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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários
para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)
ESTUDO DA ALTERAÇÃO EM LABORATÓRIO DE REJEITOS DE MINERAÇÃO
DE FERRO PARA ANÁLISE EM LONGO PRAZO
Carolina Flórez Tarazona
Dezembro/2015
Orientadora: Maria Claudia Barbosa
Programa: Engenharia Civil
As barragens de rejeitos de mineração precisam ser projetadas considerando
aspectos relacionados com o fechamento e com a estabilidade em longo prazo, para
minimizar o risco futuro de ruptura. Pouco se conhece ainda sobre o comportamento
dos rejeitos sob este aspecto. Neste trabalho foi realizado um plano experimental para
estudar os rejeitos granulares de mineração de ferro de um lago de rejeitos em Minas
Gerais, visando o comportamento geotécnico em longo prazo. Os rejeitos foram
caracterizados física, química e mineralogicamente, sendo constituídos por quartzo e
hematita, com presença de goethita, com textura de areia siltosa, não plástica. O
comportamento geotécnico foi analisado através de ensaios triaxiais do tipo CIU. Foram
moldados corpos de prova do rejeito na condição de densidade e porosidade de campo.
Um grupo foi ensaiado em seguida e identificado como Rejeito Inalterado. Os demais
foram submetidos a diferentes processos de alteração em laboratório e ensaiados, sendo
identificados como Rejeitos Alterados. Foram idealizados e aplicados três
procedimentos em laboratório, buscando simular de forma acelerada processos que irão
acontecer em longo prazo: envelhecimento (aging), ciclagem de saturação e secagem, e
ciclagem de temperatura e pressão em autoclave. Apesar da estabilidade química dos
minerais presentes, foram observadas mudanças significativas no comportamento
geotécnico do rejeito após cada alteração. Os resultados foram surpreendentes e
mostram que o assunto precisa ser explorado.
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)
STUDY OF ALTERATION IN LABORATORY OF IRON TAILINGS MINE FOR
LONG TERM ANALYSIS
Carolina Flórez Tarazona
December/2015
Advisor: Maria Claudia Barbosa
Department: Civil Engineering
Tailings dams must be designed taking into account aspects related to the
closure and the long-term stability, to minimize the risk of failure in the future. The
knowledge about the long term behavior of tailings is still incipient. An experimental
plan was realized to study the iron granular tailings of a particular dam located in Minas
Gerais State, regarding the long term geotechnical behavior. The tailings were
physically and chemically characterized and mineralogical analyses were performed.
The material is constituted of quartz and hematite minerals, with some goethite, with
silty sand texture, non-plastic. The geotechnical behavior was investigated by CIU
triaxial compression tests. Test samples were molded at the tailings field density and
porosity condition. A group of samples was tested just after molding and identified as
Unaltered Tailings. The remaining samples were submitted to different processes in the
laboratory and tested afterwards, being identified as Altered Tailings. Three laboratory
procedures were planned and applied, intending to perform intensified simulations of
some long term processes: aging, cyclic saturation and drying, and cyclic temperature
and pressure combined action in an autoclave apparatus. Despite the chemical stability
of the minerals present, significant changes were observed in tailings geotechnical
behavior after each alteration procedure. The results were surprising and indicate that
the issue needs to be further explored.
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Capítulo 1 - Introdução
Com o desenvolvimento da economia global, da industrialização e dos países
emergentes tem havido uma crescente demanda dos metais que servem como matérias
primas para a construção de infraestrutura, maquinarias, criação de novas tecnologias e
geração de energia. Esta tendência global foi observada nos últimos anos, apresentando
incrementos na demanda e no consumo do minério de ferro. Nos últimos dez anos a
produção mundial de ferro teve um aumento aproximadamente de 56% (USGS, 2015).
Devido à crescente demanda, tem sido incrementada a extração do minério de ferro
pelos países com grandes reservas como a China, a Austrália e o Brasil, entre outros.
Na mineração, com a produção das grandes quantidades de minério, também são
gerados elevados volumes de resíduos, chamados rejeitos (tailings). Os rejeitos são os
produtos residuais que resultam da extração e dos processos de beneficiamento do
minério. Nestes tratamentos normalmente é utilizada água e produtos químicos,
produzindo rejeitos que podem ser descartados em forma de lama, contendo
porcentagens menores dos minerais de interesse.
Os rejeitos em lama devem ser dispostos de forma estável e ambientalmente
correta em grandes áreas. Estas áreas são chamadas de Áreas de Disposição de Rejeitos
- Tailings Storage Facilities (TSFs). Geralmente as TSFs são represamentos em vales
sendo construídas barragens de retenção. Foi estimado no ano 2000 que no mundo
existiam 3500 TSFs ativas (MARTIN e DAVIES, 2000). No Brasil, em Minas Gerais,
