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RESUMO 

A região conhecida como Quadriláreto Ferrífero, no estado de Minas Gerais, 
compreende uma área aproximada de 7000 km² e é caracterizada pela sua enormidade 
de riquezas minerais, com destaque para as imensas reservas de minério de ferro. A 
exploração sistemática desses minerais, proporcionada pelos investimentos em 
tecnologias, vem trazendo, além de um ganho em produtividade, uma geração cada vez 
maior de rejeitos gerados no processo. 

A estocagem ou a disposição desses rejeitos constitui uma problemática à parte, uma 
vez que exige cuidados quanto à segurança e estabilidade dos depósitos. Os riscos 
relacionados a eventuais rupturas desses sistemas de contenção podem representar 
consideráveis prejuízos de ordem ambiental. Além da possibilidade de saturação 
completa, os rejeitos granulares dispostos podem também apresentar densidades 
relativamente baixas, favorecendo, desta forma, a ocorrência de fenômenos associados à 
liquefação. Nesse sentido, o conhecimento dos mecanismos de rupturas dos sistemas de 
contenção de rejeitos, associadas à liquefação, constitui uma condição relevante para a 
garantia de condições de segurança e, consequentemente, redução de impactos 
ambientais negativos causados por eventuais rupturas desses sistemas. 

O fenômeno da liquefação está diretamente relacionado à perda repentina da resistência 
dos materiais granulares, fofos e saturados, induzida por uma redução significativa das 
tensões efetivas e, em conseqüência, por um desenvolvimento de elevadas poropressões. 
O mecanismo, em muitos casos, é causado pelos efeitos de vibrações, associadas os 
eventos sísmicos ou detonações. Por outro lado, em regiões assísmicas, caso do 
Quadrilátero Ferrífero, o fenômeno pode ocorrer mesmo sob carregamentos estáticos. 

Para a investigação da susceptibilidade à liquefação dos rejeitos granulares de minério 
de ferro, foram coletadas amostras em seis diferentes sistemas de contenção da região 
do Quadriláreto Ferrífero e realizado um amplo programa experimental. Os estudos 
consistiram de séries de ensaios triaxiais não-drenados, em amostras adensadas 
isotropicamente. Os resultados obtidos são apresentados e discutidos nesta dissertação, 
constatando-se a possibilidade de ocorrência do fenômeno em rejeitos de minério de 
ferro e demonstrando a consistência das metodologias de avaliação adotadas.  
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ABSTRACT 

The region known as Quadrilátero Ferrífero, in the state of Minas Gerais, Brazil, 

extends over an area of 7000 km² and it is distinguished by its huge ore deposits, 

particularly iron ore. New technologies for ore production have led to a continuous 

increase in productivity, but also have conduced to an increase in the mining tailings 

prodution.  

The appropriate storage and disposition of these mining tailings is a big issue, since it 

demands special care in terms of general safety and stability. Possible failure of tailings 

containment systems can lead to significant negative environmental impacts. Besides its 

capacity for complete water saturation, the disposed granular tailings can be found in 

relatively low densities, which, in turn, can lead to liquefaction process. In this way, it is 

relevant to understand the failure mechanisms associated to the tailings liquefaction so 

as to assure reasonable safety conditions and reduce environmental impacts.  

The liquefaction process is strictly related to the abrupt loss of shear strength of loose, 

saturated  and coarse grains. It is induced by a significant decrease in the effective stress 

and the consequent increase in pore pressure, which, in turn, can be related to vibration, 

seismic events and the use of explosives. Liquefaction may also be present in non 

seismic regions, as the case of the Quadrilátero Ferrífero, due to static loading.  

In this work iron ore tailings were investigated for their susceptibility to liquefaction. 

For that, tailings samples were collected in six different tailing containment systems of 

the Quadrilátero Ferrífero, followed by an extensive laboratory program. Many series of 

triaxial tests under undrained conditions were performed in isotropically consolidated 

samples. The results of these tests are presented and discussed in this Dissertation, 

showing that the occurrence of liquefaction is a possibility for iron ore tailings, 

corroborating also the methods used for evaluating this phenomenon. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Rejeitos são materiais remanescentes do processo de beneficiamento e concentração de 

minérios em instalações industriais, cujas características granulométricas dependem do 

tipo de minério bruto a ser extraído (ferro, bauxita, ouro, etc.) e do processo industrial 

de beneficiamento, podendo abranger uma ampla faixa de materiais, desde grosseiros  

até solos de granulometria muito fina. Em função dos processos de beneficiamento, 

estes rejeitos podem ser ativos (contaminados) ou inertes (não contaminados).  

Na região do Quadrilátero Ferrífero, com área aproximadamente de 7000 km2, estão 

localizadas imensas reservas de minério de ferro, ouro, manganês e outros minerais, 

cuja exploração sistemática e intensa resulta em volumes consideráveis de rejeitos. 

Deste acervo mineral de grandes proporções, participam grandes conglomerados 

industriais (Samarco, CVRD, MBR, etc.) e um sem número de minerações de pequeno e 

médio porte. 

Nesse contexto, em empreendimentos de mineração, a disposição dos rejeitos oriundos 

do processo produtivo exige um planejamento racional e criterioso, a partir do plano de 

lavra e das premissas de recuperação do minério, em virtude dos grandes volumes 

envolvidos.  Em geral, os rejeitos são dispostos por via úmida através de barramentos 

construídos com ou sem a utilização dos próprios rejeitos (barragens de contenção) ou 

por via seca mediante as chamadas pilhas de rejeito que, ao contrário das barragens, não 

têm o objetivo de reter líquidos conjuntamente com a matéria sólida descartada.  
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Em alguns casos, podem ser usados dispositivos especiais, como os hidrociclones, por 

exemplo, para separação das frações grossa e fina em rejeitos. Em outras situações, o 

processo de segregação natural das partículas do rejeito pode tornar-se um fenômeno 

bastante complexo em face das diferentes densidades dos minerais presentes (evento 

típico em minerações de ferro, devido a interação de diferentes granulometrias e 

densidades de grãos de sílica e óxidos de ferro). 

A construção de uma barragem de rejeito geralmente é feita pela própria mineradora e o 

alteamento ocorre de acordo com a necessidade de armazenamento do rejeito. Este 

processo apresenta vantagens econômicas em relação às barragens convencionais 

compactadas, que são usualmente finalizadas num curto período de tempo antes do 

enchimento. Entretanto, o controle construtivo destas barragens de rejeito é geralmente 

limitado e podem ocorrer rupturas associadas à má aplicação das práticas construtivas 

(Gomes et al, 2001).  

Adicionalmente, as barragens de rejeito, em sua maioria, são projetadas com a técnica 

de aterros hidráulicos pelo método de alteamento por montante. Esta metodologia, no 

entanto, pode apresentar grandes problemas relacionados aos aspectos construtivos e de 

segurança, pois existem poucas especificações técnicas relacionadas a este tipo de 

estrutura.  

Além de apresentar possibilidade de saturação, os rejeitos granulares dispostos através 

de aterros hidráulicos podem também apresentar, devido à forma de lançamento, 

densidades relativamente baixas, favorecendo, desta forma, a ocorrência de fenômenos 

associados à liquefação. Estes podem ser deflagrados por carregamentos estáticos, 

associados, por exemplo, a uma elevação súbita do lençol freático ou a um movimento 

localizado de massa, sem conotações dinâmicas, em uma área francamente assísmica 

como é o caso da região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais.  

Com isso, tornam-se extremamente importantes análises e abordagens específicas sobre 

o comportamento geotécnico de rejeitos de minério ferro com relação à liquefação, sob 

carregamentos estáticos, que podem ser implementadas através de ensaios de campo 

e/ou laboratório. 
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1.2 JUSTIFICATIVA DA DISSERTAÇÃO 

Em face ao estágio atual de desenvolvimento das atividades relacionadas à indústria 

mineradora e às crescentes exigências relativas à evolução do setor extrativo mineral, a 

produção mineral em magnitudes crescentes resulta na geração de grandes volumes de 

resíduos (estéreis e rejeitos), implicando, conseqüentemente, um aumento significativo 

do porte das estruturas das pilhas e barragens para o seu armazenamento. 

Estes impactos podem ser ponderados quando se correlacionam as razões médias entre o 

produto final e a geração de rejeitos de alguns dos minérios mais comumente 

explorados  no país (Figura 1.1): ferro 2/1, carvão 1/3, fosfato 1/5, cobre 1/30 e ouro 

1/10000 (Abrão, 1987). Assim, a implementação de estudos sistemáticos relacionados à 

caracterização tecnológica dos rejeitos torna-se imprescindível para se estabelecer, de 

forma criteriosa, as premissas de projeto de suas estruturas de contenção. 

Produto Final
66,67%

Rejeito
33,33%

Produto Final
25,00%

Rejeito
75,00%

Produto Final
16,67%

Rejeito
83,33%
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96,77%
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Figura 1.1 – Razões médias entre o produto final e o rejeito gerado (Abrão, 1987) 
 

Nos últimos anos, após inúmeros acidentes causados por rupturas de barragens e pilhas 

de rejeitos, desde instabilizações localizadas até a ruptura global de estruturas de grande 

porte (casos recentes das minerações Rio Verde e Cataguases, por exemplo), o processo 

de disposição de resíduos de mineração tem sido objeto de avaliações legislativas e de 

intensas fiscalizações ambientais, exigindo das empresas políticas concretas de controle 

dos impactos da atividade mineradora sobre o meio ambiente. 
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De forma geral, os impactos ambientais associados às rupturas de sistemas de contenção 

de rejeitos podem interferir sobremaneira no meio físico e na biota. A modificação do 

relevo local, a degradação e remoção de camadas de solo superficial, a supressão e o 

comprometimento de áreas de vegetação, o assoreamento das águas e mananciais, a 

indução e aceleração de processos erosivos e de movimentos de massa secundários são 

exemplos destes impactos. Constituem impactos complementares o aumento da 

quantidade de sólidos em suspensão (turvamento dos corpos hídricos), as interferências 

sobre o nível freático local, a introdução de soluções ácidas e precipitação de sulfatos 

nas águas superficiais e subterrâneas e o comprometimento da qualidade do ar.  

Cabe destacar, ainda, impactos de natureza social. São riscos associados à degradação 

ou comprometimento de áreas destinadas às habitações e edificações, reduções de vazão 

de cursos d’água, comprometimento da qualidade das águas destinadas ao 

abastecimento público e efeitos de vibrações. Questões socioeconômicas, inclusive 

associadas à perda de vidas humanas, constituem elementos preponderantes para a 

consideração da segurança das estruturas de contenção de rejeitos. 

Dessa forma, análises de risco de rupturas por liquefação tornam-se extremamente 

importantes como contribuição às demais análises de estabilidade existentes 

relacionadas às barragens e pilhas de rejeitos, justificando plenamente a proposta desta 

pesquisa.  

1.3 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

Com base nos aspectos geotécnicos e na abrangência dos impactos ambientais 

associados a problemas de instabilidades em sistemas de disposição de rejeitos de 

mineração, o trabalho proposto tem por objetivo principal investigar e avaliar o 

potencial de liquefação de rejeitos sob carregamentos estáticos, a partir de técnicas 

experimentais de laboratório. Para tal, o contexto do estudo foi focado em rejeitos de 

minério de ferro, provenientes do processo de beneficiamento industrial de alguns dos 

empreendimentos de maior porte localizados na região do Quadrilátero Ferrífero de 

Minas Gerais. 
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A metodologia implementada baseou-se nas análises de resultados de ensaios triaxiais 

não-drenados, executados sobre amostras típicas dos rejeitos em termos de distribuição 

granulométrica, composição mineralógica, natureza do minério bruto e processo de 

beneficiamento industrial, utilizando-se diferentes abordagens do problema. Como etapa 

prévia, procedeu-se a um amplo programa experimental para caracterização tecnológica 

destes materiais.  

Assim, o presente trabalho buscou estabelecer uma sistemática geral de análise, com a 

implementação de diversas metodologias para a avaliação do fenômeno da liquefação 

em rejeitos de minério de ferro. As metodologias são baseadas no comportamento dos 

rejeitos durante o cisalhamento não-drenado, associado às suas características 

intrínsecas. Estudos experimentais desta natureza visam nortear futuros projetos de 

estruturas de contenção de rejeitos, possibilitando estabelecer critérios de projeto e 

parâmetros de segurança destas estruturas quanto à susceptibilidade à liquefação. 

Este trabalho constitui parte integrante da linha de pesquisa “Caracterização tecnológica 

de rejeitos de mineração através de ensaios de laboratório e de campo” (Gomes et al., 

2002c), desenvolvida pelo Núcleo de Geotecnia Aplicada (NGA) do Departamento de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  

Entre os estudos, recentemente implementados pelo grupo, podem ser destacados os 

estudos da investigação geotécnica de rejeitos através de ensaios de piezocone 

(Albuquerque Filho, 2003), a influência do teor de ferro na condutividade hidráulica 

(Santos, 2003) e nos parâmetros de resistência (Presotti, 2002 e Ribeiro et al., 2003) de 

rejeitos de minério de ferro e a utilização destes materiais em projetos de infra-estrutura 

rodoviária e ferroviária. 

1.4 ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação foi estruturada em seis capítulos e três apêndices. O Capítulo 1 

apresenta as considerações preliminares sobre a natureza dos empreendimentos 

minerais, a produção de rejeitos, apresentando os objetivos e a justificativa do trabalho 

proposto, além de sua estrutura organizacional. 



 6 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica detalhada sobre o minério de ferro e 

os rejeitos gerados no seu processo de beneficiamento industrial, enfatizando, ainda, 

alguns aspectos geológicos do Quadrilátero Ferrífero. As metodologias construtivas dos 

sistemas de disposição dos rejeitos também são detalhadas, bem como as propriedades 

geotécnicas dos rejeitos classificados com granulares. 

O Capítulo 3 inclui uma revisão bibliográfica do fenômeno da liquefação. A abordagem 

do tema é realizada de forma geral, mostrando, em princípio, um histórico da evolução 

do estudo. O capítulo destaca as várias formas de ocorrência do mecanismo, como 

também ilustra alguns casos de rupturas associadas à liquefação. Como a proposta do 

trabalho é essencialmente experimental, são expostas também as metodologias de 

análises aplicáveis aos rejeitos de mineração sob condições estáticas e as variáveis 

influenciadoras do fenômeno. 

O Capítulo 4 descreve o programa experimental realizado, apresentando os resultados 

relativos à caracterização geológico-geotécnica e aos ensaios triaxiais não-drenados 

realizados sob deformação controlada. A caracterização consistiu de ensaios de 

determinação da massa específica dos grãos, análise granulométrica, análise química e 

mineralógica, além da proposição de uma metodologia específica para a determinação 

dos índices de vazios máximo e mínimo de materiais granulares.  

O Capítulo 5 trata da apresentação e discussão dos resultados obtidos nos estudos 

experimentais. Essas análises incluem a avaliação do potencial de liquefação, para os 

seis rejeitos estudados, por meio de diferentes metodologias, a partir dos resultados dos 

ensaios triaxiais não-drenados. Abordam-se ainda algumas análises condicionadas pela 

influência relativa de algumas características geológico-geotécnicas dos materiais na 

susceptibilidade à liquefação dos rejeitos de minério de ferro, sob condições de 

carregamento estático. 

O Capítulo 6 resume as principais conclusões dos estudos implementados e apresenta 

algumas propostas de pesquisas complementares. A dissertação inclui ainda os 

Apêndices A, B e C, que apresentam a compilação completa dos resultados de ensaios 

executados e discutidos no texto deste trabalho. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  
 

REJEITOS DE MINÉRIO DE FERRO  

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As reservas mundiais de minério de ferro (medidas mais indicadas) são da ordem de 

330 bilhões de toneladas (DNPM, 2004). O Brasil possui 6,8% desse total (22,4 Bt) e 

está em quinto lugar entre os países detentores de maiores quantidades de minério 

(Tabela 2.1). Em termos de metal contido nas reservas, o Brasil ocupa um lugar de 

destaque no cenário mundial, devido aos altos teores de ferro em seus minérios. As 

reservas brasileiras estão assim distribuídas: Minas Gerais (70,0%), Mato Grosso do Sul 

(21,5%), Pará (7,3%), e outros estados (1,2%). O Brasil detém, ainda, reservas inferidas 

da ordem de 37,6 bilhões de toneladas. A produção mundial de minério de ferro em 

2003 foi de cerca de 1,1 bilhão de toneladas e a produção brasileira representou 20,9% 

da produção mundial.  

Tabela 2.1 – Reserva e produção mundial do minério de ferro (DNPM, 2004) 

Reservas (106 t) Produção (103 t) 
País 

2003 % 2002 2003 % 

Brasil 22.392 6,8 214.560 234.478 20,9 
África do Sul 2.300 0,7 36.000 38.000 3,4 

Austrália 40.000 12,1 183.000 190.000 17,0 
Canadá 3.900 1,2 31.000 32.000 2,9 
China 46.000 13,9 213.000 240.000 21,4 
EUA 15.000 4,5 52.000 50.000 4,5 

Rússia 56.000 17,0 84.000 92.000 8,2 
Suécia 7.800 2,4 20.000 21.000 1,9 
Ucrânia 68.000 20,6 59.000 63.000 5,6 

Venezuela 6.000 1,8 18.000 17.000 1,5 
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A produção brasileira de minério de ferro em 2003 atingiu 234,5Mt, com um acréscimo 

de 9,3% em relação ao ano anterior. Essa produção está dividida entre 31 empresas que 

operaram 48 minas (todas a céu aberto) e utilizaram 37 usinas de beneficiamento. A 

produção está concentrada principalmente na região do chamado Quadrilátero Ferrífero 

(QF) de Minas Gerais. 

A região é assim denominada em função de sua configuração geométrica peculiar, 

definida como um polígono de aproximadamente 7.000 km2 de área, delimitado pelas 

linhas que ligam as cidades de Itabira, Rio Piracicaba, Mariana, Congonhas, Casa 

Branca, Piedade de Paraopeba, Serra Azul e Belo Horizonte, e cortado pelos rios das 

Velhas e Paraopeba. Constituindo uma das maiores províncias minerais do mundo, a 

região comporta enormes reservas de minérios de ferro, exploradas por grandes 

conglomerados industriais e inúmeras minerações de pequeno e médio porte, gerando 

enormes quantidades de resíduos que exigem, assim, projetos específicos para a sua 

disposição final.   

2.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

A geologia do QF é bastante complexa. Há, no mínimo, três séries de rochas meta-

sedimentares separadas por discordâncias principais. De acordo com Dorr (1959), as 

rochas da área encontram-se dobradas, falhadas e metamorfizadas em graus variáveis. 

As unidades lito-estratigráficas predominantes no QF são: Grupo Itacolomi, o 

Supergrupo Minas, o Supergrupo Rio das Velhas e o Embasamento Cristalino (Figura 

2.1).  

Do ponto de vista geológico, a evolução do modelo atualmente admitido comportou 

inúmeras interpretações, com estudos pioneiros realizados por Derby (1906), que 

definiu a seqüência de rochas metavulcânicas e metassedimentares, sobrepostas ao 

embasamento, como sendo a base da ‘Série Minas’ e por Harder & Chamberlyn (1915), 

que estabeleceram a primeira coluna lito-estratigráfica para a região. Destacam-se, entre 

os trabalhos mais recentes, os modelos geológicos propostos por Ladeira (1980), 

Alkmin et al. (1988), Endo (1997) e Lana (2004). 
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Figura 2.1 – Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Lana, 2004)  

 

Em termos fisiográficos, o QF é composto por um relevo caracterizado por longas 

cadeias de montanhas, com picos robustos e elevados. Esse relevo foi determinado pela 

estrutura e erosão diferencial, com grandes traços, por uma coincidência entre os 

Grupos Caraça e Itabira nos relevos mais altos. Os quartzitos, caracterizados por uma 

maior resistência, permanecem como cristas, que são conformadas pelos granitos e 

gnaisses, em pontos mais baixos. Os xistos e filitos ocupam uma posição intermediária, 

compreendendo os anticlinais e sinclinais topograficamente invertidos (Door, 1969). 

Os depósitos de minério de ferro ocorrem ao longo das rochas metamórficas do 

Supergrupo Minas (subdividida nos grupos Caraça, Itabira e Piracicaba). A Formação 

Cauê do Grupo Itabira concentra estes depósitos de ferro representados principalmente 

por itabiritos de fácies óxido laminados e metamorfizados, em que os minerais de ferro 

foram transformados em hematita, magnetita ou martita. Ela encontra-se alterada até 

grandes profundidades em produtos friáveis, possuindo enorme quantidade de água 

devido à sua natureza porosa ou fraturada.  
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Os depósitos de ferro foram constituídos a partir do aumento da estabilidade da crosta 

no início do Proterozóico, com a formação de imensas bacias marginais, onde foram 

depositados sedimentos clásticos e químicos. Com a formação de um ambiente marinho 

na região central de Minas Gerais, provocado pelo progressivo nivelamento do relevo, a 

partir de processos erosivos, formaram-se, então, rochas sedimentares ricas em ferro, 

denominadas de formações ferríferas bandadas (FFB).  

Uma coluna estratigráfica típica da região do QF é apresentada a seguir, adaptada por 

Lana (2004), incorporando inclusive as litologias do Cenozóico, que representam as 

rochas mais jovens (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 – Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Lana, 2004) 
 

De acordo com a subdivisão proposta por Dorr (1969), os itabiritos da Formação Cauê 

podem ser classificados como itabiritos comuns, itabiritos dolomíticos e itabiritos 

anfibolíticos. O teor metálico dos itabiritos está relacionado ao seu enriquecimento, com 

a substituição dos minerais claros pré-existentes por óxido de ferro, formando, dessa 

maneira, os minérios de alto teor de ferro. As falhas e zonas de cisalhamento favorecem 
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a lixiviação intensa dos minerais claros através de atividades hidrotermais, deixando os 

corpos constituídos basicamente de óxidos de ferro na forma de resíduos. Com base no 

teor metálico, a rocha pode ainda ser classificada como minério itabirítico ou minério de 

alto teor, também chamada popularmente de hematita. 

2.3 OS REJEITOS DE MINÉRIO DE FERRO DO QF 

A partir de 1970, foram feitos grandes investimentos tecnológicos na região do QF de 

Minas Gerais para aumentar a capacidade operacional nos processos de concentração e 

beneficiamento dos minérios itabiríticos. Com os elevados investimentos tecnológicos 

aplicados na região, ocorreram aumentos substanciais dos volumes de resíduos gerados. 

O procedimento de extração destas riquezas minerais, desde a fase inicial até os eventos 

que envolvem a acumulação dos resíduos, passando pelas etapas de beneficiamento 

industrial, compõe o chamado processo de mineração.  

O processo consiste basicamente de um conjunto de atividades relacionadas à extração 

econômica de bens minerais da crosta terrestre que, através das atividades de lavra e de 

beneficiamento dos minérios, provocam grandes transformações no meio ambiente 

(Chammas, 1989). A extração mineral que envolve esse processo é ancorada em uma 

seqüência de eventos que envolvem operações como lavra, beneficiamento e geração de 

resíduos, como é apresentado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Fluxograma básico do processo de mineração de ferro 
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O fluxograma da Figura 2.3 aborda uma seqüência básica de um processo de mineração 

de ferro. O escopo das operações envolvidas pode apresentar mudanças, de acordo com 

as características do minério a ser lavrado. Em alguns casos, utilizam-se mecanismos de 

concentração por densidade, separação magnética, separação eletrostática, ciclonagem, 

aglomeração, flotação e pirólise. 

O beneficiamento, etapa que basicamente compreende os trabalhos de britagem, 

peneiramento, moagem, concentração, espessamento e filtragem, é responsável pela 

redução e regularização da granulometria do mineral lavrado, inclusive remoção da fase 

de reduzido valor econômico e concentração da substância de interesse econômico. 

Diante de todo o processo de obtenção do minério de ferro, a atividade mineradora 

descarta resíduos de baixíssimo ou quase nenhum valor comercial e que, em alguns 

casos, podem apresentar elevado poder de contaminação (resíduos ativos). Os resíduos 

gerados, remanescentes das atividades de beneficiamento e concentração dos minérios 

de ferro, são denominados como rejeitos de mineração. 

2.3.1 Tipos de rejeitos de minério de ferro  

As operações para a extração do minério de ferro envolvem uma série de atividades que 

determinam as características dos resíduos descartados no processo. De acordo com o 

tipo de processo industrial e do mineral explorado, os rejeitos encontram-se com 

variadas características geotécnicas, físico-químicas e mineralógicas. Em função da 

classificação granulométrica, os rejeitos podem ser classificados como finos ou grossos 

(rejeitos granulares). Apesar de amplamente conhecidos dessa forma, tanto os rejeitos 

finos quanto os mais grosseiros apresentam características granulométricas granulares. 

• Rejeitos finos 

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 grosseiros e, em alguns sistemas, são lançados 

separadamente por apresentar diferentes propriedades físicas e geotécnicas. 



 13 

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

frações granulométricas correspondentes a silte e argila (com mais de 90% abaixo de 

0,074 mm de diâmetro equivalente). Alguns apresentam, inclusive, características de 

plasticidade, com baixos valores de índice de plasticidade. 

Dentro das características geotécnicas peculiares dos rejeitos finos, destaca-se a sua 

elevada compressibilidade no processo de adensamento, o que o condiciona ser 

estudado a partir de métodos e técnicas de ensaios apropriados para uma avaliação 

correta e coerente de seu comportamento. 

Assim, são sugeridas análises a partir da teoria de adensamento a grandes deformações 

(Gibson et al., 1987) que descreve de forma adequada a magnitude e o progresso do 

recalque de materiais finos e de elevada compressibilidade, em função das limitações da  

teoria clássica de Terzaghi. 

• Rejeitos granulares (grosseiros) 

Os rejeitos predominantemente compostos por partículas de granulometria grossa 

(acima de 0,074 mm) são conhecidos como rejeitos granulares. Esses materiais 

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

características de plasticidade. 

Algumas características químicas e mineralógicas, herdadas da rocha de origem, 

exercem influência direta no comportamento geotécnico dos rejeitos granulares. Um 

exemplo é o teor de ferro que induz o valor da densidade dos grãos desses materiais. A 

massa específica dos grãos, em determinados casos, assume valores da ordem de 5,00 

g/cm³, pouco inferiores à da hematita pura, que é da ordem de 5,25 g/cm³. 

As propriedades dos rejeitos granulares oriundos do QF, que, de uma forma geral, são 

depositados hidraulicamente, têm sido objeto de várias pesquisas, tanto em análises 

laboratoriais (Pereira, 2001; Gomes et al., 2002b; Presotti, 2002 e Santos, 2004) quanto 

em termos de ensaios de campo (Gomes et al., 2002a e Albuquerque Filho, 2004).  

Estes rejeitos foram o objeto da presente pesquisa, sendo enfatizada a caracterização 

tecnológica de diferentes rejeitos de minério de ferro do QF. 
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2.3.2 Transporte e descarte dos rejeitos  

Por tratar-se de um subproduto da indústria de mineração desprovido de valor 

comercial, os rejeitos são descartados nas proximidades ou mesmo dentro do complexo 

industrial, reduzindo, dessa forma, custos relacionados ao transporte desses materiais. 

O descarte dos rejeitos é condicionado ao processo de beneficiamento, podendo ser feito 

na forma sólida ou na forma de polpa, esta mais comumente empregada. A polpa é 

transportada por tubulações, denominadas rejeitodutos, por gravidade ou mediante a 

utilização de sistemas de bombeamento. 

O transporte pode também ser realizado através de equipamentos mecânicos (caminhões 

e correias transportadoras), quando o descarte restringe-se à forma sólida, com a 

disposição sendo realizada através de pilhas. Entretanto, essa forma de descarte não é 

usualmente empregada, devido aos custos envolvidos no processo de desaguamento dos 

rejeitos, adicionados aos custos operacionais envolvidos.   

A disposição dos rejeitos pode ser realizada em cavidades, em ambientes subaquáticos 

ou em superfície (Abrão, 1987). 

A disposição em cavidades (subterrânea) consiste no lançamento dos rejeitos nas 

escavações utilizadas como frente de lavra (backfilling). Geralmente, associados aos  

rejeitos também são lançados estéreis, evitando-se possíveis abatimentos de grandes 

proporções e aumentando a recuperação na lavra. No contexto da disposição dos rejeitos 

de beneficiamento, pode-se dizer que os métodos que utilizam o enchimento de 

cavidades sejam um pouco mais usuais em países com maiores restrições ambientais 

que no Brasil. 

A disposição subaquática é caracterizada pelo lançamento dos rejeitos diretamente no 

fundo dos mares, lagos ou reservatórios projetados especificamente para a recepção 

desses resíduos. A sua aplicabilidade esbarra, muitas das vezes, em leis ambientais. O 

sistema mais usual constitui a disposição em superfície, compreendendo as pilhas e as 

barragens de contenção de rejeitos. Este tipo de disposição pode abranger tanto rejeitos 

previamente secos como na forma de polpa. 
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O sistema de disposição sob a forma de pilha é geralmente realizado com os rejeitos 

submetidos à secagem prévia. Neste caso, os materiais são empilhados com a utilização 

de equipamentos mecânicos específicos para tais finalidades. Alguns autores (Ferraz, 

1993 e Gomes et al., 1999) definem as pilhas como sendo sistemas de disposição onde o 

lançamento de materiais granulares sob a forma de polpa não caracteriza o acúmulo de 

líquidos. Neste caso, o sistema deve ser dimensionado com dispositivos de drenagens 

que garantam o fluxo gravitacional da fase líquida (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Concepção de fluxo gravitacional em uma pilha de rejeitos 
 

O sistema de disposição em barragens de contenção de rejeitos consiste na técnica de 

lançamento dos materiais sob a forma de polpa.  A disposição normalmente é executada 

a partir de um dique inicial de terra compactada ou de enrocamento. Na maioria dos 

casos, os alteamentos são executados através da técnica de aterros hidráulicos, processo 

consideravelmente atrativo do ponto de vista econômico, executivo e operacional. 

