMENTARES 
 

De forma a se avaliar a sensibilidade da segurança do sistema relativamente a cargas 

mais elevadas impostas aos rejeitos, foram feitas simulações da estabilidade da pilha até 

o limite de projeto, ou seja, com uma altura máxima de 62m (Figuras 5.17 e 5.18). 

 

De acordo com a Figura 5.17, os resultados indicam que as pilhas conformadas com 

ambos os estéreis seriam estáveis, com a superfície crítica tangenciando ou avançando 

muito superficialmente sobre o depósito dos rejeitos e com fatores de segurança da 

ordem de 1,60 (valores mais críticos provavelmente tenderiam a ser obtidos para o caso 

de superfícies poligonais ou plano-circulares).  

 

A Figura 5.18 apresenta os resultados obtidos para as análises de estabilidade para o 

caso do talude final da pilha com altura máxima de 62m (Sistema II). A condição 

estável é ratificada nesta hipótese, com valores de FS ≅ 1,63 e superfícies críticas 

confinadas ao maciço da pilha. A Tabela 5.3 apresenta a síntese de todos os resultados 

obtidos. 

 

Tabela 5.3 – Síntese geral dos resultados das análises de estabilidade 

Estrutura Condição analisada 
Fatores de segurança 

Seção parcial Seção final 

Pilha de estéreis argilo-

arenoso 

Altura 32m 2,00 1,99 

Altura 62m 1,68 1,64 

Pilha de estéreis      

caulinítico 

Altura 32m 2,00 2,09 

Altura 62m 1,55 1,63 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.17 – Sistema I: Análise da estabilidade do talude da pilha com 62m de altura 

 (a) estéril argilo-arenoso solto; (b) estéril caulinítico solto. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 5.18 – Sistema II: Análise da estabilidade do talude da pilha com 62m de altura  (a) estéril argilo-arenoso solto; (b) estéril caulinítico 

solto 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 
 

6.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A mineração constitui uma atividade fundamental ao desenvolvimento das sociedades 

modernas, tendo em vista que ela é responsável pela extração das substâncias minerais 

disponíveis na natureza e imprescindíveis como matéria prima para as indústrias de 

transformação, que geram todas as ferramentas de trabalho e de conforto da 

humanidade, tais como indústrias de veículos, cosméticos, energia, eletrônicos, entre 

outras.  

 

Como todos os bens minerais ocorrem na natureza de forma errática e acompanhada de 

outros elementos inertes ou contaminantes, para a sua extração impõe-se o desafio de se 

dispor associadamente materiais estéreis e rejeitos. Este fato provoca os inevitáveis 

impactos ambientais gerados pelas áreas degradadas pela lavra dos minérios, pelas 

barragens construídas com o objetivo de confinar os rejeitos e pelas áreas naturais 

ocupadas pelas pilhas de materiais estéreis. Garantir a segurança destas obras 

geotécnicas é prerrogativa de projeto dos empreendimentos de mineração. Estabelecer 

mecanismos de compatibilização entre a produção do minério e a disposição criteriosa 

dos estéreis e rejeitos gerados em relações custos-benefícios consistentes, é premissa de 

mineração como negócio e atividade econômica. 

 

As formas como os materiais estéreis e os rejeitos serão dispostos ao longo da 

explotação mineral e como a área degradada será entregue a natureza motiva e obriga o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas que pressupõem a garantia dessa 

compatibilização em níveis otimizados. Neste contexto, a metodologia de co-disposição 

de rejeitos e disposição compartilhada de rejeitos e estéreis em uma área comum e 

resultante das atividades prévias de lavra constitui não apenas uma alternativa técnica 

muito econômica como de grande relevância ambiental. Neste cenário, é fundamental 

estabelecer as relações e as interferências entre os depósitos de rejeitos e a pilha de 
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estéril de forma a garantir a estabilidade de cada estrutura isoladamente e do sistema de 

disposição global.  

 

O presente trabalho abordou um sistema co-disposição de rejeitos e disposição 

compartilhada de rejeitos e estéreis, em um cava ainda em lavra operacional, como 

sendo uma alternativa desejável no desenvolvimento de projetos para disposição 

integrada de estéreis e rejeitos gerados numa planta industrial de mineração. O estudo 

foi desenvolvido com base em um estudo de caso envolvendo a disposição de rejeitos e 

estéreis provenientes dos processos de lavra e de beneficiamento industrial do minério 

de Caulim da Mina Capim I da PPSA, localizada no município de Ipixuna do Pará, no 

estado do Pará.  