principal estado detentor de reservas de minério de ferro, até o ano de 2014 foram
registradas 450 barragens de rejeitos de mineração (FEAM, 2014).
As barragens de rejeitos normalmente representam um grande risco ambiental
associado com as atividades de mineração, devido às falhas registradas ao longo dos
anos que provocaram grandes acidentes com consequências não recuperáveis de perdas
humanas e contaminação do meio ambiente. Algumas das maiores falhas no mundo de
barragens de rejeitos são: El Cobre no Chile em 1965; Stava, Trento na Italia em 1985,
rejeitos de mina de fluorita; Los Frailes, Aznalcóllar, Espanha em 1998, rejeitos de
chumbo e zinco (WISE-URANIUM, 2015). No Brasil foram registradas rupturas em
barragens, principalmente de rejeitos de minério de ferro, no estado de Minas Gerais,
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deixando consequências de perdas de vidas humanas e contaminação pelo transporte de
rejeitos. Estas falhas foram: Barragem da Mina Fernandinho, em Itabirito, Minas Gerais
em 1986; Barragem Cava 1 da Mineração Rio Verde em Sebastião das Águas Claras,
Nova Lima, Minas Gerais, de rejeitos de ferro em 2001; Barragem da Mineração Rio
Pomba em Miraí, Minas Gerais em 2007, rejeito de bauxita; Barragem da mina
Herculano de ferro em Itabirito, Minas Gerais, no ano 2014; e as Barragens do Fundão e
de Santarém da Mineradora Samarco em 2015 (DINIZ et al., 2006; WISE-URANIUM,
2015; e notícias da mídia para este último evento).
Devido ao grande número de falhas registradas em barragens de rejeitos ao
longo dos anos, estas estruturas de contenção devem ser projetadas cada vez com
critérios mais rígidos, e devem ser incluídos desde o início do projeto exigências que
assegurem a estabilidade não somente durante a operação, mas também no
encerramento, após encerramento da barragem e em longo prazo.
Nas últimas décadas, foi reconhecida a importância destes aspectos e foram
tomadas algumas iniciativas e medidas por alguns países para o encerramento de
barragens como as Diretrizes de Barragens de Rejeitos – Guidelines on Tailings Dams
publicada (ANCOLD, 2011) pelo Comitê Australiano de Grandes Barragens –
Australian Committee on Large Dams (ANCOLD) em 2011, o Bulletin 153
(Sustainable Design and Post-Closure Performance of Tailings Dams) do Comitê
Internacional de Grandes Barragens (ICOLD, 2013), e, no Brasil, em Minas Gerais o
Programa de Gestão de Barragens iniciado em 2002, coordenado pela Fundação
Estadual do Meio Ambiente (FEAM) (TORQUETTI, 2014).
Sobre os temas relacionados ao longo prazo, é descrito que as barragens de
rejeitos devem ser estáveis em longo prazo, sendo descritos superficialmente alguns
aspectos que devem ser considerados e propostos tempos de 1000 até 2000 anos como
períodos de longo prazo (DME, 1999; DPI, 2004; ANCOLD, 2011; ONTARIO, 2000;
XENIDIS et al., 2004 e ICOLD, 2013), mas não existem informações e exigências
detalhadas em geral. Ainda faltam conhecimento e entendimento das mudanças que
podem ocorrer ao longo dos anos no comportamento físico, geotécnico, químico e
mineralógico dos rejeitos depositados para estabelecer normas e diretrizes que
regulamentem e garantam a segurança de barragens em longo prazo.
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Existem alguns estudos sobre a alteração de rejeitos de mineração: TRONCOSO
et al. (1988) estudaram a resistência cíclica de amostras envelhecidas e retiradas de
campo de rejeitos de mineração de cobre. SILVA (2003) e SILVA e OLIVEIRA
FILHO (2003) estudaram o ressecamento de rejeitos finos de ferro da Barragem
Germano-Samarco expostos a condições climáticas em área-teste. LARRAHONDO e
BURNS (2014) realizaram ensaios de laboratório simulando as cimentações na areia por
revestimentos de hematita e goethita que podem ocorrer em campo e analisaram a
rugosidade e a resistência ao cisalhamento. CARELSEN (2013) analisou o
intemperismo em campo dos rejeitos de cobre em um furo no topo da barragem. CRAW
et al. (1999) realizaram análises de campo de rejeitos submetidos a secagem e oxidação
por 4 anos. DEVASAHAYAM (2007) realizou ensaios de laboratório submetendo os
rejeitos de resíduos de carvão a ciclos de umedecimento- secagem e oxidação.
Existem também alguns trabalhos sobre liquefação estática de rejeitos brasileiros
que são apresentados por GOMES et al. (2002), SANTOS e SOUZA (2008), PENNA et
al. (2010), PIRETE e GOMES (2010) e PIRETE e GOMES (2013), avaliando o
potencial de liquefação por correlações com resultados de ensaios de SPT e CPT e por
ensaios triaxiais não drenados tipo UU e CIU. Este tipo de estudo visa a análise de risco
de ruptura em decorrência de evento sísmico de pequena intensidade ou mesmo sob
carregamento estático combinando pressões elevadas e alto teor de água no interior do
depósito, com deficiência do sistema de drenagem.
A hipótese definida para esta pesquisa consiste em que os rejeitos de mineração
podem apresentar algumas alterações nas características físicas, químicas, mineralógicas
ou no comportamento geotécnico, na resistência ao cisalhamento e no desenvolvimento
das poropressões pela exposição às condições ambientais com o tempo.