Nas aplicações pioneiras, os rejeitos, produzidos em grandes volumes, eram descartados 

nos leitos dos rios, tendo os procedimentos de disposição evoluídos posteriormente para 

sistemas de contenções realizados sem qualquer controle, ou seja, de forma empírica. 

Entretanto, com o avanço das legislações ambientais e, principalmente após o registro 

de rupturas de barragens e pilhas de rejeitos associadas a grandes impactos ambientais, 

inviabilizando diversos empreendimentos, as empresas mineradoras têm atentado para 

conceber tais sistemas como obras de engenharia. Assim, mais recentemente, as 

empresas de mineração têm destinado maior interesse no sentido de atender a legislação 

vigente, com enormes investimentos, buscando, dessa maneira, alternativas seguras para 

a contenção dos seus resíduos. 
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O sistema de disposição em barragens, com a utilização do próprio rejeito como 

material de construção, tem sido utilizado com freqüência pelas empresas mineradoras. 

Essa alternativa visa minimizar os impactos ambientais e proporcionar a redução dos 

custos associados com a utilização e o transporte de outros materiais de construção. 

Contudo, a utilização do rejeito como material de construção para sistemas de 

contenção requer cuidados na consideração de variáveis fundamentais que governam o 

projeto, a operação e o descomissionamento (desativação) de estruturas de contenção de 

rejeitos (Dorman et al., 1996). Assim, aspectos relativos à resistência ao cisalhamento, 

susceptibilidade à liquefação e às variáveis condicionantes ao processo final de 

disposição dos rejeitos devem constituir premissas de projeto. 

2.3.3 Técnica de disposição através de aterros hidráulicos  

O processo convencionalmente adotado, em associação aos sistemas de contenção 

(barragens ou pilhas) de rejeitos, é a técnica de disposição em aterros hidráulicos, que 

consiste basicamente no transporte, na separação e na disposição do material com a 

utilização de um fluido, particularmente a água, formando a chamada polpa. 

A técnica foi aplicada pioneiramente pelos holandeses no século XVII, com a utilização 

de sistemas de hidromecanização rudimentares, visando a remoção de sedimentos de 

portos e canais e a recuperação de áreas abaixo do nível do mar. Entre 1947 e 1973, 

foram construídas estruturas com objetivos hidrelétricos com aplicação de processos de 

hidromecanização na antiga União Soviética (Ribeiro, 2000). 

Os aterros hidráulicos apresentam vantagens de ordem prática e econômica. Nos 

aspectos técnicos, pode-se destacar a alta taxa de construção e a separação das partículas 

pela segregação hidráulica. A segregação hidráulica tem efeito direto na distribuição 

granulométrica do depósito (Morgenstern & Küpper, 1988; Moretti & Cruz, 1996), 

impondo um processo seqüencial de seleção de partículas. A ação segregadora gera, 

assim, enorme variabilidade estrutural, alterando significativamente os parâmetros de 

resistência, deformabilidade e permeabilidade do rejeito. 
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A polpa do rejeito, ao escoar ao longo da praia, perde velocidade e, conseqüentemente, 

capacidade de arraste ao longo das trajetórias de fluxo. Em princípio, portanto, as 

partículas maiores tenderiam a ocupar as regiões mais próximas aos pontos de 

lançamento favorecendo, assim, as condições de segurança de um sistema de contenção 

de rejeitos (Vick, 1983). Entretanto, análises específicas relacionadas aos rejeitos de 

minério de ferro devem levar em consideração alterações do processo de segregação 

hidráulica induzidas pela presença de partículas relativamente finas de ferro que, 

caracterizadas pela elevada densidade, podem ser depositadas em regiões próximas aos 

pontos de lançamento (Santos, 2004). 

As partículas de ferro tendem a favorecer a condição de estabilidade de uma estrutura de 

contenção de rejeitos. Com efeito, Presotti (2002) demonstrou que o teor de ferro exerce 

influência direta nos parâmetros de resistência do rejeito (maiores teores de ferro 

implicam maiores ângulos de atrito dos rejeitos, independentemente das características 

granulométricas e da sua compacidade inicial). 

Outra variável particularmente crítica é a densidade do material do aterro. A obtenção 

de uma densidade relativamente alta constitui fator essencial para a garantia de uma 

condição de estabilidade da estrutura de contenção. A possibilidade de ruptura por 

liquefação é um fato considerável em estruturas condicionadas por aterros hidráulicos 

que, na maioria das vezes, apresentam características de materiais não-coesivos de baixa 

resistência ao cisalhamento e baixa densidade in situ. 

Por outro lado, as variações estruturais, provocadas principalmente pelos efeitos de 

transporte das partículas ao longo de uma praia de rejeitos depositados hidraulicamente, 

são praticamente impossíveis de serem reproduzidas em laboratórios de Mecânica dos 

Solos. Torna-se então fundamental, a viabilização do entendimento destes mecanismos 

através da simulação do processo de disposição hidráulica em equipamentos especiais 

(Ribeiro, 2000). 

A formação do aterro hidráulico inclui duas metodologias básicas de lançamento: em 

ponto único (Figura 2.5a) ou em vários pontos em linha (Figura 2.5b), podendo ser 

utilizados hidrociclones ou canhões (spigots). A utilização de equipamentos especiais, 
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como hidrociclones, é justificada quando há a necessidade de separação das frações 

grossa e fina do rejeito. A implementação da técnica é condicionada por problemas 

específicos em relação aos aspectos construtivos e de segurança, pois existem poucas 

prescrições técnicas relativas a este tipo de procedimento construtivo. De uma maneira 

geral, o material é lançado de forma quase aleatória, não sendo estabelecido nenhum 

controle efetivo das variáveis que influenciam o processo de disposição. 
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Figura 2.5 – Métodos de lançamento de rejeitos: (a) em ponto único; (b) em linha 
 

A ciclonagem dos rejeitos pode ser realizada na própria unidade de beneficiamento ou 

próxima ao ponto de descarte. Quando realizada próxima ao ponto de lançamento, a 

ciclonagem é responsável pela separação do material em duas frações 

granulometricamente distintas, caracterizadas como underflow e overflow. A separação 

é realizada com base em princípios físicos por forças centrífugas, os seja, as partículas 

em suspensão são submetidas a um campo centrífugo que provoca a separação.  
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Dessa forma, as partículas mais finas, em suspensão diluída (overflow), tendem a ocupar 

a parte superior, fazendo com que o rejeito grosso, em suspensão concentrada 

(underflow), venha a ocupar a parte inferior do equipamento (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 – Esquema de escoamento interno de um hidrociclone para separação dos rejeitos 
 

Havendo a necessidade da realização da ciclonagem, as frações obtidas no processo são 

dispostas em diferentes regiões ao longo do aterro. O material underflow, por apresentar 

um melhor comportamento geotécnico em termos de resistência ao cisalhamento e 

permeabilidade, é lançado próximo à crista da barragem, de forma a ser aproveitado 

como material de construção da estrutura de contenção. Conseqüentemente, a 

estabilidade da barragem é aumentada, uma vez que a linha freática é afastada do dique 

de contenção. 

2.3.4 Métodos construtivos de barragens de rejeitos 

Devido às exigências dos órgãos de fiscalização e à preocupação cada vez maior das 

empresas mineradoras, existe hoje um consenso geral na busca da minimização dos 

impactos ambientais e na redução dos custos associados aos processos de contenção dos 

rejeitos de mineração. 
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A busca de uma disposição sistemática destes materiais, visando questões de ordens 

econômicas e ambientais, é uma premissa básica para a adoção da disposição em 

barragens, sobretudo quando o próprio rejeito é utilizado como material para a sua 

construção. 

Conforme exposto previamente, as atividades de beneficiamento, na maioria das vezes, 

são realizadas de forma a favorecer o descarte de rejeitos úmidos, cujo meio de 

transporte mais prático e econômico é por via hidráulica, viabilizando, assim, a 

utilização da técnica de aterros hidráulicos. No contexto desta técnica, três metodologias 

construtivas de barramentos podem ser caracterizadas: método de jusante, método de 

linha de centro e método de montante, cada um com especificidades próprias de projeto 

e vantagens operacionais. 

Dentre os três métodos construtivos, o método de jusante (Figura 2.7a) é o que exige 

maiores volumes de materiais de construção, pois os alteamentos subseqüentes são 

executados à jusante, a partir do dique de partida, necessitando também de grandes 

áreas externas para a sua evolução construtiva. Dentre as suas principais vantagens, 

podem ser destacadas as seguintes (Klohn, 1981 apud Presotti, 2002): 

• nenhuma parte da barragem é construída sobre o rejeito previamente depositado 

(geralmente a partir de aterros hidráulicos); 

• o controle do lançamento e da compactação pode ser realizado com base em 

técnicas convencionais de construção; 

• o sistema de drenagem interna pode ser construído durante a construção da estrutura 

de contenção dos rejeitos, permitindo, desta forma, o controle rigoroso da linha de 

saturação; 

• a barragem pode ser projetada para resistir a eventos dinâmicos (sismos e 

detonações); 

• a estrutura pode ser escalonada sem gerar prejuízos relacionados à segurança; 

• os alteamentos não interferem no processo de disposição dos rejeitos. 
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 Figura 2.7 – Métodos construtivos de barragens de rejeitos: (a) jusante; (b) linha de centro; (c) 

montante  

 

Entretanto, o elevado custo de construção constitui a maior desvantagem do método de 

jusante, além da possibilidade da escassez de rejeitos granulares gerados durante o 

processo de mineração. A estrutura da barragem carece de um volume considerável 

destes materiais para manutenção da superfície do reservatório abaixo do nível da crista. 

O método de linha de centro (Figura 2.7b) é uma variação do método de jusante. A 

diferença, no entanto, está na verticalização do alteamento da crista. Neste caso, o 

processo executivo pode ocorrer de forma muito rápida, com a utilização do underflow, 

quando se faz necessária a ciclonagem do rejeito. 

O método de alteamento para montante (Figura 2.7c) constitui o mais antigo dos 

métodos construtivos, cujo baixo controle construtivo é conseqüência do seu empirismo 

ao longo dos anos. O método consiste na construção inicial de um dique de partida, 

geralmente construído com materiais de boa capacidade de resistência, como 

enrocamento ou solo compactado, sendo que os seus respectivos alteamentos são 
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executados à montante do dique anterior. A execução dos alteamentos é condicionada à 

formação da praia de rejeitos que, pela característica granular, será responsável pelo 

empréstimo de materiais e constituirá a base para a construção do alteamento. 

As barragens construídas com a utilização deste método podem apresentar problemas 

relacionados à segurança. O procedimento executivo faz com que o material constituinte 

de um determinado alteamento seja sempre depositado sobre camadas potencialmente 

fofas, constituídas pelo próprio rejeito. Assim, os riscos de ruptura provocados pela 

elevação da linha freática, gerando possíveis instabilidades e problemas associados a 

piping e processos de liquefação, estão presentes.  

O método de montante é, de longe, o de aplicação mais corrente em estruturas de 

contenção de rejeitos no Brasil. A metodologia não é recomendada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993). Suas principais vantagens dizem respeito 

à facilidade executiva e à economia gerada devido aos pequenos volumes necessários 

para a construção e ao emprego de um baixo número de equipamentos e de pessoal. 

O processo construtivo de uma barragem, além da utilização do próprio rejeito como 

material de construção, pode ainda incorporar a utilização de materiais provenientes de 

áreas de empréstimo, como estéreis ou até mesmo enrocamento. Neste caso, os 

materiais de empréstimo podem ser utilizados ou de forma isolada ou combinada com 

os rejeitos de mineração (barragem zonada). Esta abordagem não é convencional neste 

tipo de estrutura, por envolver elevados custos relativos ao transporte dos materiais de 

empréstimo, além dos custos de implementação de sistemas de drenagens específicos. 

A escolha do método construtivo deverá estar atrelada essencialmente a análises 

criteriosas da natureza e da caracterização tecnológica dos rejeitos gerados pelas 

minerações. Neste sentido, procedimentos específicos em termos da utilização de  

ensaios  laboratoriais (Gomes, et al., 2002b) e de metodologias de investigação de 

campo (Gomes et al., 2002a e Albuquerque Filho, 2004) têm-se mostrado ferramentas 

essenciais para a formalização de projetos de sistemas de disposição de  rejeitos 

granulares na região do QF de Minas Gerais. 
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2.4 COMPORTAMENTO GEOTÉCNICO DOS REJEITOS GRANULARES 

DE MINÉRIO DE FERRO 

Os rejeitos granulares, foco do presente estudo, têm sido rotineiramente utilizados nas 

estruturas de contenção construídas com a técnica do aterro hidráulico. O estudo das 

características geotécnicas desses materiais é feito com base nos princípios clássicos da 

Mecânica dos Solos aplicada a solos granulares. Entretanto, para aferição de 

determinadas propriedades geotécnicas, tornam-se necessários desenvolver conceitos 

específicos e técnicas alternativas de caracterização destes materiais. 

2.4.1 Características dos rejeitos granulares de minério de ferro 

• Características químicas, mineralógicas e granulométricas 

Como subproduto do processo de produção industrial, mesmo considerando toda sua 

heterogeneidade associada ao teor de ferro e ao processo de beneficiamento, os rejeitos 

granulares de minério de ferro não apresentam plasticidade. Embora os rejeitos 

apresentem classificações granulométricas e algumas características geotécnicas bem 

definidas, o seu comportamento não deve ser avaliado unicamente através dos critérios 

convencionais. Todavia, torna-se necessário definir e analisar, de forma intensiva, as 

características peculiares aos rejeitos, uma vez que as suas composições granulométrica 

e mineralógica são modificadas no próprio processo industrial. 

Os rejeitos gerados nos diferentes processos de beneficiamento, das várias minas 

localizadas na região do Quadrilátero Ferrífero, apresentam basicamente composições 

químicas preponderantemente caracterizadas por Fe e SiO2 e, em menor proporção, 

Al2O3. A elevada percentagem de SiO2 dos rejeitos, quando comparada com o baixo teor 

de Al2O3, é justificada pela rocha de origem, o itabirito. Análises químicas de um rejeito 

arenoso da Barragem do Germano, de propriedade da Samarco Mineração S.A. 

(Mariana / MG) são apresentadas na Tabela 2.2. Em virtude da eficiência do processo 

de concentração, a porcentagem de ferro apresenta uma variação considerável da rocha 

de origem, que apresenta teor de ferro entre 40 e 50%. 
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Tabela 2.2 – Composições químicas do rejeito granular da Barragem do Germano                                    
(Fonte: Samarco Mineração S.A) 

Composição (%) Fe SiO2 Al2O3 P 
Rejeito Granular 14,20 73,00 0,26 0,01 

 

Ribeiro (2000) realizou análises químicas no rejeito da mina de Morro Agudo do 

complexo de Água Limpa (CVRD), localizado no município de Rio Piracicaba, Minas 

Gerais. As análises realizadas também apresentam presenças preponderantes de Fe e 

SiO2 (Tabela 2.3). 

Tabela 2.3 – Composições químicas do rejeito da Pilha de Monjolo (Ribeiro, 2000) 

Composição (%) Fe SiO2 Al2O3 
Rejeito Granular 23,00 67,00 0,40 

 

Em termos de mineralogia, a maioria dos rejeitos granulares de minério de ferro são 

compostos essencialmente por hematita, quartzo e, às vezes, goethita. Espósito (2000), 

em estudo sobre os rejeitos granulares, caracterizou texturas concrecionárias de goethita 

nos rejeitos da Pilha do Monjolo e Xingu. Estas concreções foram caracterizadas como 

sendo geradas após a disposição, influenciando a composição textural dos rejeitos de 

minério de ferro (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8 – Juntas concrecionárias de goethita presentes no rejeito de Xingu (Espósito, 2000) 
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A densidade dos grãos (Gs) pode ser definida como uma função variável da mineralogia 

do mineral explorado. Em pesquisas recentes (Tabela 2.4), comprovou-se que a 

densidade dos grãos está condicionada ao teor de ferro apresentado pelo rejeito. Os 

rejeitos caracterizados por teores de ferro altos tenderam a apresentar densidades dos 

grãos mais elevadas, com variações médias entre 2,8 e 5,0. 

Tabela 2.4  – Influência do teor de ferro na densidade dos grãos (Gs) 

Rejeito Fe (%) Gs 
Barragem do Germano (Pereira, 2001) 14,2 2,91 
Pilha de Monjolo (Ribeiro, 2000) 23,0 3,13 
Pilha de Xingu (Espósito, 2000) 50,0 4,02 

 

Pesquisas recentes sobre o comportamento geotécnico de diversos rejeitos de minério de 

ferro do QF, desenvolvidas pelo Grupo de Geotecnia Aplicada à Mineração do 

NGA/UFOP, indicam que as granulometrias destes rejeitos granulares podem ser 

agrupadas em uma faixa característica de variação granulométrica (Figura 2.9), variando 

entre areias finas e siltes. Entre os materiais analisados pelo grupo, destacam-se os 

rejeitos provenientes da Barragem de Germano, em Mariana (Samarco Mineração), 

Barragem de Gongo Soco, em Barão de Cocais, (CVRD), Barragem do Pontal, em 

Itabira (CVRD), Pilha de Monjolo, em Rio Piracicaba (CVRD), e sistema de contenção 

da Mina do Brumado, em Sabará (Brumafer Mineração).  
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Figura 2.9 – Faixa de variação granulométrica típica de rejeitos granulares de minério de ferro 
do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais (Pereira, 2001) 
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A disposição hidráulica dos rejeitos granulares de minério de ferro gera uma 

estruturação dos grãos de difícil reprodução em experimentos de laboratório. Entretanto, 

podem-se prever condições favoráveis e opostas (críticas) que relacionam o arranjo do 

solo em termos do seu grau de compacidade máximo e mínimo. Neste caso, torna-se 

usual, nos procedimentos de estudos dos rejeitos granulares, a aplicação do índice de 

densidade (ID), também conhecido como densidade relativa (Dr), utilizado para solos: 

100
minmax

max ×
−

−
=

ee
ee

Dr  
(2.1) 

Onde: emax é o índice de vazios máximo, emin é o índice de vazios mínimo e e é o índice 

de vazios do material para o ID desejado. 

• Condutividade hidráulica dos rejeitos granulares 

Com base na Hidrogeologia, a condutividade hidráulica (K) e o coeficiente de 

permeabilidade (k) de um material são grandezas diferenciadas em termos conceituais. 

O coeficiente de permeabilidade é dependente somente das características do meio, 

enquanto a condutividade hidráulica relaciona-se também à densidade e à viscosidade 

do fluido (Freeze & Cherry, 1979 apud Santos, 2004). 

A condutividade hidráulica pode ser influenciada por fatores como a distribuição 

granulométrica, forma e mineralogia dos grãos e, ainda, por fatores associados ao 

arranjo das partículas e à natureza do fluido. Os rejeitos granulares, apesar de possuírem 

características visuais de solos mais grossos (siltes e areias), para os quais as forças de 

superfície são inexpressivas, apresentam propriedades mineralógicas que seriam mais 

relevantes no comportamento geotécnico de solos finos. 

De acordo com o modelo de segregação hidráulica proposto por Vick (1983), os 

mecanismos de segregação são influenciados fundamentalmente pelo tamanho das 

partículas de rejeito. Nesta concepção, o processo de disposição ao longo de uma linha 

de descarga de rejeitos, tende a gerar, basicamente, três zonas com diferentes 

comportamentos em termos de permeabilidade (Figura 2.10).  
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Figura 2.10 – Variação da condutividade hidráulica ao longo de um depósito de rejeitos 
proposta por Vick (1983) 

 

Entretanto, no caso em que os rejeitos contêm partículas de elevada densidade (grãos de 

ferro, por exemplo), o processo de segregação hidráulica é alterado e passa a não ser 

dominado estritamente pelo tamanho dos grãos. Neste caso, os grãos mais densos, 

independente do tamanho, se depositariam mais próximos ao lançamento. 

Santos (2004) realizou estudos considerando os efeitos do teor de ferro nos rejeitos, 

quantificando o comportamento da permeabilidade nos depósitos de materiais 

granulares da Pilha de Monjolo. Dentro do programa experimental do autor, foram 

utilizados ensaios de laboratório (permeâmetro de carga constante e bomba de fluxo) e 

ensaios de campo (permeâmetro de Guelph e ensaios de infiltração em furos de 

sondagens). Em termos de valores de condutividade hidráulica, verificou que os valores 

encontrados em laboratório e em campo variaram entre 10-2 e 10-4 cm/s. O autor 

confirmou o efeito significativo da concentração de ferro nas características de 

permeabilidade do rejeito estudado. As amostras com maiores teores de ferro, 

depositadas nas regiões mais próximas aos pontos de lançamento, apresentaram 

menores valores da condutividade hidráulica saturada.  

Albuquerque Filho (2004), a partir de ensaios de piezocone (CPTU) realizados em três 

diferentes barragens de rejeitos granulares, estimou, com base em correlações para a 

determinação dos coeficientes de adensamento horizontal (ch) e de variação volumétrica 

(mv), o valor do coeficiente de permeabilidade (k) para cada rejeito estudado. Os valores 

obtidos de permeabilidade variaram entre 10-3 e 10-4 cm/s, na faixa de grandeza dos 

resultados obtidos por Santos (2004). 
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2.4.2 Parâmetros de resistência dos rejeitos granulares de minério de ferro 

Diversos estudos aplicados ao comportamento dos rejeitos mais grossos são amparados 

em análises similares dos solos granulares, justificados pelas semelhanças que ocorrem 

para algumas propriedades desses materiais (Hernandez, 2002; Presotti, 2002), 

particularmente em termos do arranjo das partículas e no estado de compacidade do 

material. 

Esta extrapolação das análises abrange igualmente os princípios do comportamento 

drenado e não-drenado dos solos granulares (Taylor, 1948, Rowe, 1962 e Lee & Seed, 

1967) e os efeitos devidos às tensões de confinamento, ao índice de vazios inicial do 

material e à contração/expansão do mesmo durante o cisalhamento. 

A reprodução das condições de cisalhamento de materiais granulares pode ser realizada 

através de ensaios de laboratório. Nesse caso, destacam-se os ensaios de cisalhamento 

direto e os ensaios triaxiais. Assim, torna-se possível a determinação dos parâmetros de 

resistência através da aplicação aos resultados dos ensaios de um dado critério de 

ruptura. Convencionalmente, adota-se o critério de Mohr – Coulomb (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11 – Envoltória de ruptura de Mohr - Coulomb 
 

Nesta concepção, a resistência ao cisalhamento do material na condição de ruptura (τf) 

pode ser definida pela seguinte condição limite proposta pela equação: 

φtan⋅+= ff �c�  (2.2) 
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Sendo c e φ  o intercepto de coesão e o ângulo de atrito, respectivamente e σf , a tensão 

normal atuante no plano de ruptura. Em termos de tensões efetivas, a relação anterior é 

expressa por: 

'tanφ⋅+= ff �'c'�  (2.3) 

A representação das diversas fases de carregamento (envoltória de tensões) pode ainda 

ser simplificada pelo traçado dos pontos de maior ordenada dos círculos 

correspondentes aos diversos estados de tensão (diagramas pq e p’q, onde p’ = p – u, 

sendo u a poropressão induzida na condição de ruptura). Os pontos correspondentes à 

condição de ruptura, ligados por uma curva de tendência, determinam a chamada 

envoltória transformada das tensões (Figura 2.12), tal que: 

2
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=
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' 31 σσ
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Figura 2.12 – Envoltória transformada de ruptura (diagrama p-q) 
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Com base nesta sistemática, os parâmetros de resistência de rejeitos granulares têm sido 

comumente investigados. Presotti (2002), por exemplo, analisou o comportamento à 

resistência dos rejeitos de minério de ferro da Pilha de Monjolo através de ensaios 

triaxiais drenados. As curvas tensões-deformações apresentaram comportamentos 

similares às dos solos granulares típicos (Figura 2.13) e os resultados demonstraram a 

grande influência da porcentagem das partículas de Fe presentes nos rejeitos (Figura 

2.14 e Tabela 2.5). 

 

Figura 2.13 – Comportamento clássico dos solos granulares sob cisalhamento 
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Figura 2.14 – Tendências de correlações entre o teor de Fe e o ângulo de atrito (φ’) do rejeito          
(modificado de Presotti, 2002) 
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Tabela 2.5 – Resultados de ensaios triaxiais drenados em rejeitos (Presotti , 2002) 

Amostra Compacidade 
da amostra 

Densidade 
relativa (%) 

Teor de 
ferro (%) φ’pico (o) φ’residual (o) 

Máxima 95 43,42 37,10 MA8-000 
Mínima 23 

72,40 
37,25 34,20 

Máxima 72 40,31 35,35 MA8-120 
Mínima 10 

11,44 
35,25 33,77 

 

Hernandez (2002), analisando os mesmos rejeitos da Pilha de Monjolo, verificou a 

mesma tendência de comportamento relacionada à presença das partículas de ferro: 

teores de ferro mais altos tendem a elevar os valores dos ângulos de atrito efetivos (φ’). 

Ao contrário de Presotti (2002), que utilizou amostras com diferentes teores de ferro 

provenientes de um processo de disposição em laboratório (Ribeiro, 2000), Hernandez 

(2002) caracterizou as amostras de rejeitos de Fe através do princípio de separação 

magnética a partir do rejeito total. 

Albuquerque Filho (2004) procedeu à avaliação dos parâmetros de resistência de 

rejeitos granulares do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais utilizando ensaios de 

piezocone (Tabela 2.6). 

Tabela 2.6 – Variação dos valores de ID e de φ’ de rejeitos de ferro (Albuquerque Filho,  2004) 

Rejeito granular ID  (%) φ’ (o) 
Barragem de Córrego do Doutor (Ouro Preto/MG) 15 - 50 30 - 34 
Barragem de Campo Grande (Mariana/MG) 20 - 60 32 - 45 
Barragem de Gongo Soco (Barão de Cocais/MG) 30 - 60 26 - 32 
Barragem do Pontal (Itabira/MG) 10 - 40 32 - 36 

 

Outros estudos relacionados à obtenção de parâmetros de resistência ao cisalhamento e 

suas correlações com outros parâmetros geotécnicos têm sido implementados, visando à 

avaliação das condições de estabilidade de diferentes sistemas de contenção de rejeitos. 

Neste contexto, destacam-se importantes trabalhos que, em conjunto, resultam em 

ferramentas imprescindíveis para a caracterização tecnológica de rejeitos de mineração 

(Gomes et al., 2002c). 



 32 

Análises relacionadas à susceptibilidade à liquefação de rejeitos granulares estão 

intimamente ligadas às propriedades de resistência ao cisalhamento. O assunto, tema 

deste trabalho, é introduzido no próximo capítulo, abordando-se também os princípios, 

as metodologias e os procedimentos para uma avaliação global do fenômeno. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  
 

O FENÔMENO DA LIQUEFAÇÃO 

3.1 INTRODUÇÃO 

Muito recentemente, o estudo do fenômeno da liquefação em solos tem sido muito 

incrementado em função de diversos registros de rupturas de encostas, diques e 

depósitos de materiais granulares induzidos pelo mesmo.  A maioria das pesquisas, 

entretanto, tem sido direcionada à ocorrência do fenômeno sob condições dinâmicas, 

principalmente em países com registros constantes de eventos sísmicos. Avaliações 

direcionadas para as tensões estáticas, como condicionantes do mecanismo de ruptura, 

têm sido raramente realizadas (Fourie et al., 2001). 

No Brasil, os estudos da liquefação de materiais granulares sob condições estáticas é 

ainda muito incipiente. A prática de projetos geotécnicos aplicados às barragens de 

rejeitos granulares de mineração, por exemplo, tem negligenciado a liquefação estática 

como possível mecanismo ou critério de ruptura. A freqüente busca de outros 

mecanismos como causas de rupturas é, em muitos casos, reflexo direto de um 

dogmatismo relacionado à impossibilidade de ocorrência do fenômeno sob condições 

estáticas de carregamento. 

O presente capítulo trata da exposição dos fundamentos da liquefação, relacionando os 

diversos tipos de carregamento, ou seja, tensões cíclicas ou monotônicas (estáticas) 

aplicadas. Estabelece-se, além disso, uma ênfase aos casos de rupturas de estruturas de 

contenção de rejeitos de mineração associadas especificamente a carregamentos 

estáticos, demonstrando, com diferentes exemplos, as várias formas de manifestação 

desse mecanismo. 
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3.2 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DO FENÔMENO DA LIQUEFAÇÃO 

De acordo com Castro (1969), a primeira explanação sobre o fenômeno da liquefação 

foi feita por Terzaghi em seu livro clássico “Erdbaumechanik auf Bodenphysikalischer 

Grundlage”, publicado em Viena em 1925.  

Naquela obra, Terzaghi afirmava que a liquefação só poderia ocorrer na situação em que 

uma determinada estrutura de grande porte, apoiada em um depósito sedimentar, 

apresentasse uma condição por ele caracterizada como sendo metaestável: “Se o solo 

está saturado, o peso das partículas sólidas é transferido, temporariamente, para a 

água no momento do colapso. Como conseqüência, a pressão hidrostática em qualquer 

profundidade z aumenta o seu valor normal γwz em uma quantia que está próxima do 

peso submerso γ’z do sedimento localizado entre a superfície e a profundidade z” 

(Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Variações de poropressão durante o mecanismo de liquefação (Terzaghi, 1925 
apud Castro, 1969) 

 

Terzaghi foi o precursor da explanação conceitual do fenômeno, mas coube a Arthur 

Casagrande dar fundamentação teórica ao problema. Em 1936, numa exposição à 

Sociedade de Engenheiros Civis de Boston, Casagrande mostrou que, durante uma 

deformação cisalhante ao longo de ensaios triaxiais drenados, a redução do volume de 

uma areia em estado fofo e o aumento de volume em estado compacto tenderiam a 

resultar em uma mesma densidade final ou, em uma linguagem mais afeta à Engenharia 

Geotécnica, no mesmo índice de vazios, o qual denominou de índice de vazios crítico. 