 

6.2 – CONCLUSÕES 
 

� As análises realizadas demonstraram a viabilidade técnica da proposição de um 

sistema constituído pela co-disposição de rejeitos e disposição compartilhada de 

rejeitos e estéreis de características geotécnicas diferentes, no interior de cava 

ainda em lavra operacional; 

 

� A proposição de um sistema de co-disposição e/ou disposição compartilhada de 

estéreis e rejeitos exige um programa específico e muito bem elaborado de 

planejamento prévio e de gestão contínua do sistema, de forma a se estabelecer 

os diferentes cenários e arranjos das estruturas de disposição, ao longo de toda a 

vida útil do empreendimento; 

 

� Tais condicionantes implicam a consideração de geometrias distintas do sistema 

em diferentes períodos da mina, que devem ser contempladas por análises 

específicas, que podem, inclusive, incorporar arranjos intermediários e não 

apenas finais das estruturas, bem como incluir eventuais interferências entre os 

maciços existentes; 

 

� Os estudos neste caso demandam séries específicas de ensaios de laboratório 

(que podem incluir ensaios de caracterização, compactação, permeabilidade, 



 

 100 

adensamento, cisalhamento direto, triaxiais) ou de campo para a determinação 

das principais propriedades físicas, mecânicas e hidráulicas dos diferentes tipos 

de resíduos gerados na planta, para uma criteriosa proposição da disposição 

conjunta ou integrada destes materiais num mesmo espaço físico; 

 

� Os rejeitos de desarenamento, centrifugação e composição foram classificados, 

respectivamente, como uma areia silto-argilosa (77,5% de fração de areia), um 

silte areno-argiloso (95% de fração silte) e uma areia silto-argilosa (69,1% de 

fração de areia), respectivamente. De acordo com o Sistema Unificado de 

Classificação, os rejeitos de desarenamento e de centrifugação são classificados 

como materiais SM (areia siltosa) e ML (silte de baixa plasticidade), 

respectivamente; a classificação dos rejeitos de composição ficou comprometida 

pela não obtenção dos seus respectivos parâmetros de consistência; 

 

� Com base em resultados de ensaios triaxiais não drenados, comprovou-se que as 

poropressões induzidas pelos três rejeitos estudados tendem a ser decrescentes 

ao longo dos ensaios, com pico mais característico e redução mais expressiva 

para o caso dos rejeitos de composição; 

 

� As curvas das trajetórias das tensões efetivas dos rejeitos indicam que as 

poropressões induzidas são positivas e caracterizam um comportamento típico 

de dilatância sob cisalhamento para todos os rejeitos estudados que, portanto, 

não são susceptíveis aos fenômenos da liquefação; 

 

� Os estéreis da Formação Barreiras caracterizam-se como sedimentos areno - 

argilosos, com teores de areia variáveis entre 43% e 58% e plasticidade variável; 

os estéreis da Formação Ipixuna podem ser classificados como materiais argilo-

siltosos com areia, com IP entre 26% e 27%. Em função da forte presença de 

caulim, estes estéreis são designados como estéril caulinítico; 

 

� Verificou-se uma estreita correlação entre os parâmetros de resistência de ambos 

os estéreis, razão pela qual torna-se possível inferir o comportamento geotécnico 
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da pilha para os estéreis combinados, mediante análises considerando o maciço 

como composto integralmente por apenas um dos dois materiais; 

 

� Para o estudo de caso descrito e analisado neste trabalho, o sistema proposto 

atende as condições operacionais da mina até o ano de 2019, compreendendo 

dois cenários críticos: 

 

- Sistema I: definido pela barragem B2 em sua elevação final (70 m), pelos 

rejeitos, lançados e dispostos sobre a camada de arenito, sedimentados em sua 

elevação final (53 m) e pela pilha, também em sua elevação final (85m), 

avançando sobre os rejeitos. O nível d’água coincide com o nível dos rejeitos 

sedimentados (53 m); 

 

- Sistema II: caracterizado pela barragem B2 em sua elevação final (70 m), pelos 

rejeitos dispostos sobre a camada de arenito e sedimentados em sua elevação 

final (53 m), e pela pilha de estéril, também em sua elevação final (85m), porém 

cobrindo toda a extensão do depósito dos rejeitos e incorporando a própria 

barragem B2. O nível d’água considerado também coincide com o nível dos 

rejeitos sedimentados (53 m); 