1.1. Motivação da pesquisa
A motivação desta pesquisa está baseada na necessidade de conhecer o
comportamento dos rejeitos depositados em barragens em longo prazo para garantir a
estabilidade das barragens com o tempo, evitando o rompimento destas estruturas, as
perdas de vidas e os impactos no meio ambiente no futuro, quando a mina não estiver
mais em operação. É necessário conhecer o comportamento geotécnico dos materiais
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expostos a condições ambientais para dar suporte às diretrizes e aos órgãos
governamentais que regulamentam as medidas a serem tomadas sobre a segurança de
barragens.

1.2. Objetivos
O objetivo principal desta pesquisa consiste em estudar o comportamento e as
alterações de rejeitos de mineração de ferro provocadas por possíveis efeitos climáticos
ao longo dos anos, visando o fornecimento de parâmetros geotécnicos para as análises
de estabilidade das barragens de rejeitos em longo prazo. Para o estudo, foram
idealizados ensaios de laboratório que permitam induzir a alteração nos rejeitos,
simulando as mudanças climáticas de precipitação e evaporação, de temperatura e
pressão e da ação do tempo. Não é objeto de estudo a análise do potencial de liquefação
dos rejeitos em eventos sísmicos.
Os objetivos secundários desta pesquisa consistem em:
Estudo das alterações provocadas por diferentes métodos de simulação do
processo de envelhecimento com o tempo (aging), de eventos extremos de inundações
por precipitações e de secas por estiagem e de variações de temperatura e pressão
cíclicas, comparando o rejeito na condição atual com os rejeitos alterados e submetidos
a diferentes mecanismos de degradação em laboratório.
Analisar as possíveis alterações das características físicas de granulometria e
densidade dos grãos, características químicas de conteúdo de ferro e sílica, mineralogia
com produção de novas substâncias minerais ou partículas entre os grãos e no
comportamento geotécnico da resistência ao cisalhamento pelos parâmetros de ângulo
de atrito e de desenvolvimento de excesso das poropressões na condição não drenada.
Por meio da separação magnética nos rejeitos, conhecer a influência do conteúdo
de ferro no comportamento de resistência ao cisalhamento quanto aos parâmetros de
ângulo de atrito e poropressões.
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Espera-se dar fundamentos para os órgãos governamentais formularem
exigências adequadas sobre o encerramento de barragens em longo prazo, evitando a
ruptura destas estruturas no futuro.
Para esta pesquisa será utilizado o rejeito granular de mineração de ferro da praia
de uma barragem localizada no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais.

1.3. Organização da tese
A tese está organizada em seis capítulos.
No primeiro, é apresentada a motivação da pesquisa e os objetivos do trabalho.
No segundo capítulo são abordadas considerações sobre a importância do
minério de ferro no Brasil, o comportamento de longo prazo de rejeitos de mineração, as
normas existentes sobre o tema, estado da arte e revisão da literatura sobre as alterações
de rejeitos e solos causadas por mudanças do meio ambiente e a susceptibilidade por
liquefação em rejeitos. Este último tema é abordado apenas para embasar a discussão
dos resultados.
No terceiro capítulo é caracterizada a área de estudo, descrevendo o processo
para a geração dos rejeitos de minério de ferro da mineradora em questão, detalhando as
características da barragem em estudo e a geologia do local.
No quarto capítulo são descritas as metodologias e os materiais utilizados para
realizar os ensaios desta pesquisa.
No quinto capítulo são apresentados os resultados e as discussões pertinentes ao
estudo.
E, finalizando, no sexto capítulo são apresentadas as principais conclusões e
sugestões para a continuidade da pesquisa.

5

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica
Neste capítulo são apresentados aspectos relevantes para o entendimento do
presente trabalho. Inicialmente é exposta a importância que tem para o Brasil a
produção de minério de ferro e como consequência a geração de resíduos da mineração.
São descritas as questões relacionadas com o comportamento de longo prazo destes
resíduos, assim como as normas existentes concernentes ao fechamento de minas e à
segurança de barragens de rejeitos de mineração. O capítulo inclui também uma
compilação do estado da arte da literatura encontrada sobre estudos realizados em
rejeitos e solos alterados em campo e artificialmente em laboratório visando simular os
efeitos provocados pelo ambiente, e a susceptibilidade dos rejeitos à liquefação
dinâmica e estática.