Os solos granulares, permanecendo nesse índice de vazios, apresentariam um 

comportamento tipificado por um volume inalterado sob quaisquer deformações 

crescentes.   

Antes (u = γwz) Durante (u     γwz + γ’z )≈Antes (u = γwz) Durante (u     γwz + γ’z )≈

Z 
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Mais ainda, Casagrande afirmou que, em uma areia saturada submetida a um 

cisalhamento sob condições não-drenadas, a impossibilidade de variação de volume 

resultaria, conseqüentemente, em uma variação de poropressão. Assim, uma areia, 

apresentando um índice de vazios superior ao crítico, tenderia a experimentar uma 

elevação da poropressão à medida que ocorresse uma redução significativa da sua 

resistência ao cisalhamento, fazendo com que a massa tendesse a fluir. Logicamente, o 

autor fez a associação do comportamento das poropressões com ensaios triaxiais 

drenados em virtude da inexistência de ferramentas capazes de avaliar situações de 

carregamentos não-drenados naquela época, condição que só veio a existir 

posteriormente (Bishop & Henkel, 1956 apud Head, 1986). 

Estruturas da época foram dimensionadas com base nestes conceitos pioneiros de 

Arthur Casagrande, como por exemplo, a barragem de Fort Peck, nos Estados Unidos. 

Entretanto, com a ruptura durante da fase de construção desta barragem em 1938, 

construída a partir da técnica de aterros hidráulicos, o conceito de índice de vazios 

crítico foi colocado em “xeque”. Apesar de alguns consultores da época associarem a 

ruptura aos eventos da liquefação, outros geotécnicos não creditavam a liquefação como 

mecanismo principal de ruptura, inclusive o próprio Casagrande (Davies et al., 2002). 

A partir da medição das poropressões geradas durante um carregamento qualquer, as 

pesquisas e conceitos relacionados à liquefação sofreram avanços consideráveis. Nesse 

sentido, destacam-se as primeiras análises não-drenadas do potencial de liquefação  

(Bjerrum et al., 1961 apud Davies et al., 2002) e as pesquisas mais recentes, 

compreendendo análises do fenômeno através de ensaios triaxiais não-drenados em 

laboratório (Poulos et al., 1985; Sladen et al., 1985) e de ensaios de campo (Robertson 

& Campanella, 1985). 

Em anos recentes, diversos autores têm realizado estudos associados ao fenômeno da 

liquefação em diversos depósitos de materiais granulares (Verdugo et al., 1991; 

Ishihara, 1993; Vaid & Sivathayalan, 1995; Yamamuro & Lade, 1997; Norris et al., 

1997; Bopp & Lade, 1997; Toprak & Holzer, 2003). Entretanto, as análises, em sua 

maior parte, têm sido feitas sob condições dinâmicas, ou seja, o fenômeno é associado a 

carregamentos cíclicos.  
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Poucos estudos têm enfocado o potencial da liquefação associado a eventos estáticos 

(Davies et al., 2002) e muito poucos têm sido direcionados, em particular, para a análise 

do problema a rejeitos de mineração (Pereira , 2001, Gomes et al. 2002b).  

3.3 PRINCÍPIOS GERAIS DA LIQUEFAÇÃO 

A liquefação pode ser basicamente entendida como sendo uma ação de levar qualquer 

substância de seu estado natural ao estado fluido e, no caso dos solos, do estado sólido 

para o estado liquefeito. Para tal, impõe-se um dado acréscimo da poropressão em 

concomitância com a redução das tensões efetivas. Esta transformação decorre da 

brusca aplicação de uma determinada carga, que pode ter origem estática ou dinâmica. 

Castro (1969), em estudo sobre a liquefação das areias saturadas, definiu a liquefação 

como sendo o fenômeno pelo qual a areia experimenta uma redução significativa da sua 

resistência ao cisalhamento, em condições não-drenadas, resultando em uma condição 

de fluxo da massa de solo até que as tensões cisalhantes em ação fossem compensadas 

pela própria resistência ao cisalhamento do solo. 

O fenômeno está potencialmente associado a solos que apresentam tendência à 

contração (redução de volume) durante o cisalhamento. Os solos dilatantes, ou seja, 

aqueles que experimentam acréscimos de volume durante a ação cisalhante, não 

apresentam susceptibilidade à liquefação. A impossibilidade do mecanismo nestes solos 

está conectada à justificativa de que a resistência ao cisalhamento não-drenada é maior 

do que a resistência drenada (Poulos et al., 1985). Todavia, alguns autores associam o 

fenômeno também aos solos dilatantes. Casagrande formalizou uma distinção clara 

entre dois fenômenos associados à liquefação: a chamada liquefação cíclica, 

relacionada ao comportamento de materiais granulares dilatantes durante solicitações 

cíclicas e a chamada liquefação efetiva (verdadeira), relacionada a uma redução 

substancial da resistência ao cisalhamento de materiais granulares, fofos e saturados. A 

redução da resistência ao cisalhamento pode ser induzida pelo desenvolvimento de 

poropressões elevadas, oriundas de grandes incrementos monotônicos (carregamentos 

estáticos) ou por eventos dinâmicos. 
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Como sobejamente conhecido, a resistência ao cisalhamento de solos granulares está 

intimamente e quase que restritamente ligada ao atrito entre as partículas. A Figura 3.2 

apresenta a seqüência geral do processo da liquefação, demonstrando que a perda 

crescente do atrito inter-partículas durante o fenômeno é a causa primária da perda da 

resistência ao cisalhamento dos materiais de natureza granular. Assim, em termos 

gerais, o processo pode ser caracterizado pelas seguintes etapas:  

• solo granular fofo e saturado: mudança brusca da estrutura sob carregamentos 

(estáticos ou dinâmicos) muito rápidos, tendendo a um arranjo mais compacto entre 

as partículas (Figura 3.2a); 

 

Figura 3.2 – Seqüência geral do processo da liquefação 
 

• 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, conseqüentemente, o atrito entre as partículas e a resistência do solo 

(Figura 3.2b); 

• numa condição limite, as poropressões tornam-se tão elevadas que ocorre uma 

enorme perda do 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 3.2c).  

É importante ressaltar o comportamento típico das poropressões geradas durante o 

evento da liquefação, indicado, em termos de magnitude, pela altura da coluna d’ água 

representada no lado direito das Figuras 3.2b e 3.2c. 
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3.4 FENÔMENOS E CASOS DE RUPTURAS ASSOCIADOS À LIQUEFAÇÃO 

Dois fenômenos distintos associados à liquefação já foram destacados anteriormente em 

termos de solos dilatantes e contrativos. Uma outra classificação, mais comumente 

utilizada, é baseada nos agentes causadores do fenômeno: a liquefação dinâmica, 

causada por terremotos e vibrações e a liquefação estática. A proposta da avaliação da 

susceptibilidade à liquefação de rejeitos de minério de ferro realizada no presente estudo 

está condicionada ao fenômeno da liquefação estática, uma vez que o Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais está localizado numa região francamente assísmica (Tibana et 

al., 1998; Pereira, 2001). 

3.4.1 Liquefação dinâmica 

A liquefação dinâmica, também chamada de liquefação espontânea, está relacionada a 

carregamentos dinâmicos, particularmente eventos sísmicos. Dois aspectos são mais 

significativos para a análise da liquefação por indução sísmica: a condição de tensão 

ativadora e a conseqüência do fenômeno (Seed, 1987). 

A liquefação, durante um carregamento dinâmico, pode ser induzida em qualquer zona 

de um depósito de material granular, sendo a ativação do fenômeno dependente da 

magnitude das deformações causadas pelo carregamento e das condições de campo, 

particularmente ao estado de compacidade dos solos (Seed & Lee, 1966). Neste sentido, 

o evento pode propagar-se às camadas superiores, em função do desencadeamento 

inicial nas camadas inferiores, as quais estão submetidas a um carregamento de base. 

Nesse caso, o excesso de poropressão das camadas subjacentes apresentará uma 

tendência de dissipação no sentido ascendente, fazendo com que o processo seja 

também concluído nas camadas mais superficiais. 

Este tipo de liquefação, aplicado à disposição de rejeitos de mineração, tem sido 

intensamente estudado em países que apresentam registros sísmicos de interesse, pelas 

conseqüências desastrosas de tais eventos. Exemplos disso são as rupturas de barragens 

de contenção de rejeitos no Chile: Barahona, em outubro de 1928, envolvendo uma 

massa de 4 milhões de toneladas de rejeitos de cobre, com registro de 54 mortes 
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(Agüero, 1929, apud Verdugo, 2002) e El Cobre, em março de 1965, com 2 milhões de 

toneladas de massa fluida, deslocados ao longo de 12 km de extensão e que causaram  

mais de 200 mortes (Dobry et al., 1967 apud Verdugo, 2002). 

3.4.2 Liquefação estática 

A liquefação estática tem sido estudada com muito menor ênfase que a liquefação 

associada a eventos dinâmicos, constatando-se um número ainda limitado de pesquisas 

e publicações relacionadas ao assunto na literatura técnica. Davies et al. (2002) 

associam a ausência de publicações ao pouco conhecimento do fenômeno ou mesmo a 

um conhecimento isento de explicações associadas a carregamentos não-sísmicos. A 

liquefação estática pode estar associada a eventos tais como: 

• Elevação do nível d’água em depósitos de materiais granulares; 

• carregamentos rápidos; 

• movimentos de massa na área de influência dos depósitos de materiais granulares; 

• excessos de precipitação pluviométrica. 

Em países com índices sísmicos elevados, a ruptura sob condições estáticas não se dá, 

muitas vezes, devido às medidas involuntárias adotadas em projetos que visam o 

combate essencialmente voltado aos carregamentos sísmicos. Em zonas assísmicas, 

entretanto, o fenômeno tem sido responsável por rupturas de diques, barragens e aterros 

hidráulicos associados à disposição de rejeitos de mineração, pois nestas estruturas, em 

muitos casos, inexiste um sistema de controle das variáveis de disposição.  

Entre as variáveis de interesse nos projetos de aterros hidráulicos, é particularmente 

crítico o estabelecimento da densidade do depósito quando construído com o próprio 

rejeito. A obtenção de uma densidade relativa (Dr) alta é essencial para a manutenção 

da estabilidade das estruturas de contenção quanto aos fenômenos da liquefação, para 

limitar o desenvolvimento de poropressões elevadas induzidas pelo  comportamento 

contrativo dos materiais durante o cisalhamento.  
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Um exemplo recente foi a ruptura da barragem de rejeitos de Merriespruit, em 1994, na 

África do Sul. Fourie et al. (2001), com base em análises experimentais, destacam a 

possibilidade da liquefação estática ter sido o mecanismo indutor da ruptura da 

barragem, visto a constatação da condição contrativa do material sob cisalhamento não-

drenado. 

Portanto, os depósitos de rejeitos granulares podem ser caracterizados como estruturas 

altamente susceptíveis à liquefação, mesmo sob carregamentos essencialmente estáticos, 

uma vez que a técnica que envolve a disposição em aterros hidráulicos e o método de 

montante são potencialmente críticos para o armazenamento de materiais em condição 

fofa e saturada. 

3.4.3 Rupturas de barragens de rejeitos associadas à liquefação estática 

Rupturas de estruturas de contenção de rejeitos de mineração têm sido um dos maiores 

agentes de danos ambientais em todo o mundo. Os eventos, além de impactar 

consideravelmente o meio ambiente, são particularmente danosos à infra-estrutura local 

e, em alguns casos, resultar em perdas de vidas humanas. 

Entretanto, a vinculação dos eventos de rupturas a liquefação sob condições estáticas de 

carregamento ainda são pouco detalhadas na literatura técnica, principalmente devido ao 

desconhecimento dos mecanismos que envolvem o fenômeno. Poucos trabalhos 

destacam o fenômeno sob condições estáticas. 

As rupturas podem ser causadas basicamente por erros operacionais, construtivos ou por 

equívocos relacionados aos projetos em si, mesmo porque o fenômeno da liquefação 

tem sido adotado como uma premissa de projeto muito recentemente. As rupturas 

associadas ao fenômeno representam as contribuições mais relevantes para o progresso 

das investigações e critérios de projeto de estruturas de contenção de rejeitos granulares. 

Neste sentido, descrevem-se, a seguir, alguns exemplos de rupturas associadas a 

problemas de liquefação estática em depósitos de rejeitos, destacados na literatura 

técnica. 
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• Barragens de contenção de rejeitos da Mina de Stava, Itália (1985) 

A ruptura do sistema de contenção de rejeitos da Mina de Stava (região de Trento, 

Itália, julho de 1985), composto por duas barragens, envolveu uma massa aproximada 

de 240.000 m³ de rejeitos de fluorita, movendo-se a uma velocidade média de 60 km/h e 

atingindo cerca de 4 quilômetros de distância. A massa liquefeita destruiu a vila de 

Stava, causando danos consideráveis à comunidade de Tesero, situada próxima ao rio de 

Avisio (Davies et al., 2002). Foram registradas 268 mortes, com a destruição de 62 

edifícios em uma área total atingida de 43,5 hectares. Uma vista do sistema de 

contenção antes e após a ruptura é apresentada na Figura 3.3. 

 (a)                                    (b) 

Figura 3.3 – Vista aérea das barragens de Stava: (a) antes e (b) após a ruptura (modificado de 
Davies et al., 2002) 
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No momento da ruptura, as barragens possuíam uma altura em torno de 25 metros, uma 

localizada imediatamente à montante da outra, ambas alteadas pelo método de 

montante, com inclinação de 1,5H:1V (Figura 3.4). Nestas condições, ambas as 

barragens apresentavam-se com elevadas condições de estabilidade global em termos de 

resistência.  O mecanismo de ruptura, iniciado na barragem superior, propagou-se de 

imediato para a barragem mais a jusante, impulsionando, dessa maneira, a magnitude 

dos eventos e da catástrofe. 

 

Figura 3.4 – Geometria das barragens de rejeitos de fluorita da Mina de Stava, Itália 
(modificado de Davies et al., 2002) 

 

Em função da impossibilidade da ruptura estar associada a critérios convencionais da 

estabilidade das barragens, Morgenstern (2001) sugeriu, então, que o motivo da ruptura 

pudesse estar associado à elevação da superfície freática, causando, em conseqüência, a 

ruptura inicial do talude de jusante da barragem superior, que teria ocorrido sob 

condições drenadas. As deformações subseqüentes induziram, entretanto, poropressões 

positivas, fazendo com que a liquefação fosse ativada na polpa retida, que perdeu, 

assim, bruscamente, o poder de confinamento. Este caso ilustra bastante bem que o 

evento pode ser desencadeado mesmo sob circunstâncias drenadas.  

• Barragem de contenção de rejeitos da Mina de Fernandinho, Brasil (1986) 

A ruptura da barragem de contenção de rejeitos da Mina de Fernandinho, situada no 

município de Itabirito, em Minas Gerais, ocorreu em maio de 1986, envolvendo cerca 

de 350.000 m³ de rejeitos de minério de ferro com registros de mortes. A Barragem de 
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40 m de altura, ainda em operação, vinha sendo alteada, estando o nível do seu topo 

cerca de 2 metros acima do rejeito contido no reservatório (Parra & Lasmar, 1987). De 

acordo com estes autores, a inclinação e a altura do talude de jusante não eram 

compatíveis com a resistência ao cisalhamento do material e com as pressões 

piezométricas desenvolvidas no maciço. 

A ruptura ocorreu basicamente em duas etapas (Figura 3.5). Inicialmente, houve uma 

ruptura localizada na ombreira direita da estrutura de contenção, atingindo fatalmente 

alguns operários que trabalhavam no local. Posteriormente, ocorreu um colapso total 

que originou uma onda de lama fluida em alta velocidade, que irrompeu vale abaixo, 

destruindo completamente a vegetação local. 

 

Figura 3.5 – Fases da ruptura da Mina de Fernandinho (Parra & Lasmar, 1987). 
 

O rejeito era sempre lançado em pontos afastados do maciço da barragem, fazendo com 

que a sua fração fina também se decantasse nas proximidades da crista. Os sucessivos 

alteamentos foram realizados pelo método de montante em espessuras que variavam 

entre 1 e 2 metros, sem qualquer controle de compactação. Diante disso, o maciço 

apresentava uma estrutura pouco compacta, com densidade relativamente baixa. 
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Como o material mais fino, pelo próprio processo de lançamento, situava-se próximo à 

estrutura de contenção, este poderia comprometer a drenagem do sistema durante um 

carregamento rápido, gerando condições não-drenadas. Isso se justifica pelo fato de que 

as partículas de ferro tendem a compor a fração mais fina do rejeito e, conforme 

mostrado no capítulo anterior, amostras com maiores teores de ferro tendem a 

apresentam menores valores da condutividade hidráulica. 

Estando o material nessa condição, quando submetido a um esforço cisalhante ou 

qualquer outra perturbação que pudesse comprometer o equilíbrio da estrutura das 

partículas depositadas, ter-se-ia uma condição crítica em termos de uma tendência à 

contração do material. Esta condição, associada às características granulométricas e ao 

estado de saturação do material, tornaram o maciço da Mina de Fernandinho susceptível 

à liquefação espontânea (Parra & Lasmar, 1987). 

• Barragem de contenção de rejeitos da Mina de Sullivan, Canadá (1991) 

A ruptura da barragem de rejeitos ativos de ferro da Mina de Sullivan, em agosto de 

1991, envolveu a liquefação estática como o seu principal mecanismo. A ruptura, no 

entanto, não foi progressiva. Um dique de contenção de rejeitos localizado nas 

proximidades conteve o avanço do fluxo da massa liquefeita (Davies et al., 2002). 

A barragem de contenção foi edificada sobre uma fundação composta por rejeitos 

previamente depositados. O evento foi iniciado pelo comprometimento da fundação e as 

deformações cisalhantes induziram um processo de liquefação estática no maciço da 

barragem. A estrutura (dique) apresentava uma geometria aproximada de 3H:1V, com 

uma altura de 25 metros. Investigações posteriores in situ indicaram um comportamento 

contrativo do material. 

• Barragem de contenção de rejeitos da Mina de Merriespruit, África do Sul 

(1994) 

A ruptura da barragem de rejeitos de ouro nas proximidades da vila de Merriespruit, na 

cidade de Virgínia (África do Sul), em fevereiro de 1994, resultou em grandes danos 
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ambientais e na morte de 17 pessoas. O acidente envolveu cerca de 600.000 m³ de 

rejeitos e 90.000 m³ de água, compondo uma massa fluida que percorreu cerca de 3 

quilômetros, atingindo uma área de 50 hectares (Fourie et al., 2001). Uma vista da 

barragem após a ruptura é apresentada na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Vista da barragem da Mina de Merriespruit após a ruptura em 1994, África do Sul 
(Fourie et al., 2001) 

 

A barragem possuía uma altura de 31 metros, com diques sendo alteados com 

inclinações de 1V:2H e era operacionalizada pelo método de montante, como a maioria 

das barragens na África do Sul. 

Durante alguns anos, a barragem vinha apresentando problemas relacionados a fluxos 

excessivos no pé da estrutura. Esses problemas eram solucionados com obras de efeito 

paliativo, como contrafortes de enrocamento e, posteriormente, corrigidos 

apropriadamente e monitorados com piezômetros e medidas da taxa de fluxo (Fourie et 

al., 2001). 

No início de 1993, realizaram-se estudos com o objetivo de suspender o lançamento de 

rejeitos na região norte do reservatório, região que viria a romper-se em março de 1994. 

Entretanto, mesmo com a desautorização para a utilização da área, foram realizadas 

deposições após o seu descomissionamento. As discussões iniciais dos possíveis 

mecanismos de ruptura atribuíam a responsabilidade à baixa densidade e à elevada 
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percentagem de materiais finos depositados na região. Investigações relacionavam 

também a disposição não-autorizada de rejeitos no local, resultando em uma baixa 

borda livre no topo da barragem. 

Fourie et al. (2001) realizaram ensaios de piezocone na área e ensaios triaxiais não-

drenados em amostras reconstituídas e concluíram ser a liquefação a possível causa da 

ruptura da barragem de rejeitos. Os autores concluíram que um grande volume de 

rejeitos estava em condição metaestável, devido à exposição ocasionada pelo fluxo no 

pé da estrutura, resultando na liquefação estática e na conseqüente ruptura. 

• Barragem de contenção de rejeitos da Mina de Los Frailes, Espanha (1998) 

A ruptura da barragem de rejeitos da Mina de Los Frailes, em Aznalcóllar, em 1998 

(Figura 3.7), envolveu uma massa superior a 4x106 m³ de materiais, envolvendo água e 

rejeitos. A magnitude do volume de materiais envolvidos é, talvez, a razão do elevado 

número de publicações relacionadas ao assunto. A maioria das publicações associou a 

ruptura às questões de projeto, atribuindo-a às condições locais. 

O reservatório da estrutura armazenava rejeitos ativos de zinco. Com isso, a ruptura 

provocou danos ambientais sérios, não só pela quantidade de material envolvido, mas 

também pelo alto poder de contaminação da massa fluida, tendo, inclusive, atingindo o 

rio Agrio, situado à jusante do dique de contenção (Achterberg et al., 1999).  

A barragem foi construída sobre um depósito de argila marinha, sendo que a ruptura 

ocorreu ao longo da fundação, cerca de 14 metros abaixo da superfície do solo. A argila 

marinha utilizada na fundação foi caracterizada por apresentar uma resistência 

consideravelmente elevada, mostrando-se, entretanto, bastante frágil quando cisalhada 

na direção paralela à base (Davies et al., 2002). 

Isenta de qualquer investigação e/ou projeto mais criterioso, a construção da barragem 

foi implementada até atingir uma altura de 30 metros e uma inclinação dos taludes de 

1V:1,3H, incompatíveis com as condições de fundação. O colapso do solo mole de 

fundação induziu o mecanismo de liquefação dos rejeitos que, por sua vez, contribuiu 

para a aceleração do deslocamento lateral da barragem. 
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Figura 3.7 – Vista parcial da área atingida pela ruptura da barragem da Mina de Los Frailes e, ao 
centro, o ponto de ruptura do dique (Davies et al., 2002) 

 

A ruptura demonstrou o risco geotécnico envolvido nas estruturas de contenção de 

rejeitos apoiadas sobre fundações frágeis ou susceptíveis a movimentos com 

magnitudes suficientes para induzir condições de carregamento não-drenadas à estrutura 

e ao maciço de rejeitos. A ruptura desta barragem é um exemplo bastante ilustrativo do 

potencial do problema da liquefação estática induzida pelo colapso de uma fundação em 

solo com baixa capacidade de suporte. 

3.5 VARIÁVEIS INFLUENCIADORAS DO FENÔMENO DA LIQUEFAÇÃO 

A diversidade e as consideráveis diferenças comportamentais apresentadas nos diversos 

solos naturais e materiais artificiais culminam em variáveis que tendem a influenciar o 

fenômeno da liquefação, podendo estar ligadas desde as características associadas à 

natureza do material, até tipos de solicitações externas. 

Assim, são destacados fatores associados à natureza e estado do material (distribuição 

granulométrica, composição mineralógica, compacidade e condutividade hidráulica) e a 

fatores externos (natureza e velocidade do carregamento). 
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3.5.1 Distribuição granulométrica e teor de finos 

A distribuição granulométrica é um dos fatores de maior relevância quando se discute 

susceptibilidade à liquefação. Os materiais granulares finos e uniformes são mais 

propensos a liquefazer-se quando comparados aos materiais de granulometria mais 

grosseira. Ishihara et al. (1980) definem faixas granulométricas em que um determinado 

material granular apresenta maior ou menor susceptibilidade à liquefação (Figura 3.8).  
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Figura 3.8 – Faixas granulométricas dos materiais susceptíveis à liquefação (modificado de 
Ishihara et al., 1980) 

 

O teor de partículas finas também exerce influência na resistência ao cisalhamento não-

drenada dos solos. Thevanayagam et al. (1997) verificaram o efeito das partículas finas 

em diferentes materiais (solos puramente arenosos, areias siltosas e siltes arenosos) e 

concluíram que, dos materiais estudados, observando somente o comportamento físico, 

as areias puras mostraram melhor desempenho. Neste contexto, as amostras constituídas  

por maiores frações de areia não seriam susceptíveis aos mecanismos de liquefação. 

Durante os estudos de verificação do potencial de liquefação como causa da ruptura da 

barragem de rejeitos de ouro de Merriespruit, Fourie & Papageorgiou (2001) 

investigaram a distribuição granulométrica em larga escala, com amostras recuperadas 

diretamente da cicatriz da ruptura. As amostras com maior teor de partículas finas 

apresentaram maior grau de susceptibilidade à liquefação, para uma mesma 

compacidade (densidade relativa) do material. 
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Os casos históricos de rupturas não-drenadas envolveram, em sua maioria, materiais 

preponderantemente compostos por areias com pouco teor de silte. Entretanto, para o 

caso de rejeitos de minério de ferro, além das características relacionadas à distribuição 

granulométrica, outros fatores tornam-se importantes para uma análise criteriosa do 

fenômeno. 

3.5.2 Compacidade e arranjo estrutural 

A compacidade e o arranjo estrutural dos materiais granulares são propriedades 

interdependentes. Um material pode apresentar-se em um determinado arranjo estrutural 

em conseqüência de um processo de densificação natural ou imposto mecanicamente às 

suas partículas. 

À medida que um determinado material granular é compactado, a sua capacidade de 

comportar-se de maneira instável é reduzida. Yamamuro & Lade (1997) verificaram a 

relação entre densidades de areias naturais com o seu potencial de instabilidade. A 

inclinação da linha de regime permanente (“steady state”, definida no item 3.6) das 

areias diminuiu ligeiramente com a redução da densidade relativa. Para as amostras 

cisalhadas com densidade relativa inicial de 90% a tensão desviadora atingiu um valor 

de 7,5 MPa, enquanto que este valor foi reduzido para 3,5 MPa para as amostras com ID 

igual a 60%. 

Pereira (2001), trabalhando com amostras de rejeitos de minério de ferro em baixos 

níveis de densidade, verificou a mesma tendência de comportamento observada por 

Yamamuro & Lade (1997). Para um dado tipo de rejeito, sob a mesma tensão 

confinante (300 kPa), as amostras com densidades relativas de 16 e 39% apresentaram 

linhas de instabilidade estática com inclinações da ordem de 20 e 34°, respectivamente. 

Assim, a densidade relativa (Dr) de um material granular pode ser entendida como uma 

variável bastante importante relacionada à possibilidade de ruptura por liquefação. 

Materiais granulares que apresentam baixos índices de vazios iniciais, ou seja, elevadas 

densidades relativas, apresentam chances reduzidas de rupturas por liquefação. 
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3.5.3 Composição mineralógica 

As propriedades químicas e mineralógicas dos solos naturais e até mesmo dos materiais 

beneficiados dependem diretamente da composição da rocha de origem e dos diferentes 

processos associados ao intemperismo em que foi submetida. Estas propriedades, por 

sua vez, exercem influência no comportamento mecânico e hidráulico dos materiais 

granulares. 

Particularmente, no caso de análises específicas em rejeitos de minério de ferro sob 

condições não-drenadas, a composição mineralógica pode representar um fator 

fundamental relacionado à liquefação. Texturas concrecionárias, devido à oxidação do 

ferro presente no rejeito, podem influenciar a resistência ao cisalhamento, afetando, 

conseqüentemente, o comportamento associado à liquefação desses materiais. Assim, o 

teor de ferro dos rejeitos granulares pode influenciar, de forma direta, a susceptibilidade 

à ruptura por liquefação. 

3.5.4 Condutividade hidráulica 

A condutividade hidráulica dos solos granulares está intimamente ligada à distribuição 

granulométrica e é notadamente influenciada pela porcentagem de finos no material.  A 

presença de finos no solo representa um fator de grande influência na magnitude da 

condutividade hidráulica. Assim, uma maior presença de partículas finas implica uma 

redução significativa no valor da condutividade hidráulica do solo, uma vez que implica 

a redução da área da seção transversal dos poros de escoamento. 

Nos solos granulares, onde as forças de superfície são inexpressivas, torna-se possível o 

estabelecimento de relações empíricas, formuladas com base em parâmetros relativos à  

granulometria, ao grau de esfericidade, à natureza do arranjo estrutural e a diâmetro do 

recipiente ou do canal do poro percolado, como, por exemplo (relação de Hazen): 

2. efDCk =  (3.1) 
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onde k é o coeficiente de permeabilidade, C é uma outra constante de permeabilidade 

que considera algumas propriedades do meio poroso (90 < C < 120) e o Def é diâmetro 

efetivo (D10) do material. 

Utilizando-se da relação de Hazen, pode ser definida uma faixa aproximada de variação 

da permeabilidade dos solos granulares susceptíveis à liquefação, a partir dos limites 

granulométricos propostos por Ishihara et al. (1980). Para um valor da constante C igual 

a 100 (valor razoavelmente utilizado), os materiais definidos por Ishihara et al. (1980) 

como susceptíveis à liquefação situariam em uma faixa aproximada de permeabilidade 

variando entre 10-4 e 1 cm/s. Logicamente, deve-se levar em consideração o empirismo 

da relação, quando destacado o grau de uniformidade do solo e, no caso de rejeitos, a 

sua composição mineralógica. 