 

� Em ambos os sistemas de disposição, os maciços estruturais, constituídos pelo 

depósito de rejeitos sedimentados, o maciço da barragem B2 e a pilha de 

materiais estéreis, apresentam condições de estabilidade bastante satisfatórias, 

com FS > 1,5 para todas as concepções analisadas; 

 

� Na correlação entre os parâmetros de resistência dos rejeitos, obtidos por meio 

dos ensaios de cisalhamento direto e de compressão triaxial, constata-se que os 

valores foram essencialmente similares, tendo sido adotado um intercepto de 

coesão nulo e um ângulo de atrito de 35° para os rejeitos de composição; 

 

� Os resultados das análises foram similares para as hipóteses de construção da 

pilha utilizando-se integralmente apenas um dos dois materiais estéreis, sendo 

válidas para a construção com ambos os estéreis combinados, mesmo adotando-
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se um mecanismo de ruptura simplificado e não fisicamente consistente com a 

natureza fracamente heterogênea e aleatória da pilha final; 

 

• Para as condições locais, em função da presença de uma fundação fracamente 

permeável (kh = kv = 1x10-3 cm/s),  a percolação tende a se concentrar quase que 

integralmente no domínio da própria fundação,  sem a mobilização de pressões 

atípicas, o que tende a favorecer as condições de segurança do sistema devido à 

dissipação das poropressões em profundidade; 

 

• Tais condicionantes evidenciaram a não necessidade da adoção de sistemas de 

drenagem interna posicionados entre os rejeitos e a fundação ou entre os rejeitos 

e a pilha de estéril, além daqueles dispositivos inerentes ao próprio projeto da 

barragem B2. 

 

� A proposição do sistema de co-disposição de rejeitos e disposição compartilhada 

de rejeitos e estéreis da Mina Capim I da PPSA tem-se mostrado bastante 

relevante e influenciado positivamente no desenvolvimento do complexo como 

um todo, exigindo, entretanto, uma contínua aferição de suas premissas, em 

função das potenciais interferências do mesmo sobre o empreendimento global. 

 

6.3 – SUGESTÕES PARA PESQUISAS COMPLEMENTARES 
 

Exatamente pelo seu caráter dinâmico, uma proposição de sistema de co-disposição 

e/ou disposição compartilhada exige uma reavaliação continuada e sistemática de sua 

operação, ao longo da vida útil do empreendimento. Assim, é importante estabelecer 

reanálises para as condições reais em campo, em fases intermediárias do sistema. 

Eventuais abordagens de outros cenários podem servir de diretrizes para a adoção de 

variantes e/ou adaptações da metodologia implantada. 

 

Outro aspecto importante é a extrapolação da metodologia para outros sistemas de 

disposição de estéreis e rejeitos, estudando-se e correlacionando-se os impactos de tais 

propostas em relação a técnicas mais convencionais. Uma vez que a adequabilidade da 

proposta é fortemente condicionada pela integração criteriosa dos diferentes tipos de 
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resíduos gerados, recomenda-se a adoção de procedimentos e variantes que permitam 

adaptar o sistema global para atender determinadas especificidades da operação a longo 

prazo. 

 

Para as condições específicas do sistema atualmente implantado na Mina Capim I da 

PPSA no Pará, são feitas as seguintes recomendações de estudos adicionais: 

 

(i) Reavaliação dos parâmetros geotécnicos dos estéreis a partir de amostras 

coletadas diretamente da própria pilha já executada; 

 

(ii)  Novas análises da estabilidade dos taludes da pilha de estéril, assumindo 

superfícies críticas não circulares, mais consistentes com a natureza errática 

da mesma; 

 

(iii)  Avaliação da influência do fluxo ascendente junto ao pé do talude da pilha 

de estéril em sua altura final (na elevação 85,00m) em termos da estabilidade 

global da pilha;  

 

(iv) Instalação de piezômetros na fundação da barragem e de instrumentação 

geotécnica ao longo do depósito de rejeitos e da pilha de estéril para aferição 

e monitoramento contínuo de recalques da fundação induzidos pelos rejeitos 

em processo de adensamento. 
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       ANEXO I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICOS DOS ENSAIOS TRIAXIAIS DOS REJEITOS 
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     ANEXO II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICOS DOS ENSAIOS TRIAXIAIS DOS MATERIAIS 

ESTÉREIS 
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