2.1. Minério de ferro
As reservas minerais, a produção e exportações do minério de ferro no Brasil são
de grande relevância para a economia do país.
As reservas mundiais de minério de ferro são da ordem de 170 bilhões de
toneladas. As reservas lavráveis brasileiras, com um teor médio de 49% de ferro,
representam 13,6% das reservas mundiais (DNPM, 2014). Na Figura 2.1 pode-se
observar a participação e posição no ranking mundial das principais substâncias
minerais das reservas do Brasil do ano base de 2013 apresentados no Sumário Mineral Ano 2014, realizado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), onde
o Ferro ocupa a sétima posição de participação mundial.
A produção mundial de minério de ferro em 2013 foi estimada em
aproximadamente 3,0 bilhões de toneladas (praticamente a mesma quantidade registrada
no ano anterior) (DNPM, 2014). O Brasil foi o terceiro maior produtor mundial (13,1%)
depois da China (44,7%) e Austrália (18,0%), conforme Tabela 2.1. Nesta tabela
também são mostradas as reservas e produção dos primeiros países produtores de ferro
do mundo, organizadas por porcentagem decrescente de produção.
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Elemento
Vanádio
Zircônio

1,30%
3,80%

Manganês

8,80%

Magnesita

9,50%

Estanho
Talco e Pirofilita

10%
,
11,80%

Ferro

3
13,60%

Níquel

13,70%

Terras Raras
Tântalo

16,10%
36,30%

Grafita Natural
Barita

50,70%
53,30%
98,20%

Nióbio

Participação
Figura 2.1 – Participação das principais reservas minerais do Brasil no ano 2013 em
termos mundiais (modificado de DNPM, 2014).
Tabela 2.1 – Reserva e produção mundial de minério de ferro relativa ao ano de 2013.
Discriminação Reservas (2013) Produção (2013)
Países
(106t)
(%)
(106t)
(%)
(1)
China
23.000
13,53
1.320
44,75
Austrália (1)
35.000
20,59
530
17,97
Brasil (2)
23.126
13,60
386
13,09
Índia (1)
8.100
4,76
150
5,08
(1)
Rússia
25.000
14,71
102
3,46
Ucrânia (1)
6.500
3,82
80
2,71
África do sul (1)
1.000
0,59
67
2,27
Estados Unidos (1) 6.900
4,06
52
1,76
(1)
Canadá
6.300
3,71
40
1,36
Irã (1)
2.500
1,47
37
1,25
Venezuela (1)
4.000
2,35
30
1,02
(1)
Suécia
3.500
2,06
26
0,88
Cazaquistão (1)
2.500
1,47
25
0,85
Outros países (1)
49.274
13,28
382
3,55
(1)
TOTAL
170.000 100,00
2.950
100,00
(1)

USGS (2014), (2) DNPM (2014)

Quanto às exportações brasileiras de bens minerais, são predominantemente de
bens primários, sendo fortemente concentradas em minério de ferro (88,9%) (DNPM,
2014), conforme Figura 2.2.
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Manganês
0,7%
Alumínio
0,9%
Cobre
5,0%

Pedras Nat.
3,1%
Outros
1,4%

Ferro
88,9%

Figura 2.2 – Composição das exportações brasileiras dos bens minerais primários
(DNPM, 2014).
Os principais estados brasileiros possuidores de reservas de minério de ferro são
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. A Figura 2.3 apresenta as porcentagens de
reservas assim como as porcentagens médias de ferro de cada um dos estados.

10,7%

3,7%

13,1%

72,5%

Minas Gerais
(% Fe=46,3)
Mato Grosso do Sul
(% Fe=55,3)
Pará
(% Fe=64,8)
Outros estados

Figura 2.3 – Principais estados brasileiros detentores de reservas de minério de ferro
(DNPM, 2010).
A produção brasileira de minério de ferro está dividida em 20 empresas que
operam 56 minas a céu aberto e utilizam 52 usinas de beneficiamento (DNPM, 2010).
Como mostrado na Figura 2.3, o estado de Minas Gerais apresenta importantes
reservas de minério de ferro a nível nacional.
PEREIRA (2005) diz: “A produção está concentrada principalmente na região
do chamado Quadrilátero Ferrífero (QF). A região é assim denominada em função de
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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”.
O minério de ferro desta região tem sido explorado amplamente por empresas de
mineração e como consequência tem gerado grandes volumes de resíduos, chamados
rejeitos, em inglês tailings. Esta grande quantidade de rejeitos requer de estruturas
adequadas para sua disposição.
Os rejeitos são os resíduos excedentes que resultam da última etapa do processo
do beneficiamento do minério bruto obtendo um minério enriquecido, chamado
concentrado. Os tratamentos geralmente utilizam água e produtos químicos como
reagentes e floculantes, entre outros, para suas atividades de concentração do minério.
Os rejeitos podem se apresentar na forma de polpa, pasta, torta ou granel e ser
depositados em superfície em lagos de rejeitos e pilhas, em cavidades subterrâneas ou
em ambientes subaquáticos (HERNANDEZ, 2007).
A área que é utilizada para o manejo dos rejeitos é denominada: Área de
Gerenciamento de Rejeitos - Tailings Management Facility (TMF). A TMF começa no
ponto em que os resíduos saem da planta de beneficiamento e termina no ponto em que
é finalmente depositado (Figura 2.4). A TMF inclui todas as áreas e estruturas como
bombas, tubulações de transporte de rejeitos, reservatório, barragens de rejeitos, bacias
de clarificação de água, entre outros (BJELKEVIK, 2005a).
A área utilizada para conter os rejeitos é denominada Área de Armazenamento
de Rejeitos - Tailings Storage Facility (TSF), e compreende a barragem de rejeitos,
reservatório e suas encostas, canais periféricos, sistema extravasor e vertedouros (Figura
2.4). As TSFs não consistem só de barragens de rejeitos, podem ser cavas,
empilhamentos drenados, áreas subterrâneas e subaquáticas (BJELKEVIK, 2005a;
ABRÃO, 2008).
As mineradoras do Brasil têm adotado frequentemente a disposição hidráulica
em lagos de rejeitos em forma de polpa, que consiste em uma mistura de água e sólidos
e que é transportada por meio de tubulações, por gravidade ou bombeamento. Na Figura
2.4 é apresentado um esquema geral do processo de extração de minério,
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beneficiamento nas plantas, transporte de rejeitos por tubulações e descarga em
barragens.