Desta forma, os materiais arenosos e finos seriam mais propensos a liquefazer-se 

quando comparados aos materiais de granulometria mais grosseiras. Este fato está 

fortemente ligado à maior condutividade hidráulica dos materiais grosseiros, associada a 

uma dissipação rápida das poropressões.  

3.5.5 Natureza do carregamento 

Tanto em condições dinâmicas, quanto em situações de carregamento estático, a 

condição última (residual) de tensão é basicamente a mesma. Um material granular, 

submetido a um carregamento cíclico atinge o ponto de ruptura por liquefação, após um 

número variável de ciclos de carga, para a mesma superfície de colapso provocada por 

um carregamento estático, muito embora os históricos de carregamento sejam diferentes 

(Figura 3.9). 

Preliminarmente, portanto, poder-se-ia concluir que a natureza do carregamento não 

tende a exercer influência no potencial de liquefação de um material granular. Com 

efeito, Poulos et al. (1985) destacam que a liquefação é independente do tipo de 

carregamento, sendo função apenas das características do material e do seu estado de 

compacidade. 
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Figura 3.9 – Comportamento dos materiais granulares sob carregamentos cíclicos e estáticos 
(modificado de Davies et al., 2002) 

 

No entanto, em se tratando de um carregamento cíclico, o número de ciclos está 

intimamente ligado à magnitude do carregamento. Quando um grande carregamento 

dinâmico é aplicado a uma massa de solo, gerando elevadas tensões efetivas, são 

necessárias várias solicitações cíclicas para que estas tensões sejam transferidas para os 

poros. Assim, dificilmente ocorrerão grandes incrementos de poropressões para grandes 

tensões confinantes e o mesmo não pode ser afirmado para o caso de carregamentos 

estáticos. 

3.5.6 Velocidade de carregamento 

A taxa de carregamento também exerce influência no comportamento de instabilidade 

dos solos granulares, particularmente sob condições drenadas de carregamento. Para 

carregamentos não-drenados, estes efeitos, embora ainda significativos, são menos 

relevantes. 

Yamamuro & Lade (1993) investigaram a influência da taxa de carregamento na 

instabilidade de solos granulares. A elevação da taxa de carregamento implicou a 

geração de poropressões mais altas. Os autores destacam que as diferenças de 

poropressões são causadas pelas pequenas tendências de mudanças de volume devido ao 

rearranjo dos grãos durante o cisalhamento. Contudo, a inclinação da linha de 

instabilidade sofre pouca influência devido à elevação concomitante das tensões 

desviadoras (Figura 3.10).  
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(a) 
 

 

(b) 

Figura 3.10 – Influência da taxa de deformação no comportamento de materiais granulares em 
ensaios triaxiais não-drenados (modificado de Yamamuro & Lade, 1993) 

 

Tibana et al. (1998), utilizando amostras de rejeitos de minério de ferro submetidas ao 

cisalhamento sob condições não-drenadas e em baixas tensões, verificaram um efeito 

inverso para deformações elevadas: taxas maiores de deformação geraram tensões 

menores (Figura 3.11).  
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Figura 3.11 – Influência da taxa de carregamento em baixas tensões em rejeitos de minério de 
ferro (modificado de Tibana et al., 1998) 

 

Normalmente, o que se observa, na prática, é a adoção de taxas definidas a partir do 

tempo de adensamento primário dos materiais granulares (Head, 1986). A aplicação 

desse método aos rejeitos granulares tem resultado em taxas de carregamento razoáveis 

para o registro real das poropressões geradas (Pereira, 2001). A Figura 3.12 apresenta 

resultados de ensaios CIU, essencialmente similares, em uma amostra de rejeito sujeita  

a duas velocidades de deformação (0,09 mm/min, definida a partir do adensamento, e 

0,04 mm/min). 
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Figura 3.12 – Resultados de ensaios triaxiais CIU em amostras de rejeito de minério de ferro 
sob duas diferentes taxas de deformação 
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3.6 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE LIQUEFAÇÃO 

A determinação do potencial de liquefação dos materiais granulares exige, como em 

qualquer investigação geotécnica, estudos a partir de ensaios de campo e/ou de 

metodologias confiáveis e representativas envolvendo experimentos de laboratório. 

No primeiro caso, métodos empíricos correlacionam, por exemplo, ensaios de SPT e a 

resistência residual do material submetido a condições cíclicas de carregamento. 

Recentemente, devido à facilidade de se medir simultaneamente a resistência de ponta e 

a poropressão, a utilização do piezocone (CPTU) encontra-se mais difundida para a 

avaliação in situ do potencial de liquefação (Pereira et al., 2004). O ensaio de palheta, 

VST (“Vane Shear Test”), também pode ser utilizado para o estudo do fenômeno. 

Contudo, as técnicas que envolvem ensaios de campo, com poucas exceções (Robertson 

& Campanella, 1985), têm sido voltadas essencialmente para avaliações do potencial de 

liquefação em condições dinâmicas de carregamento. 

Por outro lado, os ensaios de laboratório permitem estabelecer avaliações da resistência 

residual para condições estáticas de carregamento, a partir de ensaios triaxiais drenados 

e não-drenados. O processo de amostragem pode ser realizado a partir de amostras 

reconstituídas, como também em corpos de prova indeformados. A técnica de ensaios 

triaxiais tem sido preferida recentemente, principalmente sob condições não-drenadas, 

quando destacado o caráter estático de carregamento. 

3.6.1 Utilização de ensaios triaxiais para avaliação do potencial de liquefação 

Após os trabalhos pioneiros de Arthur Casagrande (1937) e Castro (1969), diversas 

pesquisas têm enfocado o potencial de liquefação de materiais granulares utilizando 

ensaios triaxiais (Sladen et al., 1985; Ishihara, 1983; Yamamuro & Lade, 1997; Tibana 

et al., 1998; Gomes et al., 2002b; Espósito & Assis, 2002). Estes estudos são 

formulados com base no conceito de índice de vazios crítico a partir de ensaios triaxiais 

drenados ou mediante o controle e monitoramento criteriosos das poropressões geradas 

durante ensaios não-drenados. 
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A aplicação da técnica aos rejeitos de mineração, particularmente aos rejeitos de 

minério de ferro dispostos no Quadrilátero Ferrífero, é inicialmente justificada pela 

similaridade de comportamento aos materiais granulares durante o processo de 

cisalhamento (Parra e Lasmar, 1987; Tibana et al., 1998; Pereira, 2001; Gomes et al., 

2002b). A justificativa é ainda reforçada pelo método de disposição dos rejeitos que, na 

maioria das vezes, com a utilização da técnica de aterros hidráulicos, apresentam-se em 

condições fofas e saturadas. 

Parra e Lasmar (1987) já tinham enfatizado a tendência de geração de poropressões 

elevadas durante a fase de carregamento em ensaios triaxiais executados com corpos de 

prova do rejeito de minério de ferro da Mina de Fernandinho (ver item 3.4.3), moldados 

na densidade de campo. Os autores comprovaram a tendência de redução da porosidade 

do material, mediante a aplicação de um esforço cisalhante. Além do excesso crescente 

de poropressão, foi registrada também uma queda abrupta das tensões efetivas durante o 

cisalhamento não-drenado. O comportamento de liquefação foi caracterizado para 

baixos níveis de deformação.  

Tibana et al. (1988) realizaram ensaios triaxiais não-drenados com amostras do rejeito 

de minério de ferro da Mina de Fernandinho sob níveis de tensões confinantes 

relativamente baixos (entre 15 e 150 kPa). Este procedimento foi adotado na tentativa 

de simular as condições de comportamento real de campo em termos de depósitos de 

rejeitos de minério de ferro. Os resultados, executados com amostras reconstituídas em 

estado fofo, utilizando baixas velocidades de cisalhamento, apresentaram curvas 

tipificadas por uma mudança súbita de comportamento das poropressões.  

Ao comportamento de contração inicialmente obtido, constatou-se uma brusca alteração 

para um comportamento dilatante, ou seja, reduções dos valores da poropressão. Esse 

tipo de comportamento também foi observado em solos naturais (Verdugo et al., 1991), 

sendo  indicativo da susceptibilidade do material à ruptura sob tensões não-drenadas. 

Pereira (2001) analisou três tipos de rejeitos de minério de ferro do QF de Minas Gerais, 

considerando diferentes aspectos em termos de distribuição granulométrica, natureza do 

minério bruto e processos de beneficiamento industrial, visando estabelecer uma 
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sistemática geral de avaliação do potencial de liquefação destes materiais. Entre os 

procedimentos adotados, foram preparadas amostras de rejeitos de minério de ferro para 

execução de ensaios triaxiais, sob baixos estados de compacidade e homogeneizados 

com o objetivo de se reduzir quaisquer efeitos de segregação. 

Entre os materiais estudados, os rejeitos da Barragem do Pontal (CVRD / Itabira) 

apresentaram extrema susceptibilidade aos efeitos de liquefação sob carregamento 

estático, particularmente em condições de baixa compacidade (Figura 3.13).  
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Figura 3.13 – Ensaios triaxiais tipo CIU em rejeitos da Barragem do Pontal – Dr = 16,1% 
(Pereira, 2001) 
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As poropressões apresentaram características sistematicamente crescentes, devido à 

tendência clara de contração do material durante o processo de cisalhamento sob 

condições não-drenadas, enquanto que foram registradas quedas consideráveis das 

tensões efetivas sob baixos valores de deformação (Figura 3.13b). As trajetórias de 

tensões efetivas registraram a evidência do fenômeno, apresentando comportamento 

idêntico para todos os três níveis de tensão confinante (Figura 3.14). 
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Figura 3.14 – Trajetórias de tensões efetivas dos rejeitos da Barragem do Pontal – Dr = 16,1% 
(Pereira, 2001) 

 

As técnicas para avaliação do fenômeno da liquefação, a partir de ensaios triaxiais, 

exigem o conhecimento do comportamento assumido pelo material em análise, durante 

o cisalhamento. Para isso, são desenvolvidos métodos baseados em análises de 

equilíbrio estático para os materiais potencialmente susceptíveis à liquefação. O regime 

permanente de deformação é um exemplo disso.  
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• Regime permanente de deformação (“steady state”) 

Conforme mencionado previamente, Casagrande e seus co-autores postularam que a 

liquefação só poderia ocorrer para um índice de vazios do solo acima do seu índice de 

vazios crítico (Castro & Poulos, 1977 apud Sladen et al., 1985). A abordagem sobre o 

conceito de índice de vazios crítico foi correlacionada por Castro et al. (1982) à 

condição de solos granulares no regime permanente de deformação (“steady state”).  

O regime permanente de deformação em um sistema particulado é definido como sendo 

o estado no qual o sistema deforma-se continuamente, à medida que o seu volume, a 

tensão efetiva normal e a tensão de cisalhamento permaneçam constantes. O estado 

permanente de deformação pode ser alcançado durante cisalhamento sob condições 

drenadas ou não drenadas, após a quebra e reorientação das partículas do meio. Tal 

correlação é válida somente no caso de materiais granulares; no caso de solos argilosos, 

a perda de resistência pós-pico, em condições drenadas, é atribuída, em grande parte, a 

uma combinação entre a reorientação das partículas e à dilatação. 

Para Sladen et al. (1985), o regime permanente de deformação pode ser considerado 

como um regime de escoamento plástico sob velocidade constante. A Figura 3.15 

apresenta uma linha típica de regime permanente de deformação, através de trajetórias 

de tensões em condições drenadas e não-drenadas, para uma areia fofa e compacta. Esta 

figura mostra também como o comportamento do solo é afetado do estado inicial para o 

estado de regime permanente durante um ensaio de compressão triaxial. As tensões 

durante a compressão triaxial na Figura 3.15 são definidas em termos de tensão efetiva 

média e tensão desviadora, p’ e q, respectivamente (definidos com base nos parâmetros 

do modelo de Cambridge), ou seja: 

3

'2'
' 31 ffp

σσ ⋅+
=  

(3.2) 

ffq '' 31 σσ −=  (3.3) 

onde σ’1f e σ’3f são as tensões principais efetivas de ruptura maior e menor, 

respectivamente. 
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Figura 3.15 – Linha de regime permanente típica e comportamento de uma areia durante 
compressão triaxial (modificado de Sladen et al., 1985) 

 

• Procedimentos de avaliação do fenômeno a partir de ensaios triaxiais 

Diversas metodologias de avaliação do potencial de liquefação, com a utilização de 

ensaios triaxiais, são baseadas em análises realizadas a partir do estabelecimento da 

linha de regime permanente. As metodologias apresentadas a seguir consistem em 

técnicas que supõe a utilização de ensaios triaxiais não-drenados como ferramentas para 

avaliar a susceptibilidade à liquefação de materiais granulares.  
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a) Definição do fator de segurança contra a liquefação (FL) (Poulos et. al. 1985) 

Poulos et al. (1985) estabeleceram um procedimento para avaliação do potencial de 

liquefação com a utilização de ensaios triaxiais não-drenados, sob deformação 

controlada, a partir de corpos de prova ensaiados sob variados índices de vazios. 

Aplicando-se diferentes tensões de confinamento, é possível a construção de diagramas 

p’ versus q e e (índice de vazios) versus σ’3 (tensão efetiva principal menor), obtendo 

uma curva de ajuste chamada linha de regime permanente, em escala logarítmica 

(Figura 3.16). 
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Figura 3.16 – Linha de regime permanente determinada por seis ensaios triaxiais em amostras 
reconstituídas (modificado de Poulos et al., 1985) 

 

Os autores recomendam ainda a construção de um diagrama e versus Ssu (resistência ao 

cisalhamento não-drenada de regime permanente), uma vez que o procedimento para a 

avaliação do potencial de liquefação proposto é dependente desta variável. A 

determinação do valor de Ssu pode ser feita a partir dos resultados dos ensaios triaxiais 

não-drenados, de acordo com as seguintes relações: 

sssu qS φcos=  (3.4) 

( ) ssc

s
s qu

q
sen

+∆−
=

3'σ
φ  

(3.5) 
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2
31 ss

sq
σσ −

=  
(3.6) 

onde (σ1s – σ3s) é a diferença das tensões principais de regime permanente, σ’3c é a 

tensão principal menor no início do cisalhamento, ∆us é a poropressão gerada no regime 

permanente e φs é o ângulo de atrito de regime permanente. 

Os autores propõem, então, estimar a susceptibilidade do material à liquefação através 

da determinação de um fator de segurança de liquefação (FL), dado por: 

d

su
L

S
F

τ
=  

(3.7) 

onde τd é a tensão de cisalhamento necessária para a manutenção do equilíbrio estático, 

que pode ser obtida a partir de métodos clássicos de análise de estabilidade. 

O procedimento proposto para quantificação do potencial de liquefação pode ser usado, 

de forma geral, em todos os casos que envolvem materiais granulares potencialmente 

susceptíveis à liquefação presentes em obras tais como barragens ou encostas naturais. 

b) Definição da superfície de colapso dos materiais granulares (Sladen et al., 1985) 

Outros autores estabeleceram metodologias de análise do fenômeno através da chamada 

superfície de colapso. A observação de que as resistências de pico de um material 

granular, durante o ensaio triaxial, podem ser locadas segundo uma linha específica e 

que a sua mudança somente ocorrerá mediante uma variação do índice de vazios do 

material, introduziu o conceito de linha de colapso.  

Sladen et al. (1985), buscando analisar o potencial de liquefação de um material 

granular em um aterro hidráulico, utilizaram o conceito de superfície de colapso (análise 

tridimensional) ou linha de colapso (análise em termos de trajetórias de tensões) em 

ensaios triaxiais não-drenados. Os autores adaptaram a proposta baseada inicialmente na 

trajetória de Cambridge (Figura 3.17), através da apresentação dos resultados em 

trajetórias p’ versus q (Lambe, 1964).  
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A partir das trajetórias, foram definidas zonas no espaço de tensões em que é possível a 

ocorrência da liquefação por indução de um carregamento dinâmico e/ou estático e 

regiões onde a ativação do fenômeno é fisicamente inconsistente. As zonas, com as 

correspondentes tendências de liquefação, são apresentadas na Figura 3.18.   
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Figura 3.17 – Resultados típicos de um ensaio triaxial em uma areia muito fofa apresentado no 
diagrama de Cambridge (modificado de Sladen et al., 1985) 
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Figura 3.18 – Efeitos do estado de um material granular no potencial de liquefação adaptado 

para o diagrama de Lambe (modificado de Sladen et al., 1985) 
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Na adaptação proposta, são definidos a inclinação da superfície de colapso (ML), o 

ângulo de inclinação da superfície de colapso (αL) e o intercepto (aL) projetado no eixo 

q. A Figura 3.19 apresenta esses parâmetros na trajetória de Lambe (1964). 

 

Figura 3.19 – Representação dos parâmetros de colapso no espaço p’-q de Lambe (modificado 
de Sladen et al., 1985) 

 

Assim, torna-se possível o estabelecimento de uma relação da inclinação da superfície 

de colapso (ML) com o seu ângulo de inclinação (αL), tal que: 

L

L
LM

α
α

tan3
tan6

−
⋅=  

(3.8) 

A partir da representação no diagrama p’-q, pode ser estabelecida uma analogia direta 

com os parâmetros no critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Assim, a superfície de 

colapso pode ser ainda definida por um ângulo de atrito interno (φL) e um intercepto de 

coesão (cL) equivalentes, expressos por: 

LLsen αφ tan=  (3.9) 

L

L
L

a
c

φcos
=  

(3.10) 
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Com a possibilidade da analogia entre os parâmetros de colapso no espaço p’-q e no 

diagrama de Mohr-Coulomb, esses parâmetros podem ser usados em análises de 

equilibro limite para avaliar o potencial de liquefação de um material granular. Dessa 

forma, para materiais que apresentam susceptibilidade à liquefação estática, as análises 

de estabilidade podem ser feitas a partir da superfície de colapso. A aplicação do  

método exige apenas o conhecimento da resistência ao cisalhamento do material em 

regime permanente e a inclinação da superfície de colapso, a partir dos quais o excesso 

de poropressão para ativar a liquefação pode ser estimado. 

c) Definição do índice de fragilidade não-drenada (IBu) (Bishop, 1967) 

O índice de fragilidade (“brittleness index”) definido por Bishop (1967.) é, de acordo 

com o conceito, um índice de colapsibilidade que os materiais granulares apresentam 

quando submetidos ao cisalhamento não-drenado, sendo definido com base na seguinte 

expressão: 

pico

supico
Bu S

SS
I

−
=  

(3.11) 

onde Spico é a tensão de cisalhamento de pico (Equação 3.12) e Ssu é a resistência 

cisalhamento não-drenada de regime permanente, já definida anteriormente (Equação 

3.4). 

picopicopico qS φcos⋅=  (3.12) 

sendo qpico  a semi-diferença das tensões principais de pico (σ1p  e σ3p) e φpico , o ângulo 

de atrito de pico. 

O valor de IBu varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo da unidade, maior a fragilidade do 

material, resultando em uma característica mais elevada de ruptura por liquefação.  

Durante o carregamento monotônico não-drenado, se o material comportar-se como 

dilatante, o índice de fragilidade é definido como sendo igual a zero. 
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O índice pode nortear análises específicas do potencial de liquefação dos materiais 

granulares. Entretanto, deve ser observada a majoração da resistência não-drenada nos 

ensaios triaxiais que, em conseqüência, reduz o valor do índice de fragilidade. Em 

virtude disso, as interpretações do potencial de liquefação a partir de IBu podem ser 

consideradas não-conservativas. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  
 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

4.1 INTRODUÇÃO 

Os rejeitos granulares de minério de ferro, apesar de avaliados como materiais com 

características comportamentais similares aos solos granulares, apresentam distinções 

intrínsecas e estruturais peculiares que necessitam de maiores estudos. Assim, uma 

análise experimental particularmente cuidadosa torna-se importante em vista das 

metodologias construtivas, relacionadas à deposição destes materiais. Essa, por sua vez, 

em diversos casos, é realizada sob a forma de aterros hidráulicos, sistemas construtivos 

caracterizados pela isenção de maiores controles tecnológicos conexos à Mecânica dos 

Solos convencional. 

Em princípio, podem ser enfatizadas algumas características relevantes, relacionadas à 

deposição destes rejeitos e, dentre elas, destaca-se inicialmente a segregação hidráulica. 

A segregação provoca um efeito direto na distribuição granulométrica, selecionando as 

partículas ao longo do depósito de rejeitos. Particularmente, os rejeitos de minério de 

ferro apresentam ainda características segregativas associadas à presença das partículas 

de ferro. Neste caso, o efeito da densidade das partículas é a variável controladora do 

processo de seleção. Além da segregação, como visto, as características químicas e 

mineralógicas dos rejeitos constituem premissas relevantes de projeto. 

No escopo deste trabalho, uma ampla campanha de investigação geotécnica de rejeitos 

de minério de ferro foi implementada. Toda a rotina das análises, desde a amostragem 

dos rejeitos até as metodologias dos ensaios, é destacada neste capítulo, incluindo-se a 

forma de apresentação dos resultados.  
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4.2 AMOSTRAGEM DOS REJEITOS GRANULARES 

4.2.1 Coleta das amostras de rejeitos granulares 

Para a realização dos ensaios, foram coletadas amostras deformadas de rejeitos de 

minério de ferro, considerando diferentes aspectos em termos da natureza do minério 

bruto, granulometria, processos de beneficiamento industrial e características químicas e 

mineralógicas.  

As amostras, provenientes de seis diferentes sistemas de contenção de rejeitos, 

localizados em diferentes pontos do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais (Figura 

4.1), foram coletadas comumente em dois pontos de referência ao longo do depósito (a 

cerca de 1 m e a 20 m de distância do ponto de lançamento).  

• Pilha de rejeitos da Cava do Germano 

A área exaurida de lavra da Samarco Mineração S.A. é conhecida como Cava do 

Germano. Esta área é atualmente utilizada para dispor os rejeitos granulares da Planta 

de Germano e está localizada no município de Mariana, a 150 km de Belo Horizonte. 

A deposição dos rejeitos granulares gerados no processo de beneficiamento do itabirito 

da Planta de Germano na região da cava teve início em 2002. A iniciativa da utilização 

da cava para dispor os rejeitos visou atender um amplo projeto de reabilitação da área, 

satisfazendo orientações ambientais, além de garantir a ampliação da vida útil de um 

outro sistema de contenção de rejeitos da mina: a Barragem do Germano. 

Atualmente, a pilha encontra-se com uma altura aproximada de 25 metros, em seu 

quinto alteamento, e recebe apenas os rejeitos granulares do processo de beneficiamento 

do itabirito procedentes do Complexo de Alegria. Os rejeitos em polpa, descartados na 

Cava do Germano, são transportados de forma mista, sendo um trecho bombeado até 

um determinado nível que possibilita a utilização do princípio da gravidade no trecho 

seguinte. O empilhamento dos materiais é realizado para montante, com a utilização da 

técnica de aterro hidráulico.  
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Figura 4.1 – Localização dos sistemas de contenção de rejeitos de minério de ferro analisados no contexto do QF de Minas Gerais 
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Os alteamentos são realizados com inclinação de taludes de jusante de 1V:4H, a cada 5 

metros de altura e com largura de 6m na crista. A Figura 4.2 mostra um vista parcial da 

Pilha de rejeitos da Cava do Germano em seu quarto estágio de alteamento. 

 

Figura 4.2 – Vista da Pilha de rejeitos da Cava do Germano em seu quarto alteamento 

 

Um outro tipo de rejeito mais fino (lama) também é gerado no processo de concentração 

da Samarco. Este rejeito é transportado gravitacionalmente e lançado na Barragem do 

Germano. Entretanto, o presente trabalho restringe-se apenas aos rejeitos granulares e 

estes rejeitos não foram objeto das presentes análises. 

A coleta das amostras de rejeitos na Pilha de rejeitos da Cava do Germano foi realizada 

na praia, a distâncias de 1 e de 20 metros do ponto de lançamento, que por sua vez é 

realizado de jusante para montante, a partir do dique alteado. No momento da coleta, o 

processo de alteamento encontrava-se em seu quarto estágio. Atualmente a pilha 

encontra-se 30 metros de altura 

• Barragem de rejeitos de Itabiruçu 

A Barragem de rejeitos de Itabiruçu está situada no município de Itabira, a 90 km de 

Belo Horizonte, e recebe os rejeitos descartados da Mina de Conceição, no Complexo 

Itabira (Cia. Vale do Rio Doce).  
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Esta mina gera um rejeito total que é bombeado até um hidrociclone instalado a 

montante da barragem. A partir daí, o underflow é direcionado para a Barragem de 

Itabiruçu e o overflow é descartado em um outro sistema de contenção: a Barragem de 

Conceição.  

Em termos de constituição do maciço, a Barragem de Itabiruçu é construída de forma 

convencional (terra compactada). Seus alteamentos são realizados para jusante e, 

atualmente, a estrutura apresenta uma altura de 55 metros. A sua crista está 

compreendida na cota 812 m, com comprimento máximo de 430 metros. 

O processo de lançamento, após a técnica de ciclonagem, é realizado em forma de 

polpa, de montante para jusante. A forma de lançamento induz a formação de um lago 

em contato com o maciço da barragem. O excesso de água é extravasado por uma tulipa 

e direcionado para um outro sistema de contenção de líquidos, localizado à jusante: a 

Barragem do Rio do Peixe. A água armazenada nessa barragem é bombeada e 

reutilizada nas etapas de beneficiamento do minério. 

A Figura 4.3 mostra a Barragem de rejeitos Itabiruçu, em um vista aérea de jusante para 

montante. Observa-se, ao fundo (parte superior direita da figura), a calha coletora de 

rejeitos, formando uma praia de montante para jusante. A coleta das amostras de rejeitos 

na Barragem de Itabiruçu ocorreu a montante, em pontos localizados a 1 e a 20 metros 

de distância do lançamento. 

 

Figura 4.3 – Vista aérea da Barragem de rejeitos de Itabiruçu, em Itabira (CVRD) 
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• Barragem de rejeitos de Forquilha II 

A Barragem de rejeitos de Forquilha II está localizada no município de Ouro Preto e 

pertencia, até recentemente, à Ferteco Mineração. O sistema, porém, foi incorporado 

pela CVRD, a partir de 2004. O acesso à barragem é realizado nas proximidades da 

cidade de Congonhas/MG. 

O descarte dos rejeitos na Barragem de Forquilha II foi interrompido no início de 2001, 

tendo sido direcionado para um outro sistema de contenção. A partir daí, iniciou-se o 

processo de descomissionamento da barragem. A barragem recebia os rejeitos oriundos 

da Mina de Fábrica e era alteada para montante, com diques de terra compactada  

apoiados sobre os rejeitos previamente depositados. O lançamento era realizado em 

forma de polpa, de jusante para montante.  

O sistema ainda possuía um dique de terra compactada, a montante do lançamento. O 

dique localizava-se no final da praia de rejeitos, em contato com a massa de rejeito 

saturada. No início do ano de 2002, quando o lançamento já estava paralisado há mais 

de um ano, ocorreu uma ruptura parcial do dique de montante. Análises preliminares 

caracterizaram a possibilidade da ruptura ter sido ocasionada por liquefação, em vista da 

saturação da massa de rejeitos.  

A coleta de rejeitos foi realizada em um ponto central da praia de rejeitos, nas 

proximidades do dique de montante, após o processo de reconstrução do dique. Neste 

caso, não foi possível a coleta em pontos ao longo da praia em virtude do lançamento 

ter sido desativado. 

• Barragem de rejeitos de Forquilha III 

Após a paralisação do lançamento na Barragem de Forquilha II, em 2001, os rejeitos 

gerados pela Mina de Fábrica tiveram a disposição transferida para a Barragem de 

Forquilha III (Figura 4.4). 

A Barragem de Forquilha III é composta por um dique de partida de terra compactada, 

com seus alteamentos realizados para montante, também em terra compactada e 
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apoiados sobre o rejeito lançado anteriormente. Atualmente, a estrutura encontra-se em 

seu terceiro nível de alteamento. A Figura 4.4 apresenta uma vista parcial do sistema de 

contenção, com destaque para o maciço da barragem e a praia de rejeitos formada.  

 

Figura 4.4 – Vista da Barragem de rejeitos de Forquilha III (Ferteco / CVRD) 
 

Os rejeitos totais gerados na mina são bombeados até o nível suficiente para a 

continuidade do transporte por gravidade, sendo conduzidos por um canal e, 

posteriormente, lançados em linha, de jusante para montante. A coleta das amostras dos 

rejeitos da Barragem de Forquilha III foi realizada ao longo da praia formada, em 

pontos localizados a 1 e a 20 metros de distância da linha de lançamento. 

• Barragem de rejeitos de Campo Grande 

A Barragem de rejeitos de Campo Grande faz parte com Complexo Industrial de 

Alegria, de propriedade da Cia. Vale de Rio Doce, e localiza-se no município de 

Mariana, a 140 km de Belo Horizonte. 

A barragem foi responsável pela contenção dos rejeitos de flotação de duas plantas de 

beneficiamento do Complexo Alegria e das lamas oriundas das baias. O sistema foi 

inicialmente concebido e executado como uma barragem convencional, caracterizada 
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por diques de terra compactada. Posteriormente, com a necessidade da disposição de um 

maior volume de rejeitos, foram realizados alteamentos sucessivos pelo método da linha 

de centro, utilizando-se o underflow resultante de processo de ciclonagem realizado na 

própria barragem.   

A Figura 4.5 mostra uma vista parcial da praia de rejeitos da Barragem de Campo 

Grande. Ao centro, observa-se uma bateria de hidrociclones, apoiada sobre o dique 

alteado. 

 

Figura 4.5 – Vista parcial da praia de rejeitos da Barragem de Campo Grande 
 

A coleta de amostras de rejeitos da Barragem de Campo Grande foi realizada em um 

ponto único, localizado na crista do sistema de contenção (underflow). A amostragem 

foi realizada no terceiro alteamento, de uma série de sete alteamentos de 10 metros de 

altura previstos em projeto.  