(a) Minério, antes da extração.

(b) Processamento do minério e disposição de rejeitos em represamento formado por
barragem.
Figura 2.4 - Esquema geral do processo da geração e disposição de rejeitos (Modificado
de CARELSEN, 2013).
Entre os principais objetivos de uma barragem de contenção de rejeitos estão o
de ter capacidade para armazenamento e contenção dos rejeitos e da água produzida de
uma forma estável física, geotécnica, hidráulica e ambientalmente, além de ter um
fechamento seguro em longo prazo.
Os rejeitos junto com as águas produzidas são impactos ambientais
significativos da exploração mineira, tanto durante a operação quanto muito tempo após
o fechamento da mina e encerramento da barragem de rejeitos.
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2.2. Comportamento em longo prazo
No passado ocorreram grandes problemas ambientais por causa do encerramento
inapropriado dos sistemas de disposição dos rejeitos, após o minério ser esgotado e as
minas serem fechadas. Estes impactos ambientais se devem ao planejamento
inadequado da disposição dos rejeitos e à falta de conhecimento do comportamento dos
materiais desde o início do projeto. Ainda existem problemas, mas cada vez mais são
realizadas tentativas para aprimorar o gerenciamento e controle do encerramento das
instalações de disposição de rejeitos por meio de manuais de supervisão, operação,
manutenção e planos de fechamento das minas, desde as fases iniciais de licenciamento.
Mas ainda faltam estudos que permitam o conhecimento do comportamento dos rejeitos
após o fechamento.
Segundo BJELKEVIK (2005b), durante o tempo de operação e fechamento de
uma mina, a TMF passa por várias fases correspondentes ao Planejamento, Projeto,
Construção, Operação, Fechamento e Longo Prazo, como apresentado na Tabela 2.2.
Tabela 2.2 – Fases das TMF (Modificado e traduzido de BJELKEVIK, 2005b).
Fase
Planejamento
Projeto
Tempo

Construção

Construção inicial

Operação

Operação e continuação da construção
Desativação (descomissionamento): TMF
(área de gerenciamento de rejeitos) excluído
a TSF (área de armazenamento dos rejeitos)
Remediação: da TSF
Monitoramento e controle TSF
Período “perpétuo”. Muitos países o
definem como 1000 anos.

Fechamento/
Encerramento



Descrição
Avaliação ambiental
Projeto preliminar
Avaliação de risco
Solicitação e entrega de autorizações
Projeto detalhado