• Barragem de rejeitos de Córrego do Doutor 

Dentro do Complexo de Timbopeba, a Barragem de Córrego do Doutor localiza-se no 

município de Ouro Preto, nas proximidades do condomínio residencial Vila Samarco. 

Os rejeitos gerados pela Usina de Timbopeba, a partir do beneficiamento do itabirito, 

são atualmente descartados neste sistema de contenção. 
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A Barragem de Córrego do Doutor é composta por um dique de partida de terra 

compactada, com inclinação do talude de jusante de 1V:2,2H, cujos alteamentos são 

realizados com o underflow oriundo da ciclonagem. O método construtivo da barragem 

é caracterizado pelo método da linha de centro, com um leve deslocamento para 

montante e inclinação média de 1V:3H. As alturas de bancada dos alteamentos 

apresentam altura máxima de 10 metros, dotados de bermas de 3 metros de largura. 

A Figura 4.6 apresenta uma vista parcial de um dique alteado com o próprio rejeito 

(underflow) e parte da praia de rejeitos formada a partir da técnica de aterro hidráulico. 

A altura máxima prevista para a barragem é de 85 metros. 

A coleta das amostras dos rejeitos granulares da Barragem de Córrego do Doutor para 

realização dos ensaios foi realizada a 1 e a 20 metros de distância do ponto do 

lançamento (posição dos hidrociclones), ao longo da praia de deposição. 

 

Figura 4.6 – Vista parcial da praia de rejeitos e do dique alteado da Barragem de Córrego do 
Doutor e, ao centro, uma bateria de hidrociclones 

4.2.2 Identificação das amostras dos rejeitos granulares 

Após o procedimento de coleta dos rejeitos de minério de ferro dos seis diferentes 

sistemas de contenção do QF, as amostras foram devidamente identificadas, 

acondicionadas e encaminhadas ao Laboratório de Geotecnia da UFOP. 
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Para a identificação das amostras, adotou-se um código baseado na designação do nome 

da estrutura de contenção e da distância de coleta em relação ao ponto de lançamento. 

Desta maneira, as três letras iniciais da identificação correspondem ao nome da 

barragem ou pilha de rejeitos investigada e os algarismos subseqüentes caracterizam o 

ponto de coleta, em termos de distância do ponto de descarte ao longo da praia (Figura 

4.7). A identificação apresenta ainda a extensão FE, característica da natureza do 

minério (no caso, o ferro) que originou o rejeito em estudo (Tabela 4.1). 

 

Figura 4.7 – Esquema da identificação das amostras coletadas ao longo da praia de rejeitos 
 

As amostras submetidas aos ensaios de separação gravimétrica em mesa oscilatória para 

redução do teor de Fe presente, foram identificadas mediante a inclusão da letra R (de 

teor de Fe reduzido) à extensão.  

Tabela 4.1 – Identificação das amostras de rejeito de minério de ferro coletadas no QF 

Amostra 
Sistema de contenção 

1 m do 
lançamento 

20 m do 
lançamento 

Em ponto 
único 

Com teor de 
Fe reduzido 

Pilha de rejeitos da Cava do 
Germano (Samarco) 

GER01-FE GER20-FE - - 

Barragem de rejeitos de 
Itabiruçu (CVRD) ITA01-FE ITA20-FE - - 

Barragem de rejeitos de 
Forquilha III (CVRD) FIII01-FE FIII20-FE - - 

Barragem de rejeitos de 
Forquilha II (CVRD) - - FII-FE FII-FER 

Barragem de rejeitos de 
Campo Grande (CVRD) - - CGR-FE - 

Barragem de rejeitos de 
Córrego do Doutor (CVRD) DOU01-FE DOU20-FE - DOU01-FER 
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4.2.3 Processo de redução do teor de Fe das amostras por separação gravimétrica 

Com o objetivo de se avaliar da influência do teor de ferro de um mesmo rejeito no seu 

potencial de liquefação, tornou-se necessário a implementação de um processo de 

separação que garantisse a redução do percentual das partículas de ferro nas amostras de 

rejeitos obtidas. Como a constituição básica dos rejeitos do QF é caracterizada por 

minerais de hematita, os mecanismos que utilizam a gravidade como princípio de 

separação são, então, os mais indicados. 

A separação gravimétrica pode ser definida como um processo no qual partículas de 

diferentes densidades, tamanhos e formas são separadas uma das outras por ação da 

força da gravidade ou por forças centrífugas. Dentre os equipamentos que utilizam o 

princípio, destaca-se a mesa oscilatória. 

A mesa oscilatória é constituída por um revestimento de borracha, dotado de ressaltos 

(riffles), inclinado e susceptível a um movimento assimétrico na direção dos ressaltos, 

permitindo a orientação das partículas mais densas e finas. As partículas mais leves 

tendem a serem transportadas junto à lâmina d’água provocada pelo fluxo de lavagem 

na direção transversal aos ressaltos. Dessa forma, o concentrado (com maior teor de 

ferro) e as partículas mais leves tendem a ocupar regiões transversalmente opostas ao 

longo da superfície da mesa (Figura 4.8). 

       

Figura 4.8 – Esquema da mesa oscilatória e distribuição das partículas em função da densidade 
(modificado de Wills, 1992) 
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Foram selecionados dois tipos de rejeitos das dez amostras iniciais para a execução do 

ensaio, identificados como amostras FII- FER e DOU01-FER  (materiais caracterizados 

pelas maiores poropressões geradas durante os ensaios triaxiais não-drenados). Cabe 

destacar que o objetivo básico deste procedimento, aplicado ao estudo do potencial de 

liquefação, restringiu-se a avaliar amostras com teor de ferro reduzido e não a separação 

total das partículas de ferro. Portanto, as amostras de rejeitos da Barragem de Forquilha 

II e da Barragem de Córrego do Doutor, submetidas à mesa oscilatória, foram 

processadas uma única vez, de forma tão somente a se obter uma diferença significativa 

no teor de ferro presente em comparação aos rejeitos iniciais. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS REJEITOS GRANULARES 

Como etapa preliminar das análises experimentais, os rejeitos foram caracterizados de 

acordo com as prescrições da ABNT, compreendendo ensaios para a determinação da 

massa específica dos grãos, análise granulométrica e determinação dos índices de vazios 

máximo e mínimo, todos realizados no Laboratório de Geotecnia da UFOP. Entretanto, 

tornou-se necessário a adequação de alguns procedimentos devido às características 

específicas associadas aos rejeitos de minério de ferro do QF. As adaptações propostas 

estão relatadas e justificadas na apresentação e descrição dos ensaios. 

4.3.1 Determinação da densidade dos grãos 

A densidade dos grãos (GS) dos rejeitos de minério de ferro do QF está condicionada ao 

teor de ferro presente nos mesmos. As partículas de ferro, por si só, apresentam massa 

específica dos grãos em torno de 5,25 g/cm³, enquanto que os grãos de quartzo são 

caracterizados por possuírem massa específica em torno de 2,65 g/cm³. Portanto, os 

rejeitos de minério de ferro, que são compostos basicamente de partículas de quartzo e 

de hematita, tendem a apresentar uma faixa de variação da densidade dos grãos entre 

estes dois extremos. Sua variação pode ser significativa, mesmo a partir de baixas 

oscilações relativas ao teor de ferro apresentado. 
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Espósito (2000) e Presotti (2002) obtiveram, para ajustes sensivelmente lineares, a 

relação entre massas específicas e teores de Fe no caso dos rejeitos de minério de ferro 

da Pilha de Monjolo. Observou-se uma forte tendência de acréscimo do valor da massa 

específica dos grãos com o aumento do teor de ferro presente para o rejeito em 

diferentes regiões da pilha. 

Assim, análises criteriosas, vinculadas aos teores de ferro presentes nos diversos pontos 

coletados, tornam-se importantes para a avaliação dos efeitos da segregação hidráulica 

nos diferentes rejeitos. São fundamentais observações não só em termos da distribuição 

granulométrica, como também em termos do peso das partículas. Os ensaios para a 

determinação da massa específica dos grãos (ρs) foram executados de acordo com os 

procedimentos prescritos pela norma NBR 6508 (ABNT, 1984a). Os resultados são 

apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Massa específica dos grãos dos rejeitos analisados 

Amostra ρs (g/cm³) 
GER01-FE 3,395 
GER20-FE 3,266 
ITA01-FE 3,337 
ITA20-FE 3,411 
FIII01-FE 3,945 
FIII20-FE 3,806 
FII-FE 4,796 
FII-FER 3,630 
CGR-FE 4,152 
DOU01-FE 3,366 
DOU20-FE 3,397 
DOU01-FER 2,923 

4.3.2 Distribuição granulométrica dos rejeitos 

Uma avaliação correta da granulometria constitui um fator de máxima relevância em 

termos da avaliação do comportamento dos rejeitos de minério de ferro depositados 

hidraulicamente. O fato de se ter a possibilidade de ocorrer uma seleção granulométrica, 

acarretando disposições de partículas de diferentes tamanhos ao longo da praia, justifica 

o estabelecimento de análises detalhadas de diversos pontos do depósito de rejeitos. 
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As curvas granulométricas, obtidas de acordo com prescrições normativas (ABNT, 

1984b), além de contribuir para o acervo de caracterização tecnológica destes materiais, 

também possibilitam avaliações do efeito da granulometria na susceptibilidade à 

liquefação dos rejeitos de minério de ferro. 

As doze amostras de rejeitos foram submetidas ao ensaio conjunto (peneiramento + 

sedimentação). A etapa de peneiramento restringiu-se à fração fina, pois todas as 

partículas das amostras ensaiadas passavam integralmente na peneira #10 (peneira com 

abertura padrão de 2 mm), com exceção da amostra FII-FE, que apresentou uma 

pequena parcela (0,2%) retida nessa peneira. As curvas granulométricas, obtidas a partir 

das amostras iniciais, são apresentadas na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Curvas granulométricas das amostras iniciais dos rejeitos 
 

A Figura 4.10 apresenta as curvas granulométricas das amostras submetidas à redução 

do teor de ferro, sendo destacadas também as curvas granulométricas dos rejeitos 

originais. As frações granulométricas de todas as amostras, estabelecidas a partir da 

NBR 6502 (ABNT, 1993), são dadas na Tabela 4.3. 
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Figura 4.10 – Curvas granulométricas dos rejeitos submetidos à redução do teor de ferro 
 

Tabela 4.3 – Distribuição granulométrica dos rejeitos segundo a NBR 6502 (ABNT, 1993) 

Fração areia (%) Amostra Fração 
argila (%) 

Fração 
silte (%) Fina (%) Média (%) Grossa (%) 

39,0 GER01-FE 13,0 48,0 
36,5 2,5 - 

38,0 GER20-FE 13,0 49,0 35,5 2,5 - 
66,0 ITA01-FE 13,5 20,5 47,0 18,0 1,0 
69,5 ITA20-FE 13,5 17,0 54,5 14,0 1,0 
26,5 FIII01-FE 18,5 55,0 18,5 7,5 0,5 
37,0 FIII20-FE 18,0 45,0 23,5 12,5 1,0 
76,0 FII-FE 13,0 11,0 32,0 34,0 10,0 
76,5 FII-FER 10,5 13,0 22,0 33,5 21,0 
30,0 CGR-FE 12,0 38,0 15,5 14,5 - 
53,0 DOU01-FE 12,0 35,0 49,0 4,0 - 
48,0 DOU20-FE 13,0 39,0 43,0 5,0 - 
53,0 DOU01-FER 11,0 36,0 48,0 5,0 - 
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O teor de finos é uma variável importante nas análises potenciais do fenômeno da 

liquefação em meios granulares. Considerando amostras com uma mesma compacidade, 

a parcela de materiais com diâmetro dos grãos inferior à fração silte tendem a apresentar 

maior grau de susceptibilidade à liquefação. Em contraposição, as amostras constituídas 

predominantemente por areias, conforme destacado no capítulo anterior, estariam 

menos susceptíveis à liquefação, sendo a justificativa associada às condições de 

drenabilidade do rejeito durante o carregamento.  

Posto isso, torna-se essencial a explicitação do teor de finos dos rejeitos de minério de 

ferro do QF, tendo em vista de futuras análises de riscos de rupturas relacionadas à 

liquefação estática. A Tabela 4.4 sistematiza os valores dos teores de finos presentes nas 

amostras dos rejeitos, bem como os valores dos diâmetros médio das partículas (D50) de 

cada amostra. No contexto dos rejeitos investigados, estes teores variaram entre 23,5% e 

73,5% de finos, com diâmetros médios limites de 0,047 mm e 0,240mm. 

Tabela 4.4 – Percentual de finos e diâmetro médio das partículas dos rejeitos 

Amostra ρs (g/cm³) Teor de finos (%) D50 (mm) 
GER01-FE 3,395 61,0 0,047 
GER20-FE 3,266 62,0 0,047 
ITA01-FE 3,337 34,0 0,088 
ITA20-FE 3,411 30,5 0,093 
FIII01-FE 3,945 73,5 0,026 
FIII20-FE 3,806 63,0 0,038 
FII-FE 4,796 24,0 0,170 
FII-FER 3,630 23,5 0,240 
CGR-FE 4,152 50,0 0,060 
DOU01-FE 3,366 47,0 0,064 
DOU20-FE 3,397 52,0 0,057 
DOU01-FER 2,923 47,0 0,065 

4.3.3 Determinação dos índices de vazios limites 

Os rejeitos de minério de ferro, mesmo contendo finos, apresentam comportamento 

similar aos solos granulares, não apresentando coesão. Neste caso, torna-se necessária a 

determinação dos índices de vazios máximo e mínimo, visando a avaliação da 

densidade relativa (Dr) do material em estudo. 
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A necessidade da determinação dos índices de vazios máximo e mínimo dos rejeitos de 

minério de ferro, no entanto, encontra-se justificada no processo de moldagem de 

amostras reconstituídas para a realização de ensaios de resistência ao cisalhamento, em 

particular os ensaios triaxiais. Conhecidos os limites de compacidade, a moldagem das 

amostras de rejeito pode ser realizada em um determinado índice de vazios, a fim de se 

obter o grau de compacidade desejado. 

Para a realização dos ensaios relativos à determinação dos estados limites de 

compacidade de rejeitos de minério de ferro, importam análises específicas relacionadas 

ao seu comportamento. Este destaque é devido às características de formação recente e 

composição mineralógica variável. Portanto, efeitos associados a diferenças de 

densidades, segregação granulométrica e quebra de grãos das amostras podem ser 

reduzidas levando em consideração os procedimentos normativos da MB-3388 (ABNT, 

1990) e MB-3324 (ABNT, 1991), inclusive com as adaptações sugeridas e realizadas 

por Presotti (2002). 

As normas brasileiras aplicadas à determinação dos índices de vazios máximo e mínimo 

são restritas aos materiais não-coesivos, que apresentam teor de finos inferior a 12%. De 

acordo com Presotti (2002), esta restrição só é supostamente válida quando as partículas 

finas acarretam um efeito coesivo aos materiais, referindo-se aos solos naturais. No caso 

dos rejeitos de minério de ferro, cuja fração fina corresponde basicamente às partículas 

de ferro (Ribeiro, 2000), apresentando-se isentas de características coesivas, propõe-se a 

adoção dos procedimentos normativos sugeridos pela ABNT, mesmo sendo o 

percentual de finos dos rejeitos estudados superior a 12%. 

A determinação da massa específica dos rejeitos no estado mínimo de densidade (ρd min) 

foi realizada com o material previamente seco em estufa, sendo toda a rotina de ensaio 

prescrita pela norma MB-3324 (ABNT, 1991). 

Entretanto, para a massa específica dos rejeitos no estado máximo de densidade (ρd max), 

Presotti (2002) sugeriu a utilização da técnica da mesa vibratória, ajustada na freqüência 

7 (até um máximo admissível de 10), condição para a qual o autor obteve o maior valor 

da massa específica aparente seca do rejeito, sem quebra dos grãos. 
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Nos experimentos realizados, com o objetivo de se avaliar a máxima densidade para um 

único tipo de rejeito do QF, o autor utilizou amostras em duas condições de umidade: 

seca em estufa e úmida. Para as amostras do rejeito em questão, concluiu-se que o 

ensaio, sob condições saturadas, apresentava menores valores de emin. No caso, as 

amostras do rejeito eram colocadas sob condições saturadas por um período de 30 

minutos e levadas ao processo de vibração em camadas, com a inclusão das sobrecargas 

definidas pela MB-3388 (ABNT, 1990).  

Esta metodologia, no entanto, dentro da presente pesquisa, mereceu um ajuste em 

termos da condição de umidade imposta ao ensaio. O procedimento de se executar o 

processo de vibração em condições saturadas gera, para alguns rejeitos, uma sucção 

junto à base da sobrecarga aplicada, comprometendo a sua retirada durante a inserção de 

novas camadas. Por outro lado, é questionável a extrapolação deste procedimento para 

outros rejeitos, de forma generalizada. Com efeito, cada rejeito do QF apresenta dadas 

peculiaridades de afinidade higroscópica, que afetam, em larga escala, o comportamento 

e o arranjo estrutural do material sob vibração. 

Desta forma, as amostras dos rejeitos estudados foram ensaiadas em cinco diferentes 

teores de umidade. Inicialmente, separou-se uma quantidade de rejeito suficiente para a 

execução do ensaio, acrescentando-se a quantidade de água necessária à obtenção do 

teor de umidade requerido. Como seqüência, a amostra foi homogeneizada e, 

posteriormente, levada à mesa vibratória dentro em um molde cilíndrico com diâmetro 

de 35,5 mm e 80 mm de altura, garantindo melhores condições de trabalhabilidade. O 

preenchimento do cilindro foi realizado em três camadas, procedendo-se a vibração com 

a sobrecarga prescrita de norma durante um período de 10 min para cada camada. 

Após a vibração, a amostra foi integralmente removida, pesada e levada à estufa para a 

secagem de 24 horas, determinando-se, então, o teor de umidade e a massa específica 

seca máxima correspondentes. O procedimento foi repetido para cinco diferentes teores 

de umidade, incluindo um valor próximo à umidade higroscópica. 

O índice de vazios (e) para uma dada massa específica aparente (ρ) foi determinado a 

partir da Equação 4.1.  
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Os valores obtidos para emin , para as umidades de ensaio de cada amostra de rejeito, são 

dados na Tabela 4.5, com as umidades wi correspondentes aos diferentes graus de 

saturação Si (Tabela 4.6).  

1
)1(

−
+⋅

=
ρ

ρ w
e s  

(4.1) 

sendo ρs  a massa específica dos grãos e w, a umidade da amostra. 

Tabela 4.5 – Valores de emin dos rejeitos obtidos em diferentes umidades 

emin Amostra 
w1 w2 w3 w4 w5 

GER01-FE 0,666 0,830 0,979 0,833 0,768 
GER20-FE 0,641 0,891 0,971 0,819 0,760 
ITA01-FE 0,674 0,855 0,893 0,824 0,779 
ITA20-FE 0,672 0,806 0,890 0,821 0,774 
FIII01-FE 0,879 1,166 1,275 0,990 0,837 
FIII20-FE 0,841 1,082 1,140 0,871 0,795 
FII-FE 0,897 1,124 1,189 1,109 0,953 
FII-FER 0,655 0,834 0,929 0,949 0,899 
CGR-FE 0,750 1,054 1,129 1,039 0,958 
DOU01-FE 0,608 0,769 0,899 0,825 0,756 
DOU20-FE 0,616 0,791 0,894 0,805 0,753 
DOU01-FER 0,507 0,742 0,790 0,742 0,674 

 

Tabela 4.6 – Graus de Saturação correspondentes aos 5 teores de umidade na determinação de 

emin para cada amostra de rejeito 

Amostra S1 (%) S2 (%) S3 (%) S4 (%) S5 (%) 
GER01-FE 0,38 12,11 24,41 46,61 63,26 
GER20-FE 0,10 17,36 24,15 48,65 63,52 
ITA01-FE 0,25 14,41 23,27 39,79 61,67 
ITA20-FE 0,25 10,78 23,71 40,20 61,72 
FIII01-FE 1,57 13,54 19,45 42,29 67,95 
FIII20-FE 0,39 18,05 24,52 49,24 62,26 
FII-FE 1,34 16,23 23,95 42,15 66,06 
FII-FER 2,62 15,36 23,18 38,52 60,98 
CGR-FE 0,62 17,55 23,46 39,43 63,46 
DOU01-FE 0,33 12,90 24,04 40,92 64,29 
DOU20-FE 0,27 13,87 22,50 41,50 66,43 
DOU01-FER 0,19 15,33 22,57 41,28 69,83 
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As análises dos resultados mostram que alguns rejeitos atingiram maiores valores de 

massa específica aparente seca para valores de umidades correspondentes às saturações 

elevadas, enquanto outros tornaram-se mais compactos quando vibrados em condições 

de menor umidade. No entanto, uma característica comum a todas as amostras é o tipo 

de curva apresentada, tipicamente com concavidade voltada para baixo.  

A Figura 4.11 apresenta o gráfico dos valores de índice de vazios obtidos para o rejeito 

CGR-FE, em função do grau de saturação. O valor limite de saturação passível de 

obtenção pelos procedimentos convencionais é da ordem de 70%. 
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Figura 4.11 – Valores de emin obtidos para diferentes graus de saturação para o rejeito CGR-FE 
 

Apesar de todas as curvas apresentarem comportamentos similares, com picos máximos 

entre 20 e 30%, não foi possível o ajuste de tendência com uma equação característica 

para todos os pontos. Entretanto, esta tendência de linearidade é pertinente quando 

aplicada isoladamente aos trechos ascendente e descendente da curva, permitindo a 

conformação de uma curva de forma bilinear. A Figura 4.12 mostra os ajustes aplicados 

para o gráfico emin x S para o caso do rejeito CGR-FE.   

Com base em ajustes deste tipo, foram estabelecidos os valores dos índices de vazios 

mínimos de cada rejeito para as condições de solo seco e saturado. Os resultados para 

todas as amostras são apresentados na Tabela 4.7. As demais curvas de ajustes são 

apresentadas no Apêndice A deste trabalho. 
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Figura 4.12 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S  para o rejeito CGR-FE 
 

Tabela 4.7 – Valores de emin dos rejeitos correspondentes às saturações mínima e máxima 

emin Amostra 
S=0% S=100% 

GER01-FE 0,660 0,624 
GER20-FE 0,640 0,621 
ITA01-FE 0,670 0,705 
ITA20-FE 0,669 0,688 
FIII01-FE 0,841 0,642 
FIII20-FE 0,836 0,570 
FII-FE 0,877 0,735 
FII-FER 0,618 0,814 
CGR-FE 0,739 0,832 
DOU01-FE 0,604 0,647 
DOU20-FE 0,612 0,681 
DOU01-FER 0,505 0,600 

 

Ratificando o exposto previamente, os efeitos do aumento da compacidade dos rejeitos 

sob vibração foram dependentes da condição seca ou saturada do material, sem a 

definição formal de uma condição crítica de forma generalizada. Uma vez estabelecidos 

os valores limites correspondentes às condições seca e saturada, adotou-se o menor 

destes valores como sendo o valor característico do índice de vazios mínimo do rejeito. 

Os valores característicos dos índices de vazios mínimo, obtidos dos procedimentos 

apresentados, e dos índices de vazios máximo, obtidos de acordo com a MB-3324 

(ABNT, 1991), para todos os rejeitos analisados, são apresentados na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 – Valores dos índices de vazios mínimo e máximo dos rejeitos analisados 

Amostra ρs (g/cm³) emin emax 
GER01-FE 3,395 0,624 1,327 
GER20-FE 3,266 0,621 1,255 
ITA01-FE 3,337 0,670 1,392 
ITA20-FE 3,411 0,669 1,365 
FIII01-FE 3,945 0,642 1,766 
FIII20-FE 3,806 0,570 1,588 
FII-FE 4,796 0,735 1,625 
FII-FER 3,630 0,618 1,160 
CGR-FE 4,152 0,739 1,245 
DOU01-FE 3,366 0,604 1,368 
DOU20-FE 3,397 0,612 1,245 
DOU01-FER 2,923 0,505 0,991 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA DOS REJEITOS 

As características químicas e mineralógicas dos rejeitos de minério de ferro, apesar de 

basicamente conhecidas em termos de seus principais elementos, apresentam 

consideráveis variações em termos de concentração. Essas variações estão diretamente 

relacionadas ao tipo de minério explorado e ao processo de beneficiamento industrial, 

incluindo ações afetadas pela mudança de frentes de lavra. 

Nesse contexto, assume especial relevância o estudo da composição química e 

mineralógica dos rejeitos, uma vez que, dependendo dos elementos presentes, podem 

ocorrer reações de solubilização e precipitação de óxidos. Reações desta natureza 

podem afetar sensivelmente o comportamento do material à liquefação. 

Para verificação da influência das composições químicas e mineralógicas dos rejeitos de 

minério de ferro, e suas variações relacionadas ao teor de ferro na susceptibilidade à 

liquefação, foram realizadas caracterizações baseadas em análises químicas através do 

plasma de acoplamento indutivo (ICP) e de microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

realizados junto aos laboratórios da Samarco Mineração S.A. e do Departamento de 

Geologia da UFOP, respectivamente. As análises e os seus resultados são destacados a 

seguir. 
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4.4.1 Análise química 

A análise química dos rejeitos de minério de ferro pode ser realizada a partir de ensaios 

de espectrometria de absorção atômica ou através de técnicas espectroquímicas como, 

por exemplo, o ensaio de plasma de acoplamento indutivo (ICP). 

Como contribuição à presente pesquisa, a Samarco Mineração S.A. forneceu a infra-

estrutura de seu Laboratório de Química para caracterização das amostras de rejeitos de 

minério de ferro em estudo. As análises foram realizadas através de um ICP, modelo 

CIROS CCD e os resultados estão detalhados na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Composição química dos rejeitos analisados 

Composição (%) Amostra 
Fe SiO2 Al2O3 P MnO2 PPC* 

GER01-FE 22,22 69,20 0,22 0,01 0,14 0,59 
GER20-FE 17,60 76,65 0,22 0,01 0,02 0,40 
ITA01-FE 19,18 72,10 0,60 0,01 0,14 0,14 
ITA20-FE 20,95 80,90 0,66 0,02 0,13 0,13 
FIII01-FE 35,17 43,17 2,26 0,07 0,69 0,69 
FIII20-FE 33,72 46,46 2,03 0,06 0,59 0,59 
FII-FE 53,96 18,47 1,47 0,05 0,42 0,42 
FII-FER 41,91 34,32 2,02 0,08 0,47 0,47 
CGR-FE 42,45 37,71 0,33 0,03 0,03 0,03 
DOU01-FE 23,00 66,29 0,44 0,01 0,04 0,04 
DOU20-FE 21,41 70,85 0,40 0,02 0,04 0,04 
DOU01-FER 14,43 78,69 0,38 0,01 0,09 0,09 

 (*) PPC: perda por calcinação 

4.4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As análises microscópicas dos rejeitos granulares de minério de ferro do QF foram 

realizadas no MEV modelo JEOL 5510, do Laboratório de Microscopia e Micro-análise 

do Departamento de Geologia da Escola de Minas da UFOP (Figura 4.13). As amostras 

foram preparadas em “stubs” (forma cilíndrica) com cerca de 15 mm de diâmetro e 

recobertas com evaporação de carbono, permitindo, desta forma, a realização de micro-

análises.  
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Figura 4.13 – MEV do Laboratório de Microscopia e Micro-análise do DEGEO/ UFOP (modelo 
JEOL 5510) 

 

Após preparadas e evaporadas, as amostras foram levadas ao MEV, sendo realizadas 

micro-análises e análises morfológicas de todos os rejeitos de minério de ferro em 

estudo. As imagens foram digitalizadas e arquivadas diretamente no micro-computador. 

A Figura 4.14 apresenta imagens típicas geradas pelo MEV. 

 (a)    (b) 

Figura 4.14 – Imagens do rejeito GER01-FE obtidas do MEV: (a) fase clara, hematita e (b) fase 
escura, quartzo 

 

No rodapé das imagens, resultantes do sistema de digitalização, aparecem da esquerda 

para a direita: a energia emitida pelo canhão eletrônico, a aproximação, a escala e o tipo 

de imagem. As Figuras 4.15 e 4.16 destacam as composições obtidas a partir dos 

minerais em destaque na Figura 4.14 (a e b). As respectivas composições são 

apresentadas nas Tabelas 4.10 e 4.11, respectivamente. 
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Figura 4.15 – Espectro da hematita (Figura 4.14a) do rejeito GER01-FE 

 

 

Figura 4.16 – Espectro do quartzo (Figura 4.14b) do rejeito GER01-FE 
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Tabela 4.10  – Dados da hematita (Figura 4.14a) do rejeito GER01-FE 

Elemento Contagem Concentração 
Atômica (%) Fórmula Concentração (%) 

O 13238 57,14  --- 
Fe 18342 42,86 Fe2O3 100,00 

Total  100,00  100,00 

Tabela 4.11  – Dados do quartzo (Figura 4.14b) do rejeito GER01-FE 

Elemento Contagem Concentração 
Atômica (%) Fórmula Concentração (%) 

O 4394 66,67  --- 
Si 19100 33,33 SiO2 100,00 

Total  100,00  100,00 
�

�

Além da evidência clara da hematita e do quartzo em todos os rejeitos de minério de 

ferro analisados, algumas amostras apresentaram também uma presença marcante de 

goethita. Neste caso, para uma melhor visualização do mineral, foram geradas, além das 

imagens com características de composição mineralógica, imagens com informações 

topológicas destes minerais.  

A Figura 4.17 (a e b) apresenta imagens da goethita presente no rejeito GER01-FE. O 

espectro e a composição são mostrados na Figura 4.18 e na Tabela 4.12, 

respectivamente.  Observa-se que na Figura 4.17b são destacadas as características 

morfológicas do mineral. 