Longo Prazo

A fase de Fechamento da TMF (Tabela 2.2) faz parte do fechamento da mina,
momento em que as atividades de mineração cessam e inclui as fases de desativação
(descomissionamento) da TMF excluída a TSF, remediação da TSF e monitoramento e
controle da TSF, a parte que tornou-se mais importante nos últimos anos. A desativação
ou descomissionamento refere-se à desmontagem de toda a área e equipamentos da
TMF (bombas, bacias de clarificação, tubulações, etc.) excluindo a TSF. A remediação
da TSF (inclui as barragens de rejeitos, vertedouros, etc.) refere-se às medidas tomadas
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para garantir a estabilidade em longo prazo das estruturas que permaneceram no local.
O monitoramento e controle se refere ao período necessário para verificar a eficácia das
medidas de remediação da TSF, por exemplo, realizar leituras de instrumentos,
inspeções, etc. após a empresa deixar a área (ABRÃO, 2008; BJELKEVIK, 2005b). No
Brasil há menção do período de monitoramento ser de 5 a 10 anos (ABRÃO, 2008), na
Suécia é de 30 anos (BJELKEVIK, 2005b).
Segundo BJELKEVIK (2005b) o período após o monitoramento e controle é o
de longo prazo, que em um sentido amplo seria para sempre ou perpétuo, porém não se
acredita que qualquer estrutura sobre o solo vá durar até depois do próximo período
glacial, o que limita o longo prazo a ser inferior a aproximadamente 10.000 anos. Para
fins de concepção de engenharia, no entanto, é necessário um período mais razoável de
tempo, possível de prever. Isso resulta em que o período de longo prazo normalmente é
definido como 1.000 anos, tempo considerado em vários países (BJELKEVIK, 2005b;
SZYMANSKI, 1999; JANTZER E KNUTSSON, 2010; ICOLD, 2013), no entanto no
Brasil não é mencionado nenhum período de anos como longo prazo.
Tem-se experiência no comportamento das estruturas das barragens em períodos
relativamente curtos quando comparados com o longo prazo, o que não proporciona
uma ideia adequada do desempenho destas estruturas com tempos de 1.000 anos. É por
isto que se faz necessário analisar os fatores físicos, climáticos, ambientais, entre outros,
que podem afetar estas estruturas tentando simular as alterações a que serão expostos os
rejeitos de mineração ao longo do tempo. Esses fatores podem ser considerados agentes
de estresse potencial do solo, como abordado por exemplo por YONG et al. (2012)
Tabela 2.3.
Com relação aos critérios e objetivos sobre o fechamento, nos últimos anos foi
realizada uma série de estudos para considerar os padrões a serem alcançados no
fechamento de minas e barragens nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e na Europa
(XENIDIS et al., 2004). Geralmente, as questões principais a serem consideradas para a
recuperação dos componentes da mineração correspondem à estabilidade física e
química e ao uso do solo em longo prazo.
Quanto à estabilidade física, as TSFs devem permanecer estáveis em períodos
longos considerando dois agentes de ruptura: os eventos extremos e forças destrutivas
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permanentes, como descrito por ROBERTSON e CLIFTON (1987); PIMENTA DE
ÁVILA (2008) e BJELKEVIK (2005a). Em seguida são descritos cada um destes
agentes de ruptura.
Tabela 2.3 – Exemplos de fontes de estresse ambiental, impactos, propriedades do solo
e comportamento (Traduzido de YONG et al., 2012).
FONTES

PROCESSOS
E AGENTES
DE
ESTRESSE

PROCESSOS
INDUZIDOS NO SOLO

PROPRIEDADES E
COMPORTAMENTO
AFETADOS

Fontes Naturais
Erupção
vulcânica

Alteração do solo
Ejecta, calor
de calor

Elementos dos solos, retenção
de água
Propriedades térmicas e
hidráulicas
Estrutura do solo, retenção de
água
Propriedades térmicas e
hidráulicas

Incêndio forestal e
desmatamento

Calor

Transferência de calor e
água
Alteração dos elementos do
solo

Deslizamentos de
terra, inundações
e avalanches
Ciclagem de
temperatura e
secagem

Elementos do
solo, água

Movimento de massa

Elementos do solo, estrutura do
solo

Calor, água

Transferência de calor e
água

Estrutura do solo, propriedades
térmicas e hidráulicas

Fontes antropogênicas
Efluentes
Percolados
industriais
Extração e
beneficiamento de Contaminantes
metais
Instalações:
Disposição e
Água, solutos,
contenção de
calor
resíduos
Cargas
Pressão
estruturais
Utilização de terras agrícolas:
Componentes
Fertilização
químicos
Irrigação e
Água
drenagem
Barragens

Sobrecarga

Uso de água
Água, solutos
subterrânea
Alterações climáticas:
Gases na
CO2, CH4,
atmosfera
N2O, etc.
Temperatura do
Calor
ar
Precipitação
Chuva ácida
ácida

Absorção, reação química
Transferência de água e
soluto

Composição química, estrutura
do solo e propriedades
hidráulicas

Água, soluto e transferência
de calor

Propriedades hidráulicas,
químicas e térmicas

Resistência ao
cisalhamento, adensamento

Propriedades e comportamento
mecânicos

Absorção, reação química
Transferência de água e
soluto
Movimento de massa,
resistência ao cisalhamento,
adensamento

Composição química, estrutura
do solo
Acumulação de sal, retenção de
água
Propriedades hidráulicas,
comportamento mecânico

Absorção e dessorção

Composição química,
acumulação de água

Absorção, transferência de
gás

Composição química, estrutura
do solo

Transferência de calor

Retenção de água

Reação química,
transferência de calor

Propriedades hidráulicas
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• Eventos extremos
Os eventos extremos de curta duração consistem em inundações, incêndios e
terremotos. As TSF estão sujeitas a estes tipos de eventos extremos com uma
probabilidade de ocorrência de ruptura muito maior do que para o período de operação
da mina, por causa do período de tempo considerado na análise de risco, bem maior
após o fechamento.
Os eventos de grandes precipitações e inundações representam uma das causas
mais prováveis de falha do represamento dos rejeitos. A falha durante tais eventos pode
resultar em grandes derramamentos de rejeitos no meio ambiente, podendo gerar
contaminação e colocar em perigo a segurança da população.
Os terremotos representam cargas dinâmicas que podem resultar na liquefação
de rejeitos silto-arenosos saturados de baixa densidade, que são muito frequentes nos
lagos de rejeitos de várias minerações.

• Forças destrutivas permanentes
As forças destrutivas permanentes que podem alterar as TSF por processos
lentos de deterioração no longo prazo são a erosão hídrica e eólica, e a alternância de
períodos de precipitação e evaporação.
A erosão hídrica é provavelmente a causa mais grave de instabilidade das
barragens de rejeitos, e pode se manifestar em lâminas ou por ravinamento da superfície
do barramento.
A infiltração e a evaporação devidas às condições climáticas variam a umidade
dos rejeitos nas TSF. Estes efeitos são repetidos e alternados ao longo dos dias, meses e
anos, podendo gerar efeito de fadiga do material com a sucessão de ciclos.
Dentro do período considerado de 1.000 anos, é possível que ocorram alterações
significativas de temperatura, tanto de aquecimento quanto de esfriamento, sendo que
hoje é maior a expectativa de aumento de temperatura global.
A fim de analisar a segurança física e prever o comportamento dos rejeitos nos
lagos e nas barragens em situações extremas e sob a ação de forças destrutivas
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permanentes, é necessário predizer a evolução e as alterações que podem sofrer as
propriedades dos materiais depositados nas barragens com o tempo.

2.3. Normas sobre fechamento, segurança de barragens e
longo prazo
Neste item é mostrado o estado da arte sobre as principais leis, normas,
regulamentações, diretrizes e documentos que têm sido publicados nos diferentes países
sobre o fechamento de minas e são detalhadas as questões relacionadas ao longo prazo
em barragens de rejeitos.

2.3.1. Fechamento de minas
O fechamento de minas consiste no encerramento da frente de lavra, das pilhas
de estéril, das barragens de rejeitos e de outras obras de apoio à produção mineral
(FLORES, 2006). Os assuntos relacionados com o fechamento de minas são questões
relativamente recentes e vêm sendo muito discutidos nos últimos anos. A partir dos
anos 1970 e 1980 a recuperação de ambientes degradados começou a ser obrigatória e
ser parte integrante de qualquer atividade mineira (ARAUJO, 2014a). O fechamento de
mina ganhou importância devido à tomada de consciência da preservação do meio
ambiente e aos grandes acidentes ocorridos que afetaram a segurança da sociedade e a
qualidade do ambiente. Na Tabela 2.4 é apresentado um resumo de algumas
regulamentações existentes sobre o fechamento de minas.
A partir da década de 1970 os principais países industrializados e com grandes
produções de minerais começaram a elaborar e estruturar os seus sistemas de leis e
regulamentos na prática de fechamento de minas. Países como Austrália e Canadá têm
uma longa história com regulamentações das atividades de mineração (KABIR et al.,
2014) e contam com diretrizes e regulamentações organizadas quanto ao fechamento de
minas que são apresentadas na Tabela 2.4.
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Tabela 2.4 – Algumas normas sobre fechamento de minas.
PAÍS

Brasil

NÍVEL
Nacional

Código de Mineração (BRASIL, 1967).

Nacional

Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981).

Nacional

NRM nº20 - Portaria nº 237 (BRASIL, 2001a).

Estadual Minas Gerais

Deliberação Normativa COPAM nº 127/2008 (MINAS
GERAIS, 2008).

Nacional

NRM nº 21 - Portaria nº 237 (BRASIL, 2001b).

Estadual Minas Gerais

Guia para o Planejamento do Fechamento de Mina - IBRAM.
(SANCHEZ et al., 2013).

New South
Wales

Austrália

FECHAMENTO DE MINAS
LEI/NORMA/DOCUMENTO

Western
Austrália

South
Austrália

NSW Mining Act 1992 (NSW, 1992).
NSW Environmental Planning and Assessment Act 1979 (NSW,
1979).
Western Australia Mining Act 1978 (WESTERN AUSTRALIA,
1978).
Environmental Protection Act (part IV) of 1986. (WESTERN
AUSTRALIA, 1986).
Mines Safety and Inspection Act 1994 (WESTERN
AUSTRALIA, 1994)
Mines Safety and Inspection Regulations 1995 (WESTERN
AUSTRALIA, 1995)
Mining Act 1971 (SOUTH AUSTRALIA, 1971)
Environmental Protection Act 1993 (SOUTH AUSTRALIA,
1993)

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES
Suspender a lavra com prévia comunicação ao DNPM e
manter a mina em bom estado, no caso de suspensão
temporária dos trabalhos de lavra.
Ganhou importância o estudo e relatório de impacto ambiental.
Legislação Mineral - Procedimentos administrativos e
operacionais de fechamento de mina, suspensão e retomada
das atividades mineiras. O fechamento de mina foi levado em
conta de forma explícita.
Legislação Ambiental - estabelece diretrizes e procedimentos
para avaliação ambiental da fase de fechamento de mina.
Disciplinam a etapa de desativação de empreendimentos
minerários.
Legislação Mineral - Reabilitação de áreas pesquisadas,
mineradas e impactadas.
É estabelecido que deve ser realizado um plano de fechamento,
onde serão definidos procedimentos técnicos e operacionais
para o fechamento e a estabilização e reabilitação das áreas
exauridas da mina, pilha de estéril e barragens de rejeitos, etc.