  (a)    (b) 

Figura 4.17 – Imagens da goethita (em destaque) presente no rejeito GER01-FE obtidas do 
MEV: (a) composicional e (b) morfológica 
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Figura 4.18 – Espectro da goethita (Figura 4.17) do rejeito GER01-FE 

 

Tabela 4.12 – Dados da goethita (Figura 4.17) do rejeito GER01-FE 

Elemento Contagem Concentração 
Atômica (%) Fórmula Concentração (%) 

O 13273 52,14  --- 
Al 1519 2,37 Al2O3 3,60 
Si 1739 2,27 SiO2 4,05 
P 537 0,56 P2O5 1,17 
Fe 16795 42,66 FeO 91,18 

Total  100,00  100,00 

 

Os principais minerais presentes nas amostras dos rejeitos analisados estão identificados 

na Tabela 4.13. A varredura foi realizada em todas as amostras, exceto naquelas 

submetidas à separação gravimétrica, que foram admitidas como constituídas pelos 

mesmos minerais das amostras iniciais. As imagens relativas a todas as amostras 

ensaiadas constam do Apêndice B deste trabalho. São expostas imagens composicionais 

e topológicas. 
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Tabela 4.13 – Quadro resumo dos minerais identificados nos rejeitos submetidos ao MEV 

Amostra Principais minerais 
identificados 

GER01-FE quartzo, hematita e goethita 
GER20-FE quartzo, hematita e goethita 
ITA01-FE quartzo e hematita 
ITA20-FE quartzo, hematita e goethita 
FIII01-FE quartzo, hematita e goethita 
FIII20-FE quartzo, hematita e goethita 
FII-FE quartzo, hematita e goethita 
CGR-FE quartzo, hematita e goethita 
DOU01-FE quartzo e hematita 
DOU20-FE quartzo, hematita e goethita 

4.5 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DOS REJEITOS ANALISADOS 

A medida da resistência dos solos pode ser definida com base na determinação de seus 

parâmetros de resistência ao cisalhamento, obtidos através de ensaios de laboratório 

convencionais, como os de cisalhamento direto e de compressão triaxial.  Como 

vantagem, o ensaio de compressão triaxial permite a mensuração da poropressão gerada 

durante o processo de carregamento, ponto primordial para a sua escolha na presente 

pesquisa. 

Para a avaliação do comportamento dos rejeitos granulares, foram realizados ensaios 

triaxiais tipo CIU (adensado isotropicamente e não-drenado) com medidas de 

poropressão nas amostras previamente coletadas. Os procedimentos experimentais 

envolveram séries de amostras ensaiadas sob diferentes tensões confinantes (entre 50 e 

200 kPa), com densidades relativas (Dr) próximas da condição de densidade mínima, ou 

seja, o mais próximo possível do emax para os diferentes rejeitos de minério de ferro em 

estudo. 

A partir da análise criteriosa do comportamento global dos rejeitos de minério de ferro 

estudados, em ensaios triaxiais e sob condições não-drenadas, foi possível implementar 

e desenvolver um modelo de avaliação qualitativa e quantitativa do potencial de 

liquefação dos rejeitos de minério de ferro da região do Quadrilátero Ferrífero de Minas 

Gerais. 
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4.5.1 Preparação, moldagem e montagem das amostras reconstituídas dos rejeitos  

As amostras que constituíram os corpos de prova foram moldadas a partir do rejeito 

granular seco em estufa. Posteriormente, acrescentou-se um volume d’água suficiente 

para a manutenção da estabilidade da amostra sobre o pedestal do equipamento triaxial 

(em torno de 6 a 10% de umidade, dependendo da granulometria do rejeito). 

Para tanto, foi elaborado, dentro do Laboratório de Geotecnia da UFOP, um molde 

bipartido com dimensões internas de 35,5 mm de diâmetro e 80 mm de altura, capaz de 

moldar corpos de prova de rejeitos com diferentes densidades (Figura 4.19). 

 (a)    (b) 

Figura 4.19 – Molde bipartido para moldagem de amostras reconstituídas de rejeitos 
 

A moldagem dos corpos de prova (CP’s), no índice de vazios necessário para atingir a 

densidade relativa requerida, fundamentou-se na determinação da massa de rejeito seca. 

A relação envolvendo a massa específica aparente seca (ρd) e o índice de vazios (e) do 

material permite estabelecer que: 

e
wV

M s
w +

+⋅⋅
=

1
)1(ρ

 
(4.3) 

sendo Mw a massa de material com teor de umidade w, V , o volume do molde bipartido 

e ρs , a massa específica dos grãos. 

Após a definição da massa Mw, a mesma foi pesada e subdividida em quatro frações 

iguais, para a composição de camadas de 20 mm, monitoradas por um controlador de 

altura. O procedimento de transferência das frações de rejeito para o molde bipartido foi 
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realizado com o auxílio de uma pequena colher, que era levada até o fundo para se 

evitar efeitos de segregação, utilizando-se um bastão de 8 mm de diâmetro para a sua 

eventual compactação. A adoção deste procedimento possibilitou uma maior 

uniformidade da amostra, em termos estruturais e de densidade. A Figura 4.20 (a e b) 

mostra a fase inicial dos procedimentos de moldagem de um CP. 

 (a)    (b) 

Figura 4.20 – Detalhe da transferência da amostra com o uso da colher (a) e da compactação por 
meio de um bastão (b) na moldagem dos corpos de provas 

 

O corpo de prova, juntamente com a parte superior do molde bipartido, foi pesado para 

conhecimento da massa específica aparente da amostra e, posteriormente, apoiado sobre 

a base da célula triaxial, munida de pedras porosas e papéis-filtro de base. Utilizou-se o 

restante da amostra inicial para determinação do teor de umidade. Em seguida, o molde 

bipartido foi retirado (Figura 4.21) e a amostra foi cuidadosamente envolvida por um 

papel filtro em forma de “grade” para drenagem lateral da mesma (Figura 4.22a). Uma 

membrana de látex foi colocada no entorno do CP com o auxílio de um tubo PVC com 

dispositivo para sucção, para ancoragem da membrana látex (4.22b).  

 (a)    (b) 

Figura 4.21 – Procedimento de retirada do molde bipartido sobre a base da célula triaxial 
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 (a)    (b) 

Figura 4.22  – Corpo de prova envolvido pelo papel-filtro lateral (a) e pela membrana ancorada 
no tubo PVC (b) 

 

Posteriormente, o tubo PVC foi retirado, sendo a membrana látex afixada por anéis de 

borracha aos cap’s superior e inferior do CP, de forma a garantir sua impermeabilização 

para posterior aplicação de carregamentos radial e axial (Figura 4.23). Uma seqüência 

esquemática da inserção da membrana por meio do tubo PVC é mostrada na Figura 

4.24, destacando-se a fixação da membrana pelos anéis de borracha. 

 (a)    (b) 

Figura 4.23 – Detalhe da colocação dos anéis de borracha na base (a) e no topo (b) do CP 

 

Figura 4.24 – Seqüência esquemática da inserção da membrana (modificado de Head, 1986) 
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Após a colocação da membrana, a célula triaxial foi fechada e levada à prensa, onde foi 

submetida ao preenchimento com o fluido (água destilada) capaz de transmitir os 

esforços de confinamento à amostra e, em seguida, iniciou-se o processo de saturação 

do corpo de prova. 

O procedimento de saturação consistiu na técnica de percolação por fluxo ascendente, 

com uma diferença de carga máxima de 10 kPa entre a base e o topo (Figura 4.25). O 

fluxo era interrompido quando se atingia um volume percolado igual ao dobro do 

volume da amostra medido em uma proveta.  

 

Figura 4.25 – Procedimento de saturação do CP por percolação ascendente 

 

O processo foi complementado pela aplicação de contra-pressão em estágios de 50 kPa, 

sendo estabelecido um nível máximo de 200 kPa. A saturação por contra-pressão não só 

integralizou o processo no interior da amostra, como também permitiu a eliminação de 

algumas bolhas de ar contidas nas linhas de drenagem, que não se dissiparam apenas 

com o processo de percolação.  
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A verificação da saturação foi realizada com base no parâmetro B de Skempton (1954). 

A amostra era considerada saturada quando, para o parâmetro B, alcançava-se um valor 

igual ou superior a 0,97. A maioria dos rejeitos apresentou valores de B entre 0,97 e 

0,98, correspondentes ao terceiro estágio de contra-pressão. Este procedimento foi 

padronizado e aplicado para todos os rejeitos ensaiados. 

Todas as amostras foram moldadas com índices de vazios próximos ao emax, ou seja, 

correspondentes aos menores valores de Dr, suficientes para a estabilidade da amostra. 

A maioria das amostras foi moldada com valores de Dr abaixo de 20%. Entretanto, 

durante a fase de percolação e, principalmente, durante a aplicação da contra-pressão, as 

amostras sofreram ligeiras reduções de volume.  

Alguns rejeitos apresentaram menores capacidades de variação de volume durante a 

saturação. Outros, em especial os que apresentavam maiores teores de finos, mostraram  

variações maiores, resultando em uma não uniformidade dos valores de Dr dos rejeitos. 

As variações de volume durante o processo de saturação foram controladas por um 

extensômetro mecânico, apoiado diretamente sobre a célula triaxial. Assim, foram feitos 

os registros das variações na direção axial (altura) e na direção radial. Para isso, levou-

se em consideração uma variação isotrópica das amostras, de acordo com as relações: 

0

03
H

VH
V

⋅∆⋅
=∆  

(4.4) 

VVV ∆−= 0  (4.5) 

onde V é o volume após a saturação, ∆V  é a variação de volume durante a saturação, 

∆H é a variação de altura durante a saturação, medida no extensômetro, e V0 e H0  são o 

volume inicial e a altura inicial do corpo de prova, respectivamente. 

Com base no valor do volume (V), o índice de vazios (e) do CP foi definido como: 

1−=
d

se
ρ
ρ

 
(4.6) 



 100 

V
M d

d =ρ  
(4.7) 

sendo ρs a massa específica dos grãos, ρd , a massa específica aparente seca e Md , a  

massa de rejeito seco do CP. 

4.5.2 Adensamento das amostras de rejeito 

Com os procedimentos de saturação por fluxo ascendente e de aplicação de contra-

pressão concluídos, as amostras foram adensadas isotropicamente, submetendo-se os 

corpos de prova às tensões de confinamento prescritas, mediante drenagem efetuada 

pela base.  

As tensões confinantes de trabalho variaram entre 50 e 200 kPa. Como se utilizou uma 

contra-pressão (up) igual a 200 kPa para todas as amostras de rejeito, a pressão de célula 

necessária para atingir as tensões confinantes 50, 100 e 200 foram acrescidas deste valor 

de up,. A contra-pressão de 200 kPa é sugerida como um valor razoável para amostras 

granulares reconstituídas (Head, 1986). 

As alterações volumétricas, associadas às variações do índice de vazios das amostras, 

foram controladas através de um medidor de variação de volume eletrônico, dotado de 

um sistema automático de aquisição de dados. 

4.5.3 Processo de cisalhamento dos corpos de prova 

O cisalhamento não-drenado das amostras reconstituídas foi realizado em uma prensa 

de deformação controlada, com velocidade definida a partir do tempo de adensamento. 

A taxa de carregamento nos ensaios triaxiais é escolhida em função do tempo tf 

necessário para que seja alcançada a ruptura. De acordo com Head (1986), em um 

ensaio tipo CIU, em que a amostra é envolvida por um dreno lateral, tf pode ser 

expresso da seguinte forma: 
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1008,1 tt f ⋅=  (4.8) 

onde t100 é o tempo correspondente a 100% dos recalques devidos ao acréscimo de 

carregamento. Definido o valor de tf , a velocidade (v) de cisalhamento, portanto, pode 

ser estabelecida a partir da seguinte relação (Head, 1986): 

f

f

t

H
v

⋅
⋅

=
100

0ε
 

(4.9) 

sendo εf  a deformação referente a resistência de pico e H0, a altura inicial do corpo de 

prova.  

A determinação da taxa de deformação por esta metodologia requer a previsão da 

deformação correspondente à resistência de pico, neste caso, fortemente influenciada 

pela natureza do material. Para os solos granulares saturados, Head (1986) sugere 

valores típicos variando entre 12 e 18%. Alguns rejeitos, no entanto, apresentaram picos 

abaixo de 10%. Assim, as velocidades adotadas variaram entre 0,04 e 0,09 mm/min, de 

acordo com a metodologia adotada. 

Com base nos procedimentos de preparação das amostras e da montagem dos corpos de 

prova descritos anteriormente e em função das velocidades pré-definidas, as amostras 

foram submetidas ao cisalhamento por deformação controlada no equipamento triaxial  

do Laboratório de Geotecnia da UFOP (Figura 4.26). O sistema de aplicação de pressão 

foi composto por uma linha de ar comprimido que faz interface com o fluido confinante 

(água).  

As medidas das poropressões geradas, dos deslocamentos verticais medidos e das 

cargas aplicada foram registradas através de transdutores de pressão, LVDT’s e célula 

de carga, respectivamente. As tensões aplicadas eram controladas por válvulas de 

precisão, inclusive com sistemas de compensação devido a possíveis perdas de carga. 

Todo o acompanhamento desta fase foi realizado por meio de um sistema automático de 

aquisição de dados.  
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Figura 4.26 – Vista do equipamento triaxial com prensa de deformação controlada e sistema de 
aquisição de dados do Laboratório de Geotecnia/UFOP 

4.5.4 Resultados dos ensaios triaxiais não-drenados  

Durante o cisalhamento não-drenado das amostras, os dados obtidos através do sistema 

automático de aquisição permitiram a construção de curvas e envoltórias características 

para a determinação dos parâmetros de resistência dos rejeitos de minério de ferro em 

estudo e viabilizaram futuras análises do potencial de liquefação desses materiais. 

Ainda, a partir dos diagramas tensão desviadora versus deformação axial e poropressão 

versus deformação axial para as tensões confinantes de 50, 100 e 200 kPa, tornou-se 

possível a construção das linhas kf a partir dos diagramas p-q e p’-q. Curvas típicas 

obtidas durante o cisalhamento das amostras do rejeito GER01-FE são mostradas nas 

Figuras 4.27 e 4.28. As demais curvas são apresentadas no Apêndice C deste trabalho. 

Com base na correlação entre parâmetros obtidos das envoltórias p’- q e os parâmetros 

de resistência c’ e φ’ (coesão e ângulo de atrito efetivos) do critério de Mohr-Coulomb, 

foram determinados os parâmetros de resistência correspondentes às condições mais 

desfavoráveis (estado mais fofo possível) dos rejeitos de minério de ferro oriundos do 

QF de Minas Gerais (Tabela 4.14). 
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Figura 4.27 – Curvas de tensão desviadora versus deformação e poropressão versus deformação 
do rejeito GER01-FE (Dr = 36,8%) 
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Figura 4.28 – Diagrama  p’ versus q para o rejeito GER01-FE (Dr = 36,8%) 
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Tabela 4.14 – Parâmetros de resistência dos rejeitos de minério de ferro do QF 

Parâmetros de pico Amostra ρd 
(g/cm³) GC (%) e n (%) Dr (%) 

c’ (kPa) φ’ (o) 
GER01-FE 1,64 78,47 1,07 51,69 36,81 2,46 35,18 
ITA01-FE 1,58 79,00 1,11 52,61 39,49 0,03 25,89 
FIII01-FE 1,85 77,08 1,13 53,05 56,46 6,34 28,67 
FII-FE 1,86 67,39 1,57 61,09 5,79 0,89 24,49 
FII-FER 1,85 82,59 1,09 52,15 12,47 0,83 34,02 
CGR-FE 1,99 83,26 1,09 52,15 30,81 0,30 28,75 
DOU01-FE 1,62 77,14 1,08 51,92 37,77 0,12 22,36 
DOU01-FER 1,65 85,05 0,89 47,09 21,34 1,12 25,32 

 

Os ensaios de resistência foram realizados para uma única amostra de cada rejeito. 

Devido a reduzida variação das características granulométricas dos rejeitos analisados, 

em função do ponto amostrado ao longo da praia de deposição, adotou-se, então, o 

procedimento de se avaliar apenas uma amostra característica de cada rejeito, 

selecionada como sendo aquela coletada no local de maior proximidade ao ponto de 

lançamento. 

Apesar da composição francamente granular dos rejeitos, o ajuste dos pontos das 

envoltórias p’- q foi realizado com interpolação livre, sem atribuir a priori valor nulo 

para o intercepto de coesão. Em geral, estes valores foram bastante reduzidos, à exceção 

do rejeito FIII01-FE, que apresentou um valor de c’ da ordem de 6 kPa.   

Em todos os ensaios, foram também registradas as respectivas trajetórias de tensões 

efetivas (TTE’s), elementos de grande relevância para a metodologia das análises da 

susceptibilidade de liquefação dos rejeitos, sob condições estáticas de carregamento. A 

Figura 4.29 ilustra estes dados adquiridos, mostrando as TTE’s correspondentes ao 

rejeito GER01-FE. As TTE’s de todos os ensaios realizados estão apresentadas no 

Apêndice C deste trabalho.  

As trajetórias de tensões efetivas servirão como base para futuras análises do potencial 

de liquefação, apresentadas no próximo capítulo. As análises com a utilização das 

TTE’s incorporam a avaliação a partir da superfície de colapso (Sladen et al., 1985), 

metodologia já definida no Capítulo 3. 
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Figura 4.29 – Trajetórias de tensões efetivas dos ensaios do rejeito GER01-FE (Dr = 36,81%) 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 INTRODUÇÃO 

A segurança das estruturas de contenção dos rejeitos, gerados nos diferentes processos 

de beneficiamento do minério de ferro, está condicionada à caracterização tecnológica 

adequada destes materiais. Logicamente, há de se destacar que características ligadas à 

geometria e às condições de disposição dos rejeitos, nestas estruturas, representam 

variáveis extremamente importantes quando se discute a qualidade e a segurança dos 

sistemas de contenção. 

No entanto, muitas vezes, fatores ligados essencialmente às peculiaridades dos materiais 

a dispor são subestimados ou mesmo negligenciados e isto ocorre geralmente devido a 

simples extrapolação de procedimentos empíricos utilizados comumente no caso dos 

solos naturais. Na verdade, algumas propriedades dos rejeitos granulares de minério de 

ferro são correlacionáveis diretamente às dos solos granulares; no entanto, a 

generalização desta prática não é consistente com a natureza e as peculiaridades de 

materiais como os rejeitos de mineração. 

Assim, as abordagens estabelecidas no capítulo anterior, relativos à caracterização 

tecnológica dos rejeitos de minério de ferro, serão avaliadas inicialmente por meio dos 

conceitos clássicos da Mecânica dos Solos e, posteriormente, ajustados e reanalisados 

sob a ótica particular da natureza destes materiais. Estes cuidados são muito importantes 

para uma adequada caracterização da influência dos condicionantes geológico-

geotécnicos na susceptibilidade à liquefação estática de rejeitos de mineração. 
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5.2 ANÁLISE DO POTENCIAL DE LIQUEFAÇÃO DOS REJEITOS 

A susceptibilidade à liquefação dos rejeitos granulares de minério de ferro, em face do 

processo típico de deposição em aterro hidráulico destes resíduos, constitui premissa 

básica do projeto de suas estruturas de contenção e foi investigado neste trabalho por 

meio de ensaios triaxiais em amostras adensadas.  Tais formulações, cujos princípios e 

gerais e metodologias de análise foram tratados e discutidos previamente, são aplicadas 

neste capítulo ao conjunto dos rejeitos investigados. 

5.2.1 Determinação do fator de segurança contra a liquefação (FL) 

Para a definição do fator de segurança de um material à liquefação, Poulos et al. (1985) 

estabeleceram um procedimento baseado em resultados de ensaios triaxiais não-

drenados, sob deformação controlada, rotina realizada no presente trabalho. Para a 

aplicação da metodologia, sugere-se a realização de uma série de ensaios, com corpos 

de prova apresentando variados índices de vazios e submetidos a diferentes tensões de 

confinamento. 

No entanto, como o objeto da avaliação aplicada aos rejeitos é a condição de índice de 

vazios máximo possível, justificada pela sua técnica de disposição, a sistemática do 

procedimento proposto por Poulos et al. (1985) restringiu-se essencialmente às análises 

com amostras moldadas em uma única densidade relativa (Dr). A densidade relativa de 

moldagem refere-se ao maior índice de vazios conseguido durante a moldagem, 

próximo ao índice de vazios máximo. Cabe ressaltar que a compacidade conseguida no 

momento da moldagem variou para cada tipo de rejeito, em função das suas 

especificidades de geração. Para estas análises, o procedimento foi adaptado, de acordo 

com os seguintes passos: 

a) Para a obtenção do valor de qs, tornou-se necessário o conhecimento do ponto de 

regime permanente das trajetórias de tensões para cada tipo de rejeito. Os valores de σ’3 

(tensões confinantes efetivas), assumidos durante o cisalhamento, foram plotados em 

função da taxa de deformação axial. Um exemplo deste gráfico é dado na Figura 5.1, 

para o rejeito CGR-FE. 
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Figura 5.1 – Tensão principal menor efetiva versus deformação axial para o rejeito CGR-FE 
 

A partir do ponto em que, durante a deformação, não houve mais variações de tensão, 

registraram-se os valores de σ’3s e σ’1s e foram calculados os valores de qs (Equação 

3.6), sistematizados, para as diferentes tensões confinantes, na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Valores de qs dos rejeitos do QF para as tensões confinantes de 50, 100 e 200 kPa 

Amostra Dr (%) σc (kPa) σ’3s (kPa) σ’1s (kPa) qs (kPa) 
50 26,6 103,0 38,2 

100 49,9 196,5 73,3 GER01-FE 36,81 
200 109,7 403,3 146,8 
50 14,1 50,8 18,4 

100 23,0 96,7 36,9 ITA01-FE 39,49 
200 56,3 200,2 72,0 
50 10,2 60,8 25,3 

100 18,1 104,3 43,1 FIII01-FE 56,46 
200 50,8 203,9 76,6 
50 6,3 12,3 3,0 

100 15,8 49,6 16,9 FII-FE 5,79 
200 24,0 81,7 28,9 
50 16,2 57,0 20,4 

100 35,2 112,2 38,5 FII-FER 12,47 
200 65,1 225,2 80,1 
50 14,8 65,5 25,4 

100 35,0 136,1 50,6 CGR-FE 30,81 
200 99,6 304,4 102,4 
50 4,8 22,4 8,8 

100 12,0 45,3 16,7 DOU01-FE 37,77 
200 47,50 158,6 55,6 
50 27,2 72,3 22,6 

100 53,8 150,0 48,1 DOU01-FER 21,34 
200 112,2 293,8 90,8 
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b) Com base nos valores calculados de qs  para as tensões confinantes e nas medidas dos  

acréscimos correspondentes das poropressões nos pontos de regime permanente (∆us), 

foram estimados os valores de φ’s (Tabela 5.2), através da seguinte relação: 

( ) ��
�

�
��
�

�

+∆−
=

ssc

s
s qu

q
arcsen

3'
'

σ
φ  

(5.1) 

sendo σ’3c a tensão principal menor no início do cisalhamento (tensão confinante) e ∆us 

e φs , o acréscimo de  poropressão e o ângulo de atrito do material na condição de  

regime permanente, respectivamente. 

Tabela 5.2 – Valores de φ's dos rejeitos do QF para as tensões confinantes de 50, 100 e 200 kPa  

Amostra Dr (%) σc (kPa) qs (kPa) ∆u (kPa) φ’s (o) 
50 38,2 23,4 36,12 

100 73,3 50,1 36,51 GER01-FE 36,81 
200 146,8 90,3 34,91 
50 18,4 35,9 34,48 

100 36,9 77,0 38,03 ITA01-FE 39,49 
200 72,0 143,7 34,14 
50 25,3 39,8 45,45 

100 43,1 81,9 44,77 FIII01-FE 56,46 
200 76,6 149,2 36,96 
50 3,0 43,7 18,82 

100 16,9 84,2 31,12 FII-FE 5,79 
200 28,9 176,0 33,11 
50 20,4 33,8 33,87 

100 38,5 64,8 31,49 FII-FER 12,47 
200 80,1 134,9 33,48 
50 25,4 35,2 39,19 

100 50,6 65,0 36,24 CGR-FE 30,81 
200 102,4 100,4 30,46 
50 8,8 45,2 40,32 

100 16,7 88,0 35,58 DOU01-FE 37,77 
200 55,6 152,5 32,63 
50 22,6 22,8 26,99 

100 48,1 46,2 28,17 DOU01-FER 21,34 
200 90,8 87,8 26,57 

 

c) O passo seguinte consistiu na determinação da tensão de cisalhamento não drenada 

de regime permanente (Ssu), calculada com base nos valores de qs e φ’s, utilizando-se a 

relação   3.4, reescrita da seguinte forma: 
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sssu qS 'cosφ=  (5.2) 

A seqüência do procedimento impõe a construção de um diagrama para diferentes 

valores dos índices de vazios de moldagem (e) versus Ssu. A representação, no entanto, 

não é aplicável, pois os ensaios triaxiais, realizados nas amostras reconstituídas, 

caracterizaram-se por apenas um índice de vazios para cada rejeito de minério de ferro. 

Os valores de Ssu foram, então, determinados para todos os níveis de confinamento 

utilizados nos ensaios triaxiais e são apresentados na Tabela 5.3.  

Tabela 5.3 – Valores de Ssu dos rejeitos do QF para as tensões confinantes de 50, 100 e 200 kPa  

Amostra Dr (%) σc (kPa) qs (kPa) φ’s (o) Ssu (kPa) K = Ssu/σc 

50 38,2 36,12 30,86 0,62 
100 73,3 36,51 58,91 0,59 GER01-FE 36,81 
200 146,8 34,91 120,38 0,60 
50 18,4 34,48 15,17 0,30 
100 36,9 38,03 29,07 0,29 ITA01-FE 39,49 
200 72,0 34,14 59,59 0,30 
50 25,3 45,45 17,75 0,36 
100 43,1 44,77 30,60 0,31 FIII01-FE 56,46 
200 76,6 36,96 61,21 0,31 
50 3,0 18,82 2,84 0,06 
100 16,9 31,12 14,47 0,14 FII-FE 5,79 
200 28,9 33,11 24,21 0,12 
50 20,4 33,87 16,94 0,34 
100 38,5 31,49 32,83 0,33 FII-FER 12,47 
200 80,1 33,48 66,81 0,33 
50 25,4 39,19 19,69 0,39 
100 50,6 36,24 40,81 0,41 CGR-FE 30,81 
200 102,4 30,46 88,27 0,44 
50 8,8 40,32 6,71 0,13 
100 16,7 35,58 13,58 0,14 DOU01-FE 37,77 
200 55,6 32,63 46,82 0,23 
50 22,6 26,99 20,14 0,40 
100 48,1 28,17 42,40 0,42 DOU01-FER 21,34 
200 90,8 26,57 81,21 0,41 

 

d) Como passo final para o estabelecimento do fator de segurança contra a liquefação, 

torna-se necessária a obtenção da tensão de cisalhamento para manutenção do equilíbrio 

estático (τd). A sugestão do procedimento proposto pelos autores é a sua aquisição por 

meio de métodos de análises de estabilidade. 
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A maioria dos métodos clássicos de análise de estabilidade utiliza, além dos parâmetros 

de resistência dos materiais presentes, informações relativas à geometria da estrutura 

analisada, posição do nível freático, etc. No entanto, o procedimento foi aqui trabalhado 

com a consideração das propriedades e do comportamento dos rejeitos, sendo aplicadas 

situações hipotéticas relacionadas às variáveis geométricas das estruturas de contenção 

dos rejeitos. 

A análise foi amparada na proposição de Ishihara et al. (2000). Nesta concepção, a 

tensão de cisalhamento é obtida por meio da análise simplificada da estabilidade de uma  

massa de material granular, com ruptura potencial paralela à inclinação de um talude 

hipotético, tal que τd  é expressa da seguinte forma: 

αγτ senHd ⋅⋅=  (5.3) 

onde τd é a tensão de cisalhamento, γ é o peso específico aparente do material em 

análise e H e α são grandezas relacionadas à geometria do talude (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 – Seção hipotética de um talude com ruptura paralela à inclinação (modificado de 
Ishihara et al., 2000) 

 

Dessa forma, o fator de segurança contra a liquefação, segundo a proposta apresentada 

por Poulos et al. (1985) e adaptada por Ishihara et al. (2000), dependerá 

fundamentalmente da inclinação do talude e da localização (profundidade) de uma 

superfície plana potencial de ruptura. 
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Desconsiderando os efeitos de anisotropia, os valores da parcela γH podem ser 

igualados às respectivas tensões de confinamento. Assim, a partir dos valores da tensão 

de cisalhamento não drenada de regime permanente no plano de ruptura (Ssu), 

calculados anteriormente, o fator de segurança do sistema de contenção de rejeitos 

granulares contra a liquefação (FL) pode ser dado por: 

ααστ sen
K

sen
SS

F
c

su

d

su
L =

⋅
==  

(5.4) 

sendo τd  a tensão de cisalhamento necessária para a manutenção do equilíbrio estático, 

σc , a tensão confinante correspondente e α , a inclinação do talude.  

Ishihara et al. (2000) utilizaram esta metodologia para a avaliação da susceptibilidade à 

liquefação para diferentes inclinações e índices de vazios de um depósito de areia, 

estabelecendo, então, correlações entre densidades relativas e inclinações dos taludes. 

Adaptando e aplicando a metodologia e este conceito de FS à presente pesquisa, os 

valores de FL, para as condições de mínima compacidade de moldagem dos rejeitos do 

QF, foram analisados para diversas inclinações. Para representar a dependência do fator 

de segurança com a inclinação, utilizou-se um diagrama FL versus a inclinação α, 

admitindo-se os três níveis de confinamento utilizados. As Figuras 5.3 a 5.5 mostram as 

correlações obtidas para os rejeitos GER01-FE, DOU01-FE e FII-FE, respectivamente. 
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Figura 5.3 – Relação entre FL e a inclinação para o rejeito GER01-FE 
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Figura 5.4 – Relação entre FL e a inclinação para o rejeito DOU01-FE 
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Figura 5.5 – Relação entre FL e a inclinação para o rejeito FII-FE  

 

Verifica-se de imediato as faixas de valores distintos de FL  e as diferentes tendências de 

comportamento dos rejeitos estudados em termos de susceptibilidade à liquefação, 

particularmente para o rejeito FII-FE. Os resultados obtidos evidenciam que, para a 

maioria dos rejeitos, o comportamento das curvas é similar ao da Figura 5.3, ou seja, a 

influência das tensões confinantes investigadas foi pequena sobre a correlação de FL 

versus α , com  exceções relevantes para os rejeitos DOU01-FE e FII-FE.  
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Em função destes resultados, as correlações foram reprocessadas com base na adoção 

dos valores médios de FL (Figuras 5.6 e 5.7). A adoção dos valores médios contempla a 

posição de diversos autores (por exemplo, Sladen et al., 1985) de que a estabilidade de 

materiais granulares à liquefação, em condição de regime permanente, é função somente 

do índice de vazios e, assim, os efeitos de confinamento não devem ser considerados 

como variáveis intervenientes no fenômeno. 
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Figura 5.6 – Relação entre valores médios de FL  e a inclinação para o rejeitos GER01-FE, 
ITA01-FE, FIII01-FE e CGR-FE 
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Figura 5.7 – Relação entre valores médios de FL  e a inclinação para o rejeitos FII-FE, FII-FER,  
DOU01-FE e DOU01-FER 
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Estes resultados demonstram a evidência da susceptibilidade ao fenômeno em alguns 

rejeitos, quando analisados com base na proposta de Poulos et al. (1985). Dentre os 

rejeitos estudados, os rejeitos GER01-FE e CGR-FE apresentam-se estáveis face aos 

mecanismos potenciais de ruptura associados à liquefação. No caso do segundo, porém, 

valores de FL < 1 ocorrem para taludes com α > 24º, ou seja, taludes com inclinação 

superior a 1V:2,2H. 

Depósitos de rejeitos FIII01-FE e ITA01-FE somente seriam estáveis para inclinações 

muito suaves, da ordem de 1V:2,9H e 1V:3,2H, respectivamente. Contudo, quando os 

seus comportamentos são analisados levando em consideração taludes mais íngremes, 

tipicamente aplicados neste tipo de estrutura, por exemplo, acima de 1V:2,5H, FL tende 

assumir valores de 0,87 para o rejeito FIII01-FE e de 0,80 para o rejeito ITA01-FE, 

evidenciando, portanto, condições críticas em termos de uma ruptura por liquefação, 

mesmo sob condições estáticas de carregamento. 

Esta condição é ainda mais crítica no caso dos rejeitos FII-FE e DOU01-FE, que se 

mostram muito susceptíveis à liquefação sob carregamentos estáticos, com base nos 

valores de FL. Durante o cisalhamento não-drenado desses materiais, observou-se uma 

geração excessiva das poropressões. Em contrapartida, ocorreram quedas abruptas das 

tensões efetivas, tendo o regime permanente de resistência no plano de ruptura (Ssu) 

assumido valores bem mais baixos. Este fato evidenciou o aparecimento de números de 

FL abaixo da unidade para os rejeitos FII-FE e DOU01-FE, mesmo quando avaliados 

sob baixas inclinações. Esta característica foi evidenciada em todos os níveis de 

carregamento. 

Cabe destacar que os mesmos rejeitos, quando submetidos à redução do teor de ferro, 

apresentaram um ganho considerável de estabilidade quanto aos potenciais mecanismos 

de ruptura associados à liquefação estática, como mostra a Figura 5.7. Analisando os 

resultados da amostras FII-FER, para uma inclinação de 1V:4H, o valor de FL assume 

um valor em torno de 3 vezes maior, quando comparado à FII-FE.  De uma condição de 

total instabilidade, o rejeito passa a se comportar com segurança à liquefação (valores 

de FL maiores que 1) para baixas inclinações de taludes. 
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5.2.2 Determinação do índice de fragilidade não-drenada (IBu)  

O grau de colapsibilidade dos rejeitos granulares também foi avaliado em termos do 

índice de fragilidade não-drenada (IBu), definido por Bishop (1967). O conceito, 

previamente definido, é baseado na seguinte relação: 

pico

supico
Bu S

SS
I

−
=  

(5.5) 

onde Spico é a resistência ao cisalhamento de pico e Ssu é a resistência ao cisalhamento 

não-drenada de regime permanente. 

Pelo diagrama p’- q, o procedimento de determinação do IBu pode ser transformado da 

seguinte maneira: 

pico

spico
Bu q

qq
I

−
=  

(5.6) 

onde qpico é a semi-diferença das tensões principais de pico e qs é a semi-diferença das 

tensões principais de regime permanente. Com base nos resultados realizados, os 

valores de IBu  foram calculados e sistematizados na Tabela 5.4. 

Conforme exposto no Capítulo 3, quanto mais próximo da unidade, maior a fragilidade 

do material, resultando em uma maior susceptibilidade do mesmo aos efeitos da 

liquefação. Tal característica condiciona a classificação dos rejeitos FII-FE e DOU01-

FE como possuidores do maior grau de fragilidade e, consequentemente, maior 

tendência de ruptura associada à liquefação. A proposta de avaliação classifica os 

rejeitos GER-FE e CGR-FE como os menos susceptíveis ao fenômeno, ratificando as 

análises anteriores. 

A caracterização do potencial de liquefação de materiais granulares, a partir do 

parâmetro IBu , é numericamente inversa ao fator de segurança FL. Assim, torna-se 

possível o estabelecimento de uma correlação direta entre estes dois índices, permitindo 

verificar a aplicabilidade destas metodologias de análise aos rejeitos de mineração 

estudados. A Figura 5.8 apresenta essa correlação em termos dos valores médios 

obtidos, para três diferentes inclinações de taludes.  
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Tabela 5.4 – Valores do índice de fragilidade não-drenada (IBu) dos rejeitos em estudo do QF 

para as tensões confinantes de 50, 100 e 200 kPa  

Amostra Dr (%) σc (kPa) qs (kPa) qpico (kPa) IBu IBu médio 

50 38,20 41,89 0,09 
100 73,30 79,07 0,07 GER01-FE 36,81 
200 146,80 161,78 0,09 

0,08 

50 18,40 23,15 0,21 
100 36,90 45,96 0,20 ITA01-FE 39,49 
200 72,00 86,80 0,17 

0,19 

50 25,30 27,21 0,07 
100 43,10 47,22 0,09 FIII01-FE 56,46 
200 76,60 88,24 0,13 

0,10 

50 3,00 17,62 0,83 
100 16,90 34,08 0,50 FII-FE 5,79 
200 28,90 68,87 0,58 

0,64 

50 20,40 24,39 0,16 
100 38,50 49,31 0,22 FII-FER 12,47 
200 80,10 97,01 0,17 

0,18 

50 25,40 27,20 0,07 
100 50,60 54,29 0,07 CGR-FE 30,81 
200 102,40 105,82 0,03 

0,06 

50 8,80 17,57 0,50 
100 16,70 35,55 0,53 DOU01-FE 37,77 
200 55,60 69,97 0,21 

0,41 

50 22,60 24,67 0,08 
100 48,10 51,49 0,07 DOU01-FER 21,34 
200 90,80 96,23 0,06 

0,07 
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Figura 5.8 – Correlação proposta entre FL e IBu para todos os rejeitos em 3 diferentes graus de 
inclinação  
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As curvas de tendência traçadas possuem coeficientes de regressão em torno de 0,85, 

valor razoável considerando a dispersão dos dados e a natureza distinta do minério de 

origem e dos processos de beneficiamento industrial. Em caráter preliminar, verifica-se 

que, para valores de IBu superiores aos limites de 0,21, 0,14 e 0,07, relativas às  

inclinações de 1V:4H, 1V:3H e 1V:2H, respectivamente, as estruturas de contenção dos 

rejeitos de minério de ferro tenderiam a ser estáveis à liquefação estática. 

Além da correlação estabelecida com os valores de FL, o índice de fragilidade não-

drenada pode ser ainda comparado com outros dados que utilizam relações diretas com 

a condição de regime permanente. Sladen et al. (1985) plotaram IBu versus a razão 

p’0/p’s, que caracteriza a relação entre a tensão efetiva média inicial e a de regime 

permanente, para quatro tipos de areias finas e uniformes. A estreita inter-relação entre 

os dois índices, relatada pelos autores, também é observada nos rejeitos de minério de 

ferro. A Figura 5.9 apresenta os índices plotados durante o presente estudo, indicando 

que IBu é uma função bem definida de p’0/p’s para o conjunto dos rejeitos ensaiados. 
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Figura 5.9 – Relação entre IBu e p’0/p’ para  as amostras dos rejeitos analisados 
 

O índice de fragilidade não-drenada igual a zero indica, de fato, a não-constatação de 

perda de resistência durante o cisalhamento e, consequentemente, a impossibilidade de 

ocorrência dos mecanismos de ruptura por liquefação (Sladen et al., 1985). De acordo 

com os dados da Figura 5.9, isso corresponde a uma razão p’0/p’ em torno de 0,6 para as 

amostras de rejeitos adensadas isotropicamente. 
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Particularmente, observa-se uma concentração de pontos para valores da razão p’0/p’ 

entre 0,6 e 2,0. Estes pontos correspondem aos rejeitos que se comportam estaticamente 

instáveis para taludes com inclinações elevadas, mas seguros para taludes mais suaves. 

Portanto, considerando taludes com inclinações abaixo de 1V:4H,  p’0/p’s poderia 

assumir valores inferiores a 2,0 para garantir a estabilidade relacionada à liquefação. 

Cabe destacar que, tanto as análises de IBu quanto as de FL, estão condicionadas à 

estruturas alteadas com o próprio rejeito. Os valores mínimos destas grandezas foram 

determinados para a condição mais crítica de estabilidade, ou seja, a condição saturada 

do maciço. Evidentemente, para a ocorrência da liquefação, o material disposto deve 

apresentar-se fofo e saturado de modo a permitir o desenvolvimento de poropressões 

elevadas. Caso contrário, as metodologias não são aplicáveis e eventos de rupturas não 

podem ser associados ao fenômeno, tanto em condições estáticas quanto dinâmicas. 

5.2.3 Determinação do parâmetro A de poropressão 

Na Mecânica dos Solos, é bastante comum se trabalhar com parâmetros aplicados aos 

solos saturados, chamados de parâmetros de poropressão. O parâmetro A de poropressão 

(Skempton, 1954), definido para as condições de cisalhamento não-drenado e de 

adensamento isotrópico, é expresso por: 

1σ∆
∆= u

A  
(5.7) 

sendo ∆u  a variação de poropressão correspondente à  variação da tensão total ∆σ1.  

O comportamento do parâmetro A de poropressão constitui uma boa referência para 

complementar os resultados obtidos nas análises anteriores, a partir da interpretação dos 

resultados dos parâmetrose FL e IBu. Uma curva típica dos valores de A, durante o 

cisalhamento, obtida para um dos rejeitos estudados, é mostrada na Figura 5.10. As 

demais curvas são apresentadas no Apêndice C desta dissertação. Os valores máximos 

obtidos para o parâmetro A (Amax) são dados na Tabela 5.5, com os respectivos níveis de 

deformação. A tabela também destaca o nível de deformação em que o parâmetro A 

assume o valor 1, nos rejeitos em que isso ocorre. 
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Figura 5.10 – Parâmetro A do rejeito GER01-FE para diferentes tensões de confinamento 
 

Tabela 5.5 – Valores do parâmetro A de poropressão dos rejeitos em estudo do QF para as 

tensões confinantes de 50, 100 e 200 kPa  

Amostra Dr (%) σc (kPa) ∆σ1 
(kPa) 

∆u 
(kPa) Amax 

ε(A = 1) 

(%) 
ε(Amax) 

(%) 
50 75,43 23,1 0,31 - 8,5 
100 147,38 49,7 0,34 - 9,1 GER01-FE 36,81 
200 291,16 89,3 0,31 - 8,7 
50 35,82 35,3 0,99 - 10,4 
100 72,88 76,5 1,05 8,8 11,7 ITA01-FE 39,49 
200 143,88 143,7 1,00 13,0 13,0 
50 50,01 39,9 0,80 - 18,9 
100 83,24 82,0 0,99 - 19,0 FIII01-FE 56,46 
200 152,65 148,8 0,97 - 14,1 
50 5,85 43,8 7,48 2,6 20,4 
100 32,78 84,7 2,58 3,6 20,5 FII-FE 5,79 
200 52,53 177,0 3,37 3,3 20,6 
50 40,47 33,4 0,83 - 7,1 
100 76,97 64,8 0,84 - 8,6 FII-FER 12,47 
200 150,69 132,3 0,88 - 6,1 
50 49,97 35,3 0,71 - 11,5 
100 99,18 65,2 0,66 - 12,8 CGR-FE 30,81 
200 206,00 100,0 0,49 - 9,8 
50 15,66 45,0 2,87 2,8 9,6 
100 32,46 87,8 2,71 2,5 9,9 DOU01-FE 37,77 
200 110,46 153,1 1,39 4,7 11,7 
50 43,14 23,2 0,54 - 15,2 
100 94,65 46,1 0,49 - 15,3 DOU01-FER 21,34 
200 180,83 88,2 0,49 - 11,5 
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Os rejeitos FII-FE e DOU01-FE assumem valores de A superiores a 1, indicativos de 

uma condição nula das tensões efetivas sob baixos níveis de deformação. O rejeito 

ITA01-FE, estável em termos do índice de fragilidade não-drenada para baixos e 

médios valores de α, mostra-se potencialmente susceptível à liquefação de acordo com 

o parâmetro A de poropressão. Verifica-se que, neste caso, as deformações críticas são 

particularmente elevadas, da ordem de 9 e 13%. Quanto aos demais materiais, o rejeito 

GER-FE evidencia, mais uma vez, a sua pouca susceptibilidade à liquefação. 

A redução do teor de ferro das amostras de rejeito de minério de ferro também acarretou 

mudanças no comportamento das poropressões. Estabelecendo uma comparação entre 

as amostras FII-FE e FII-FER, o valor do parâmetro A da amostra inicial tende a 

reduzir-se à quarta parte quando o teor de ferro é reduzido em 30% do seu valor total. A 

amostra DOU01-FER também revelou uma menor magnitude das poropressões geradas, 

quando comparada à amostra do rejeito DOU01-FE. Esta tendência confirma as 

observações precedentes. A correlação entre os valores médios de IBu e do parâmetro A 

está apresentada na Figura 5.11.  
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Figura 5.11 – Correlação  entre IBu e o parâmetro A de poropressão máximo para os rejeitos 
 

Uma outra correlação, com uma dispersão ainda menor, pôde ser estabelecida entre o 

fator de segurança contra a liquefação (FL) e o parâmetro A de poropressão máximo. O 

melhor ajuste compreendeu uma linha potencial, a partir dos valores médios desses 

índices. A Figura 5.12 mostra as correlações estabelecidas, em três diferentes 

inclinações hipotéticas de taludes. 
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Figura 5.12 – Correlação proposta entre FL e o parâmetro A de poropressão máximo para todos 

os rejeitos em 3 diferentes graus de inclinação 

 

A partir destes ajustes, torna-se possível inferir o grau de susceptibilidade à liquefação 

estática com base no parâmetro A de poropressão. As correlações ainda embutem 

variáveis relacionadas à inclinação do talude da estrutura de contenção dos rejeitos 

granulares. Entretanto, destaca-se que a avaliação em termos deste parâmetro não deve 

ser realizada unicamente de forma isolada, ou seja, deve sempre ser entendida como 

uma metodologia complementar aos outros métodos abordados de análises do potencial 

de liquefação. 

Adicionalmente, o elevado valor do coeficiente de regressão (0,99) no diagrama da 

Figura 5.12 possibilitou uma segunda verificação da consistência dos resultados, em 

particular, no que se refere aos valores de FL. Apesar de constituírem índices 

diretamente dependentes dos estados de tensões que os rejeitos são capazes de suportar, 

o valor de FL, além de ser obtido com base em uma geometria hipotética, utiliza das 

condições de regime permanente para sua definição.  

Por outro lado, o parâmetro A de poropressão, correlacionado com o valor de FL, é 

obtido na condição de valor máximo, em taxas de deformação não necessariamente 

concordantes com as da condição de regime permanente. Contudo, o que se comprovou 

nestas análises é que estes parâmetros são grandezas correlacionáveis, quando aplicadas 

aos rejeitos de minério de ferro investigados. 



 123 

5.2.4 Determinação da superfície de colapso 

A proposta de análise, a partir das trajetórias de tensões efetivas, garante uma avaliação 

confiável do potencial de liquefação dos materiais granulares. A observação de que os 

picos de resistência, durante um ensaio não-drenado, sob diversas tensões confinantes, 

tendem a se posicionar ao longo de uma linha, introduziu o conceito de superfície de 

colapso (Sladen et al., 1985).  

Os princípios desta metodologia foram expostos no Capítulo 3 desta dissertação. Para 

que seja conhecida a superfície de colapso de um determinado material granular, é 

necessário estabelecer previamente o comportamento das tensões totais e das 

poropressões geradas em função das deformações. A Figura 5.13 mostra o diagrama 

tensão-deformação e poropressão-deformação para o rejeito FII-FE, passo inicial para a 

determinação da superfície de colapso. 
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Figura 5.13 – Diagrama tensão-deformação e poropressão-deformação do rejeito FII-FE 

 

Verifica-se que o pico de tensões é alcançado para um baixo nível de deformação, da 

ordem de 2 %, em todos os níveis de confinamento. Este ponto é correspondente ao 

ponto máximo de cada trajetória de tensões efetivas apresentadas na Figura 5.14, cuja 

configuração é típica de materiais com tendência de contração durante o cisalhamento 

não-drenado. 
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Figura 5.14 – Trajetórias de tensões efetivas do rejeito FII-FE 

 

Interligando-se os pontos correspondentes às condições de regime permanente e dos 

picos de resistência para cada trajetória, são definidas, respectivamente, a linha de 

regime permanente e a superfície de colapso. A liquefação pode ocorrer sob condições 

estáticas se o estado de tensões do rejeito granular for consistente com o domínio de 

instabilidade estática, compreendida entre a superfície de colapso e linha de regime 

permanente, indicada na Figura 5.15. 
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Figura 5.15 – Superfície de colapso e região de instabilidade estática para o rejeito FII-FE 
 

Nota-se uma expressiva região de instabilidade estática, associada a baixos níveis de 

deformação, evidenciando, assim, mais uma vez, os condicionantes críticos deste rejeito 

à liquefação, tal como explicitado anteriormente pelos baixos valores de FL e IBu. 

Comportamento similar ocorreu para outros rejeitos, com destaque para a amostra do 

rejeito DOU01-FE (Figura 5.16). 
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Figura 5.16 – Superfície de colapso e região de instabilidade estática para o rejeito DOU01-FE 
 

Diversos autores costumam representar a superfície de colapso em termos das trajetórias 

de Cambridge. No entanto, um ponto vantajoso quando se considera diagrama p’-q de 

Lambe (1964) para a representação, é o estabelecimento de uma analogia direta para a 

utilização dos parâmetros de colapso no critério de ruptura de Mohr-Coulomb.  

Assim, é possível caracterizar os parâmetros ângulo de atrito interno de colapso (φL) e 

intercepto de coesão de colapso (cL), com base no ângulo αL e no intercepto aL da 

superfície de colapso (relações 3.9 e 3.10). Estes valores estão apresentados na Tabela 

5.6 e são coincidentes com os parâmetros de pico dos rejeitos no estado mais fofo 

possível (Tabela 4.14), uma vez que a superfície de colapso, sendo definida pelos picos 

das trajetórias de tensões efetivas, é a própria envoltória de ruptura para as tensões de 

pico. 

Tabela 5.6 – Parâmetros de colapso dos rejeitos 

Parâmetros de colapso Amostra Dr (%) 
c’L (kPa) φ’L (o) 

GER01-FE 36,81 2,46 35,18 
ITA01-FE 39,49 0,03 25,89 
FIII01-FE 56,46 6,34 28,67 
FII-FE 5,79 0,89 24,49 
FII-FER 12,47 0,83 34,02 
CGR-FE 30,81 0,30 28,75 
DOU01-FE 37,77 0,12 22,36 
DOU01-FER 21,34 1,12 25,32 
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Comparando-se os valores dos ângulos de atrito de regime permanente e dos parâmetros 

de colapso dos rejeitos, observam-se variações expressivas dos dados, principalmente 

para os rejeitos em que o potencial de liquefação apresentou-se mais evidente. 

Em vista dessa observação, optou-se por restabelecer os fatores de segurança em relação 

à liquefação, agora analisados em função dos parâmetros de colapso. Dessa forma, em 

analogia à Equação 5.4, pode-se definir o fator de segurança contra a liquefação no 

colapso pelas seguintes relações: 

ασ sen
S

F
c

L
LL ⋅

=)(  
(5.8) 

LLL qS φcos=  (5.9) 

onde SL é a resistência ao cisalhamento não-drenada de colapso e qL e φ'L são a semi-

diferença das tensões principais e o ângulo de atrito efetivo de colapso, respectivamente. 

Utilizando esta nova conceituação do fator de segurança à liquefação, os valores de FL(L) 

médios, para as condições de mínima compacidade dos rejeitos analisados, foram 

determinados para diversas inclinações, representando-se os resultados de forma similar 

às análises com FL (Figura 5.17). 
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Figura 5.17 – Relação entre FL(L)  médio e a inclinação para o rejeitos GER01-FE, ITA01-FE, 
FIII01-FE e CGR-FE 
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Figura 5.18 – Relação entre FL(L)  médio e a inclinação para o rejeitos FII-FE, FII-FER,  
DOU01-FE e DOU01-FER 

 

Os resultados apresentados nas condições de colapso indicam valores mínimos de FL(L) 

superiores a 1,2, para inclinações mais suaves. O rejeito FII-FE, por exemplo, que 

apresentou FL inferior a 0,50, na consideração de um talude 1V:4H, apresenta agora um 

FL(L)  em torno de 1,30 para as mesmas condições. O rejeito DOU01-FE também assume 

um valor de FL(L) acima de 1,30 para o mesmo grau de inclinação. 

Outros rejeitos, que apresentavam condições de segurança apenas para inclinações mais 

baixas, como o ITA01-FE e o FIII01-FE, apresentam fatores de segurança no colapso 

superiores a 1, para níveis médios de inclinação na condição de colapso. Contudo, de 

maneira proporcional, o ganho de estabilidade destes materiais foi notadamente inferior 

aos rejeitos com potencial de liquefação elevado. Isso se dá em virtude do colapso 

destes últimos ser alcançado para baixos níveis de deformação, o que garante 

parâmetros de colapso mais baixos. No caso dos rejeitos ITA01-FE e FIII01-FE, seriam 

necessárias elevadas taxas de deformação para atingir o colapso. 

A necessidade de baixas taxas de deformação para o advento da liquefação é abordada 

por diversos autores e esta condição se aplica amplamente para o caso dos rejeitos FII-

FE e DOU01-FE. Evidentemente, a consistência deste princípio deve ser amparada pela 

boa representatividade dos ensaios de laboratório. 
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A adaptação da metodologia de Poulos et al. (1985), aliada aos diagramas de superfície 

de colapso, mostra ainda que, alguns rejeitos, com capacidade real de apresentar 

mecanismos de ruptura associados à liquefação estática, podem ter reduzidas, de forma 

significativa, as probabilidades de rupturas. Essa redução é formalizada quando se adota 

nas análises parâmetros característicos da superfície de colapso de cada rejeito. 

Para efeitos de análises de estabilidade de taludes de barragens e pilha de rejeitos, os 

parâmetros referentes à condição de regime permanente são válidos para alguns rejeitos. 

A justificativa está embutida na elevada taxa de deformação relativa ao colapso. No 

entanto, o que se observa é que outros, particularmente aqueles que apresentaram baixos 

valores de FL, alcançam o colapso para baixos níveis de deformação, ou seja, bem antes 

da condição de regime permanente. Neste caso, convém realizar as análises de 

segurança dos taludes com base nos parâmetros de colapso dos rejeitos. 

5.3 INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DOS REJEITOS DE MINÉRIO 

DE FERRO NO POTENCIAL DE LIQUEFAÇÃO 

A realização do programa experimental desenvolvido no presente trabalho proporcionou 

a possibilidade de aplicação de diferentes modelos para a avaliação da susceptibilidade 

de rejeitos de minério de ferro ao fenômeno da liquefação. Os fatores de segurança e os 

índices estabelecidos nestas análises evidenciam a diferenciação da maior ou menor 

possibilidade da ativação do processo durante um carregamento essencialmente estático. 

De uma maneira geral, a magnitude do potencial de ocorrência do fenômeno está 

relacionada ao comportamento de resistência assumido durante o cisalhamento não-

drenado. Por sua vez, esse comportamento está basicamente associado às características 

geotécnicas dos rejeitos, tanto na ativação quanto na efetivação do fenômeno. 

Nesse sentido, serão confrontados os resultados da caracterização tecnológica dos 

rejeitos e suas influências relativas na susceptibilidade dos materiais à liquefação. Neste 

contexto, serão destacados os efeitos específicos da classificação granulométrica e do 

teor de finos presentes, o arranjo estrutural e a compacidade das amostras ensaiadas, 

bem como a composição química e mineralógica dos rejeitos de minério de ferro. 
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5.3.1 Distribuição granulométrica e teor de finos 

A distribuição granulométrica (Tabela 4.3) dos rejeitos estudados apresentou-se 

predominantemente composta por areias finas e frações siltosas. Dentre as amostras que 

apresentaram consideráveis teores de silte, destacam-se GER01-FE, FIII01-FE e CGR-

FE, enquanto que as amostras ITA01-FE, DOU01-FE e DOU01-FER são caracterizadas 

como areias finas. As amostras FII-FE e FII-FER são tipicamente caracterizadas como 

areias médias e, em menor escala, como areias finas e grossas. 

Como enfatizado previamente, esta fração de finos tem significado meramente 

granulométrico, pela isenção de qualquer plasticidade, sendo constituída por partículas 

finas de ferro e quartzo “moído”, em virtude do processo de beneficiamento industrial. 

Devido a impossibilidade de se obter o valor do diâmetro efetivo D10 de todos os 

rejeitos, os coeficientes de não-uniformidade (Cu) foram inferidos, nestes casos, com 

base no valor limite disponível das curvas granulométricas.  Assim, constatou-se que os 

valores do coeficiente de não-uniformidade são bem maiores que 35 para os rejeitos 

FIII01-FE e de 60 para os rejeitos GER01-FE, CGR-FE, DOU01-FE e DOU01-FER, 

acima de 130 para a amostra do rejeito ITA01-FE e maior que 240 para os rejeitos FII-

FE e FII-FER.  

O elevado grau de não-uniformidade das amostras ensaiadas é uma característica 

singular dos rejeitos testados, demonstrando que materiais granulares não uniformes são 

potencialmente susceptíveis aos fenômenos da liquefação. Isto está de acordo com os 

estudos de Poulos et al. (1985), que obtiveram conclusões similares ao testar areias com 

diferentes índices de vazios e coeficientes de não-uniformidade. 

Os rejeitos de minério de ferro, além da evidência da não-uniformidade, apresentam 

coeficientes de curvatura (Cc) maiores que 4 e até próximos de 20. Com base nos 

valores de Cc, os rejeitos FII-FE, FII-FER, ITA01-FE, DOU01-FE e DOU01-FE podem 

ser considerados materiais mal graduados ou uniformes em apenas uma faixa.. No caso 

dos rejeitos, essa uniformidade é geralmente expressa entre os grãos pertencentes às 

frações silte e areia fina. O teor de finos atribui a estes materiais uma característica de 

granulometria descontínua de distribuição dos grãos. 
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Conforme destacado na literatura técnica, o teor de finos não constitui uma variável 

condicional para a ativação do fenômeno de liquefação e isto foi confirmado pelos 

resultados obtidos neste trabalho. Assim, não foi possível estabelecer uma correlação 

deste teor com a susceptibilidade à liquefação dos rejeitos. Contudo, cabe salientar que 

a relevância desta presença de finos pode estar relacionada à efetivação do fenômeno, 

ou seja, à capacidade de dissipação das poropressões geradas durante o carregamento. 

Com efeito, estes finos tendem a reduzir as taxas de dissipação das poropressões 

geradas. Amostras com reduzido percentual de partículas finas tendem, ao contrário, a 

apresentar maiores condutividades hidráulicas e, consequentemente, induzir maiores 

capacidades de dissipação das poropressões induzidas pelos carregamentos. 

As curvas granulométricas dos rejeitos submetidos aos ensaios triaxiais foram também 

superpostas às faixas de classificação propostas por Ishihara et al. (1980). As faixas 

granulométricas propostas definem domínios potenciais e críticos para a ocorrência do 

fenômeno da liquefação. As Figuras 5.19 e 5.20 mostram estas regiões superpostas às 

curvas granulométricas dos rejeitos. 
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Figura 5.19 – Superposição das regiões de potencial de liquefação definidas por Ishihara et al. 
(1980) às  curvas granulométricas das amostras iniciais dos rejeitos 
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Figura 5.20 - Superposição das regiões de potencial de liquefação definidas por Ishihara et al. 

(1980) às  curvas granulométricas dos rejeitos submetidas à redução do teor de ferro 
 

As curvas estão inseridas predominantemente no domínio potencial do fenômeno. Os 

rejeitos FII-FE e FII-FER estão situados na faixa de materiais com maior potencial de 

ruptura associada à liquefação. Em vista disso, observa-se que a mera classificação 

granulométrica não constitui evidência formal do fenômeno quando se trata de rejeitos 

de minério de ferro, independentemente da composição mineralógica dos materiais. 

Com efeito, embora todas as curvas granulométricas estejam dispostas nas regiões 

definidas por Ishihara et al. (1980), nem todos os rejeitos mostraram esta propensão ao 

colapso por liquefação sob carregamentos estáticos. 

5.3.2 Arranjo estrutural e características de compacidade 

Como o arranjo estrutural está intimamente ligado à compacidade dos materiais 

granulares, estas variáveis podem ser destacadas como fundamentais para o advento de 

rupturas associadas à liquefação. Ainda mais importante do que a distribuição 

granulométrica, as características de compacidade do depósito de rejeitos influenciam 

sensivelmente a maior ou menor possibilidade do fenômeno. 
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A redução do teor de ferro presente no rejeito resultou em variações significativas dos 

valores limites dos índices de vazios e, conseqüentemente, das faixas de compacidades 

dos materiais. As amostras FII-FE e DOU01-FE, submetidas ao processo de redução do 

teor de ferro, que, antes deste processo, apresentavam elevada susceptibilidade à 

liquefação, passaram a se comportar como materiais francamente estáveis. A Tabela 5.7 

mostra a evolução da estabilidade à liquefação destes rejeitos, em termos dos graus de 

compacidade, em termos dos parâmetros FL e IBu. 

Tabela 5.7 – Influência das características de compacidade, alteradas pela redução do teor de 

ferro presente, no potencial de liquefação 

FL Médio Amostra GC (%) emin emax IBu 1V:4H 1V:3H 1V:2H 
FII-FE 67,39 0,735 1,625 0,64 0,44 0,34 0,24 
FII-FER 82,59 0,618 1,160 0,19 1,37 1,06 0,74 
DOU01-FE 77,14 0,604 1,368 0,41 0,69 0,53 0,37 
DOU01-FER 85,05 0,505 0,991 0,07 1,69 1,30 0,92 

 

Esta alteração substancial do comportamento geotécnico do material está intimamente 

associada a um rearranjo e a uma a redistribuição estrutural das partículas, possibilitada 

pela redução do teor de ferro presente. Conseqüentemente, tornou-se possível, durante o 

processo de moldagem, a obtenção de um maior entrosamento entre as partículas do 

rejeito e, portanto, um maior estado de compacidade do material, afetando, assim, o 

processo de dissipação das poropressões geradas. Tal condição implica menores valores 

do parâmetro A com o GC (Figura 5.21). 
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Figura 5.21 – Relação entre o grau de compacidade (GC) e o parâmetro A para as amostras 
iniciais dos rejeitos 
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5.3.3 Composição química e mineralógica 

As imagens obtidas do microscópio eletrônico de varredura (MEV), como apresentado 

no Capítulo 4, confirmaram basicamente a presença de hematita e quartzo. Em alguns 

rejeitos também foram constatados goethita, em menor escala.  

Em princípio, não se estabelece uma correlação direta entre a composição mineralógica 

do rejeito com sua susceptibilidade à liquefação, mesmo porque todas as amostras são 

originadas do QF, têm minérios de mesma gênese (itabiritos) e resultam de processos 

industriais similares.  

A composição dos teores de hematita, refletida nos percentuais de Fe das amostras 

submetidas à análise química, também mostrou-se amplamente variável, com alguns 

rejeitos apresentando elevados teores de Fe (caso das amostras FII-FE e CGR-FE). A 

Figura 5.22 mostra a dependência da densidade dos grãos (Gs) com o teor de ferro dos 

rejeitos.  
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Figura 5.22 – Tendência de elevação da densidade dos grãos com o aumento do teor de Fe 

 

Por outro lado, as imagens fornecidas pelo MEV, expostas em menores aproximações 

(da ordem de 100 vezes), evidenciam os arranjos texturais distintos dos rejeitos. Em 

alguns rejeitos, as imagens mostram uma matriz de grãos maiores e uniformes de 

quartzo envolvidos por grãos menores e uniformes de hematita, conformando um 

arranjo com elevada não-uniformidade, como já constatado anteriormente.  
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Estes materiais são bastante mal graduados, resultando em elevados índices de vazios, 

quando dispostos hidraulicamente, enquanto outros rejeitos já incorporam na fração 

granular mais fina algumas partículas de quartzo. Estes arranjos estão relacionadas 

primariamente ao processo de beneficiamento do minério de ferro. 

 (a)    (b) 

Figura 5.23 – Imagens dos rejeitos DOU01-FE (a) e GER01-FE (b) obtidas do MEV em uma 
aproximação de 100 vezes 

 

A Figura 5.23 apresenta as imagens de dois arranjos texturais característicos dos rejeitos 

estudados. Os grãos de quartzo (fase escura) da Figura 5.23a possuem tamanhos 

consideravelmente superiores aos grãos de hematita (fase clara), evidenciando a 

natureza mal graduada do rejeito DOU01-FE.  No caso da amostra do rejeito mostrado 

na Figura 5.23b (GER01-FE), o material apresenta uma melhor graduação, inclusive 

com grãos de quartzo compostos por diversas dimensões. A distribuição mal graduada 

do primeiro rejeito tende a propiciar elevados índices de vazios nestes materiais. 

Adicionalmente, é importante ressaltar, face à natureza dos rejeitos, as influências 

específicas associadas aos mecanismos pós-deposicionais químicos e mecânicos 

existentes in situ. Tais eventos, evidentemente, condicionam sobremaneira os arranjos 

texturais resultantes, particularmente em termos dos processos de solubilização e 

reprecipitação dos óxidos de ferro. Neste sentido, a ação específica de um dado mineral 

pode condicionar a tendência ou não do material à liquefação. Um exemplo é a ação da 

goethita no caso dos rejeitos GER-01-FE e FIII01-FE que, tendendo a se fixar nos grãos 

de quartzo presentes, induzem um processo de cimentação entre as partículas e, 

portanto, um intercepto de coesão ao material (Tabela 4.14), restringindo o potencial de 

ocorrência do fenômeno. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  
 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA OUTROS ESTUDOS 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A atividade minerária gera, no contexto da viabilidade ambiental do projeto, impactos 

de natureza diversa. A abordagem dos impactos negativos está relacionada não somente 

aos processos que envolvem a extração mineral, mas, principalmente, em termos das 

operações de descarte e disposição final dos rejeitos oriundos dos processos de 

beneficiamento industrial.  

Mais recentemente, a maior percepção da necessidade de gestões e de planejamentos 

ambientais adequados ao atendimento dos novos anseios sociais e econômicos e as 

exigências legais e mercadológicas mais incisivas nortearam novos paradigmas de 

atuação destes empreendimentos. A inserção de fatores ambientais busca aferir não 

somente o lucro, mas também a minimização dos danos e impactos, além de buscar 

reduzir o ônus da atividade como um todo. Esta percepção é visível no caso de algumas 

mineradoras de médio e grande porte, mesmo porque são constantes as exigências dos 

órgãos de fiscalização ambiental. No entanto, é ainda muito incipiente nas minerações 

de pequeno porte e praticamente inexistente no âmbito dos garimpos e das extrações 

clandestinas. 

A busca da estocagem correta dos rejeitos granulares descartados no processo industrial 

da mineração implica medidas saneadoras dos impactos associados a esta atividade. 

Neste contexto, destacam-se os procedimentos construtivos que incorporam as 

barragens e as pilhas de contenção, inclusive com a utilização dos próprios rejeitos 

como o principal material de construção. 
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A utilização do rejeito como material constituinte do maciço das barragens e pilhas 

encontra-se, na maioria das vezes, associada à técnica de aterros hidráulicos. Em geral, 

essas estruturas são projetadas pela técnica de alteamento pelo método de montante, por 

constituir-se na forma mais econômica de deposição dos rejeitos granulares. Entretanto, 

tais estruturas constituem-se as mais críticas em termos de potenciais riscos de ruptura 

ou de instabilizações localizadas. 

Portanto, diante das preocupações ambientais, acrescidas dos inúmeros registros de 

rupturas envolvendo sistemas de contenção de rejeitos, diversas pesquisas têm sido 

implementadas para uma melhor caracterização tecnológica destes materiais e do seu 

comportamento geotécnico in situ. Particularmente, a avaliação da susceptibilidade dos 

rejeitos de mineração aos mecanismos da liquefação constitui uma contribuição decisiva 

para assegurar a validação da segurança de seus sistemas de contenção. Este conceito 

justificou e norteou o presente trabalho de pesquisa. 

O estudo da avaliação do potencial de liquefação enfocou alguns rejeitos de minério de 

ferro do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, utilizando-se de um programa 

experimental em laboratório. Para tanto, foram utilizados ensaios triaxiais não-drenados, 

em amostras de rejeitos granulares adensadas isotropicamente. O princípio das análises 

foi o de implementar metodologias já convencionalmente disponíveis na Mecânica dos 

Solos, readaptando-as, quando necessário, às análises com rejeitos, em face de suas 

especificidades de geração e disposição final. 

6.2 PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Dentro das metodologias adotadas para avaliação do potencial de liquefação dos rejeitos 

de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero, foram estudados materiais oriundos de 

seis diferentes sistemas de contenção. Inicialmente, realizou-se a caracterização 

tecnológica dos rejeitos, predominantemente com granulometrias variando de siltes a 

areias finas e médias. Em termos de massa específica dos grãos, os valores mínimos 

obtidos foram da ordem de 3,3 g/cm³, atingindo valores máximos de 4,7g/cm³. Estes 

resultados foram fortemente influenciados pelo teor de ferro presente. 
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Como complementação do processo de caracterização tecnológica dos rejeitos, foram 

realizados ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV) em todas as amostras 

iniciais estudadas. As análises de microscopia confirmaram basicamente a presença de 

hematita e quartzo, com alguns rejeitos apresentando elevados teores de Fe. Em alguns 

rejeitos também foram constatados goethita, em menor escala.  

A partir das imagens fornecidas pelo MEV, conclui-se que alguns rejeitos apresentam 

uma matriz de grãos maiores e uniformes de quartzo envolvidos por grãos menores e 

uniformes de hematita, conformando um arranjo com elevada não-uniformidade, 

observação feita também na curva granulométrica. Esses rejeitos são bastante mal 

graduados, resultando em elevados índices de vazios, quando dispostos 

hidraulicamente, enquanto outros rejeitos já incorporam, na fração granular mais fina, 

algumas partículas de quartzo. Isso se dá em função do processo de beneficiamento do 

minério de ferro empregado. 

Na avaliação do potencial de liquefação, objetivo central dessa dissertação, utilizou-se 

metodologias amparadas em ensaios triaxiais não-drenados, e conceituações para as 

condições de mínima compacidade dos rejeitos analisados. De posse das análises 

realizadas, observou-se uma diversidade de comportamentos entre esses rejeitos, 

evidenciando, para alguns, a susceptibilidade à liquefação. Algumas conclusões sobre 

esses rejeitos podem ser relatadas: 

• Rejeitos de minério de ferro da Cava do Germano 

Os rejeitos de minério de ferro da Cava do Germano, identificados como GER01-FE, 

mostraram-se os mais estáveis em relação aos mecanismos de ruptura associados à 

liquefação estática. Embora contrativos, as poropressões geradas durante o cisalhamento 

não-drenado foram consideravelmente inferiores às tensões totais, não evidenciando 

efeitos que acarretassem baixas tensões efetivas. Dessa maneira, mesmo sob condições 

de baixa compacidade e elevado grau de saturação, resultante de uma suposta falha no 

sistema de drenagem da pilha, a probabilidade de eventos desta natureza é remota. 
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• Rejeitos de minério de ferro da Barragem de Campo Grande 

Os rejeitos granulares oriundos da Barragem de Campo Grande (underflow), código 

CGR-FE, também apresentaram uma elevada estabilidade ao fenômeno da liquefação 

estática, para as condições usuais de deposição destes materiais em praias de rejeitos. 

Na hipótese de empilhamentos com inclinações da ordem de 1V:2H ou mais íngremes, 

instabilizações por liquefação são pertinentes. 

• Rejeitos de minério de ferro da Barragem de Itabiruçu 

Os rejeitos de Itabiruçu (ITA01-FE) mostraram-se que podem ser potencialmente 

ativados pelo fenômeno da liquefação, mas o processo é restringido pelas 

condicionantes de campo. A justificativa está embutida no sistema construtivo da 

barragem, uma vez que o maciço da barragem é constituído de terra compactada, com 

alteamentos realizados para jusante. Entretanto, em função dos resultados obtidos, 

cuidados especiais devem ser tomados no caso de futuras contenções e alteamentos 

envolvendo o empilhamento dos rejeitos (underflow) de Itabiruçu. 

Conclui-se que estes rejeitos, empilhados em inclinações superiores a 1V:2,5H, são 

susceptíveis aos mecanismos de rupturas associados à liquefação. Para a condição de 

colapso, porém, a estrutura de contenção teria que sofrer grandes deformações. De 

acordo com as poropressões geradas (parâmetro A de poropressão), o rejeito ITA01-FE 

mostra-se potencialmente susceptível à liquefação para deformações críticas  

particularmente elevadas, da ordem de 9 e 13%. 

• Rejeitos de minério de ferro da Barragem de Forquilha II 

Os sistemas de contenção de rejeitos da Mina de Fábrica, abordados por esta pesquisa, 

compreendem as Barragens de Forquilha II (FII-FE) e Forquilha III (FIII01-FE). Os 

rejeitos armazenados na primeira mostraram-se com elevado potencial de liquefação, 

inclusive com apresentação de susceptibilidade ao fenômeno sob baixos níveis de 

deformação.  
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A ruptura parcial de um dique de montante, ocorrida no início do ano de 2002, quando o 

lançamento já estava paralisado há mais de um ano, pode estar relacionada à liquefação 

estática, hipótese agora mais evidente, considerando-se também a condição de saturação 

dos rejeitos depositados na época.  

Esses rejeitos saturados, estruturados com elevados índices de vazios, apresentaram um 

colapso ocasionado pela redução repentina das tensões efetivas, em concordância com o 

acréscimo significativo das poropressões, fato observado durante a compressão triaxial 

não-drenada. Os sistemas de contenção dos rejeitos FII-FE somente seriam estáveis para 

inclinações suaves, tipicamente para inclinações inferiores a 1V:3,5H. 

Os rejeitos tipo FII-FER, submetidos à redução do teor das partículas de ferro, tenderam 

a apresentar maior estabilidade aos mecanismos de liquefação, em relação à amostra 

inicial, FII-FE. A alteração substancial do comportamento geotécnico garantiu um 

rearranjo e uma redistribuição estrutural das partículas, fazendo com que, na condição 

mais crítica, o rejeito manifestasse um padrão estável para empilhamentos hipotéticos 

com inclinações da ordem de 1V:2,7H. 

• Rejeitos de minério de ferro da Barragem de Forquilha III 

Os rejeitos da Barragem Forquilha III, identificados como FIII01-FE, mesmo sendo 

originados da mesma mina, apresentaram características granulométricas diferenciadas 

dos rejeitos dispostos na Barragem de Forquilha II, comportando-se como materiais 

granulares mais finos. Os rejeitos FIII01-FE apresentam susceptibilidade ao colapso por 

liquefação para empilhamentos com inclinações superiores a 1V:2,2H. 

Cabe destacar que o maciço desta barragem também é constituído de terra compactada. 

Porém, seus alteamentos são realizados para montante, apoiados sobre os rejeitos 

previamente depositados. Estando esses materiais depositados nas regiões próximas ao 

dique, em condições saturadas, o carregamento induzido pela evolução dos alteamentos 

pode ativar os efeitos da liquefação estática, numa hipotética condição de carregamento 

em condições não-drenadas. Neste caso, a variável que comandará as condições de  

segurança do maciço é o grau de compacidade dos rejeitos depositados. 
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• Rejeitos de minério de ferro da Barragem de Córrego do Doutor 

A condição mais crítica, entre os materiais estudados, deve ser atribuída aos rejeitos 

armazenados na Barragem de Córrego do Doutor (DOU01-FE). As trajetórias de 

tensões efetivas demonstraram o grau de colapsibilidade para baixas deformações. Os 

rejeitos, na geometria de campo (com taludes de jusante inclinados em 1H:3V), em 

condições fofas e saturadas, apresentaram capacidades claras de desenvolver 

poropressões elevadas. Estes materiais mostram-se seguros aos mecanismos de 

liquefação somente para empilhamentos com inclinações inferiores a 1V:3,5H. Reforça-

se, no entanto, que eventuais rupturas somente se concretizariam se as densidades in situ 

fossem consistentes ou mais críticas do que as utilizadas em laboratório. 

Portanto, recomenda-se enfaticamente a adoção de procedimentos de controle e de 

monitoramento relacionados à liquefação. Estes procedimentos devem incorporar 

medidas de controle quanto a eventos que possam deflagrar a ocorrência do fenômeno 

induzida por carregamento estático, buscando-se avaliar a compacidade do material 

depositado e a possibilidade de elevação da linha freática, visto que a barragem, embora 

alteada pela linha de centro, apresenta um leve deslocamento para montante. 

A amostra denominada DOU01-FER (teor de Fe reduzido) apresentou menores 

poropressões geradas, quando comparada à amostra do rejeito DOU01-FE e isto ocorreu 

devido a um rearranjo estrutural ocasionado pela redução do teor de ferro, conforme o 

caso anterior. Tal fato condicionou a estes rejeitos uma maior estabilidade à liquefação. 

6.3 CONCLUSÕES GERAIS 

A execução de ensaios triaxiais não-drenados para a avaliação do fenômeno mostrou-se 

uma ferramenta consistente, quando aplicada aos rejeitos granulares de minério de ferro. 

Os questionamentos relacionados à reconstituição de amostras, abordados na literatura 

técnica, foram minimizados por meio de uma cuidadosa e criteriosa técnica de 

preparação e moldagem das amostras. A concordância e a reprodutibilidade dos 

resultados pelas diferentes metodologias adotadas atestaram e aferiram a qualidade das 

reconstituições propostas e realizadas.  
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Ressalta-se que as metodologias empregadas na avaliação do potencial de liquefação, 

sob situações estáticas de carregamento, pressupõem condições de mínima compacidade 

possível, alcançada em laboratório. Aliado a isso, destaca-se a necessidade de saturação 

máxima e condições de carregamento não-drenadas para sua ativação. Embora alguns 

rejeitos tenham demonstrado um expressivo potencial de ativação do fenômeno, a sua 

efetivação ainda é, no entanto, dependente da menor capacidade de dissipação das 

poropressões geradas pelo carregamento. 

Embora a influência do teor de ferro no potencial de liquefação seja um aspecto 

pertinente, não se evidenciou uma correlação nítida da natureza deste comportamento.  

O que se observou é que a redução do teor das partículas de ferro dos rejeitos de 

Forquilha II (FII-FE) e Córrego do Doutor (DOU01-FE), por meio de separação 

gravimétrica, proporcionou uma redução dos índices de vazios máximos e mínimos, 

resultando em estados de compacidade mais densos das amostras submetidas ao  

cisalhamento. Tal alteração está, portanto, intimamente associada a um rearranjo global 

de todas as partículas presentes e não apenas devido a simples redução do teor de Fe 

presente. 

Para finalizar, destaca-se a relevância de nestes estudos para uma adequada avaliação do 

comportamento geotécnico de rejeitos granulares. A análise do potencial de liquefação 

de rejeitos de minério de ferro, além de contribuir para essa avaliação, buscou “quebrar” 

uma posição dogmática, mais ou menos difundida no meio técnico, relacionada a uma 

impossibilidade de ocorrência do fenômeno nestes materiais, para condições estáticas de 

carregamento. A presente pesquisa apresentou também subsídios relevantes para a 

viabilidade ambiental destes empreendimentos de mineração, em termos de evitar riscos 

causados por possíveis rupturas de estruturas de contenção de rejeitos. 

6.4 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

No intuito de se estabelecer pesquisas complementares aos estudos desenvolvidos no 

presente trabalho, propõem-se estudos alternativos, compreendendo ensaios de 

laboratório e de campo. A explanação direta dos resultados obtidos nesta pesquisa aos 
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empreendimentos reais envolveria, como etapa primária, a determinação das densidades 

dos rejeitos estudados nos seus respectivos sistemas de disposição, utilizando-se 

métodos convencionais ou técnicas alternativas como a utilização de cones de 

penetração (tipo penetrologger).  

Como pesquisas adicionais, recomendam-se as seguintes: 

• Realização de ensaios de granulometria desconsiderando a etapa de 

sedimentação, ou mesmo a representação das curvas em termos de percentuais 

passantes em volume. Dessa forma, reduzir-se-iam possíveis influências do peso 

das partículas de ferro. 

• Avaliações específicas e detalhadas da composição química e mineralógica e do 

teor de Fe presente nos rejeitos de minério de ferro e correlação destes dados 

com os parâmetros de quantificação do potencial de liquefação destes rejeitos 

obtidos através de ensaios triaxiais não-drenados; 

• Extrapolação dos estudos desenvolvidos neste trabalho a outros rejeitos de 

minério de ferro e a outros tipos de rejeitos; 

• Utilização de ensaios de campo para aferição in situ da susceptibilidade dos 

rejeitos à liquefação, particularmente com base nos ensaios de palheta e 

piezocone (CPTU). Cabe destacar que os ensaios de campo têm sido 

freqüentemente aplicados na avaliação da liquefação dinâmica em países 

caracterizados por constantes eventos sísmicos; 

• Implementação de modelos reduzidos em laboratório para a realização de 

análises paramétricas no contexto da natureza do rejeito, geometria do sistema 

de disposição e susceptibilidade do material à liquefação estática e/ou dinâmica. 
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Figura A.1 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito GER01-FE 
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Figura A.2 – Ajuste dos bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito GER20-FE 
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Figura A.3 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito ITA01-FE 
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Figura A.4 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito ITA20-FE 
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Figura A.5 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito FIII01-FE 
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Figura A.6 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito FIII20-FE 
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Figura A.7 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito FII-FE 
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Figura A.8 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito FII-FER 
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Figura A.9 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito CGR-FE 
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Figura A.10 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito DOU01-FE 
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Figura A.11 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito DOU20-FE 
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Figura A.12 – Ajuste bilinear dos trechos do gráfico emin x S para o rejeito DOU01-FER 
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IMAGENS OBTIDAS NO MEV 
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 (a)     (b) 

 (c)     (d) 

Figura B.1 – Imagens da varredura do rejeito GER01-FE: (a) hematita, (b) quartzo e                 
(c e d) goethita 

 

 (a)     (b) 

 (c)     (d) 

Figura B.2 – Imagens da varredura do rejeito GER20-FE: (a) hematita, (b) quartzo e                 
(c e d) goethita 
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 (a)     (b) 

Figura B.3 – Imagens da varredura do rejeito ITA01-FE: (a) hematita e (b) quartzo 

 

 (a)     (b) 

 (c)     (d) 
 

Figura B.4 – Imagens da varredura do rejeito ITA20-FE: (a) hematita, (b) quartzo e                   
(c e d) goethita 
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 (a)     (b) 

 (c)     (d) 

Figura B.5 – Imagens da varredura do rejeito FIII01-FE: (a) hematita, (b) quartzo e                   
(c e d) goethita 

 

 (a)      (b) 

 (c)     (d) 

Figura B.6 – Imagens da varredura do rejeito FIII20-FE: (a) hematita, (b) quartzo e                   
(c e d) goethita 
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 (a)     (b) 

 (c)     (d) 

Figura B.7 – Imagens da varredura do rejeito FII-FE: (a) hematita, (b) quartzo e             

      (c e d) goethita 

 

 (a)     (b) 

 (c)     (d) 

Figura B.8 – Imagens da varredura do rejeito CGR-FE: (a) hematita, (b) quartzo e                     
(c e d) goethita 
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 (a)     (b) 

Figura B.9 – Imagens da varredura do rejeito DOU01-FE: (a) hematita e (b) quartzo  

 

 (a)     (b) 

 (c)     (d) 

 (e)     (f) 

Figura B.10 – Imagens da varredura do rejeito DOU20-FE: (a e b) hematita, (c e d) quartzo e                     
(e e f) goethita 
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Figura B.11 – Imagem das partículas do rejeito GER01-FE aproximada em 100 vezes 

 

 
Figura B.12 – Imagem das partículas do rejeito GER20-FE aproximada em 100 vezes 

 

 
Figura B.13 – Imagem das partículas do rejeito ITA01-FE aproximada em 100 vezes 
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Figura B.14 – Imagem das partículas do rejeito ITA20-FE aproximada em 100 vezes 

 

 
Figura B.15 – Imagem das partículas do rejeito FIII01-FE aproximada em 100 vezes 

 

 
Figura B.16 – Imagem das partículas do rejeito FIII20-FE aproximada em 100 vezes 
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Figura B.17 – Imagem das partículas do rejeito FII-FE aproximada em 100 vezes 

 

 
Figura B.18 – Imagem das partículas do rejeito CGR-FE aproximada em 100 vezes 

 

 
Figura B.19 – Imagem das partículas do rejeito DOU01-FE aproximada em 100 vezes 
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Figura B.20 – Imagem das partículas do rejeito DOU20-FE aproximada 100 vezes 

 

 
Figura B.21 – Imagem das partículas do rejeito DOU01-FER aproximada 100 vezes 
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RESULTADOS DOS ENSAIOS TRIAXIAIS                    

NÃO-DRENADOS 



 170 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% 22,5%

Deformação axial (%)

Te
ns

ão
 D

es
vi

ad
or

a 
(k

P
a)

50 kPa 100 kPa 200 kPa

 
Figura C.1 – Curva tensão versus deformação do rejeito GER01-FE com ID = 36,8% 
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Figura C.2 – Curva poropressão versus deformação do rejeito GER01-FE com ID = 36,8% 
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Figura C.3 – Trajetórias de tensões efetivas do rejeito GER01-FE 
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Figura C.4 – Diagrama  p´ versus q do rejeito GER01-FE 
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Figura C.5 – Parâmetro A do rejeito GER01-FE para os três níveis de confinamento 
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Figura C.6 – Curva tensão versus deformação do rejeito ITA01-FE com ID = 39,5% 
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Figura C.7 – Curva poropressão versus deformação do rejeito ITA01-FE com ID = 39,5% 
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Figura C.8 – Trajetórias de tensões efetivas do rejeito ITA01-FE 
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Figura C.9 – Diagrama  p´ versus q do rejeito ITA01-FE 
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Figura C.10 – Parâmetro A do rejeito ITA01-FE para os três níveis de confinamento 
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Figura C.11 – Curva tensão versus deformação do rejeito FIII01-FE com ID = 56,5% 
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Figura C.12 – Curva poropressão versus deformação do rejeito FIII01-FE com ID = 56,5% 
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Figura C.13 – Trajetórias de tensões efetivas do rejeito FIII01-FE 
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Figura C.14 – Diagrama  p´ versus q do rejeito FIII01-FE 
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Figura C.15 – Parâmetro A do rejeito FIII01-FE para os três níveis de confinamento 
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Figura C.16 – Curva tensão versus deformação do rejeito FII-FE com ID = 5,79% 
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Figura C.17 – Curva poropressão versus deformação do rejeito FII-FE com ID = 5,79% 

 



 177 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

p' (kPa)

q 
(k

P
a)

 
Figura C.18 – Trajetórias de tensões efetivas do rejeito FII-FE 
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Figura C.19 – Diagrama  p´ versus q do rejeito FII-FE 
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Figura C.20 – Parâmetro A do rejeito FII-FE para os três níveis de confinamento 
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Figura C.21 – Curva tensão versus deformação do rejeito FII-FER-FE com ID = 12,5% 
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Figura C.22 – Curva poropressão versus deformação do rejeito FII-FER-FE com ID = 12,5% 
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Figura C.23 – Trajetórias de tensões efetivas do rejeito FII-FER 
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Figura C.24 – Diagrama  p´ versus q do rejeito FII-FER 
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Figura C.25 – Parâmetro A do rejeito FII-FER para os três níveis de confinamento 
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Figura C.26 – Curva tensão versus deformação do rejeito CGR-FE com ID = 30,8% 
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Figura C.27 – Curva poropressão versus deformação do rejeito CGR-FE com ID = 30,8% 
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Figura C.28 – Trajetórias de tensões efetivas do rejeito CGR-FE 
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Figura C.29 – Diagrama  p´ versus q do rejeito CGR-FE 
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Figura C.30 – Parâmetro A do rejeito CGR-FE para os três níveis de confinamento 
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Figura C.31 – Curva tensão versus deformação do rejeito DOU01-FE com ID = 37,8% 
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Figura C.32 – Curva poropressão versus deformação do rejeito DOU01-FE com ID = 37,8% 
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Figura C.33 – Trajetórias de tensões efetivas do rejeito DOU01-FE 
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Figura C.34 – Diagrama  p´ versus q do rejeito DOU01-FE 
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Figura C.35 – Parâmetro A do rejeito DOU01-FE para os três níveis de confinamento 
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Figura C.36 – Curva tensão versus deformação do rejeito DOU01-FER com ID = 21,34% 
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Figura C.37 – Curva poropressão versus deformação do rejeito DOU01-FER com ID = 21,34% 

 



 185 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

p' (kPa)

q 
(k

P
a)

 
Figura C.38 – Trajetórias de tensões efetivas do rejeito DOU-FER 
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Figura C.39 – Diagrama  p´ versus q do rejeito DOU-FER 
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Figura C.40 – Parâmetro A do rejeito DOU-FER para os três níveis de confinamento 
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