Fornecem os requisitos legais para o tratamento e reabilitação
do ambiente afetado pela mineração.
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Tabela 2.4 – Algumas normas sobre fechamento de minas (Continuação).
PAÍS

NÍVEL

Queensland
Austrália
Victoria
Northern
Territory
British
Columbia

Ontario

Quebec
Canadá
Saskatchewan

Northwest
Territories
Manitoba

FECHAMENTO DE MINAS
LEI/NORMA/DOCUMENTO
Mineral Resource Act 1989 (QUEENSLAND, 1989).
The Environmental Protection Act of 1994 (QUEENSLAND, 1994).
Environmental Protection Regulation 1998 (efetiva em 2001)
(QUEENSLAND, 1998).
A Diretriz para o Planejamento do Fechamento de Minas - Guideline
for Mine Closure Planning (QMC, 2001).
Mineral resources Act of 1990 (VICTORIA, 1990).
Extractive Industry development Act 1995 and associated regulations
(VICTORIA, 1995).
Mining Management Act 2011 (NORTHERN, 2011)
Environmental Assessment Act 1994 (NORTHERN, 1994).
The Mines Act 1996 (BRITISH COLUMBIA, 1996a).
Environmental Assessment Act 2002 (BRITISH COLUMBIA, 2002).
Contaminated site regulation 1996 (BRITISH COLUMBIA, 1996b).
Mining Act 1990 ( Part VII ) (ONTARIO, 1990a).
Ontario Regulation 24/00 (ONTARIO, 2000).
Environmental Protection Act 1990 (ONTARIO, 1990b).
Ontario Water Resource Act 1990 (ONTARIO, 1990c).
Environmental Quality Act 1972 (QUEBEC, 1972).
Quebec Mining Act (QMA) of 1995 (QUEBEC, 1995).
The Environmental Assessment Act 1995 (SASKATCHEWAN, 1995).
The Environmental Management and Protection Act 2002
(SASKATCHEWAN, 2002).
The Reclaimed Industrial Sites Act 2008 (SASKATCHEWAN, 2008).
Environmental protection and Enhancement Act 2002 (NORTHWEST,
2002).
Mines and Mineral Act 1984 (NORTHWEST, 1984).
Mine and Minerals Act 1991 (MANITOBA, 1991).
Contaminated Sites Reclamation Act 2005 (MANITOBA, 2005).
Workplace Safety and Health Act W210 (MANITOBA, 2014).

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES

Fornecem os requisitos legais para o tratamento e
reabilitação do ambiente afetado pela mineração.

Fornecem os requisitos legais para o tratamento e
reabilitação do ambiente afetado pela mineração.
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No Brasil não existe legislação federal que discipline a desativação dos
empreendimentos do setor mineral, apenas Minas Gerais possui legislação específica
(ARAUJO, 2014b). Segundo SANCHEZ et al. (2013) no Brasil: “Poucas minas foram
fechadas segundo algum plano preestabelecido, e as medidas de fechamento ainda são
confundidas com ações de recuperação de áreas degradadas, a experiência adquirida
ainda é pouco compartilhada com os profissionais do setor e os avanços no
conhecimento ainda carecem de sistematização”.
Aspectos sobre o fechamento de mina no Brasil começaram ser mencionados no
Código de Mineração (BRASIL, 1967) em que se estipulou que não se deve suspender a
frente de lavra sem prévia autorização do DNPM.
Segundo TONIDANDEL (2012): “No Brasil o fechamento de mina foi
considerado a partir do advento da Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), da Constituição
Federal de 1988, quando ganharam importância o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Entretanto, o fechamento de mina foi levado
em conta de forma explícita apenas a partir de 2001, com a publicação da Norma
Reguladora de Mineração (NRM) nº 20, da Portaria nº 237 de 18 de outubro de 2001
(BRASIL, 2001a) do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). A
legislação do setor mineral encontra-se dispersa, pois é vinculada a dois ministérios:
Minas e Energia (por meio do DNPM) e Meio Ambiente (por meio do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA)”.
Quanto à legislação ambiental, Minas Gerais foi o primeiro estado do país a
antecipar a legislação ambiental federal nos procedimentos que disciplinam a etapa de
desativação de empreendimentos minerários. Foi publicada a Deliberação Normativa
(DN) nº 127 do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) em 2008 (MINAS
GERAIS, 2008), que estabelece diretrizes e procedimentos para avaliação ambiental da
fase de fechamento de mina. Além disso, em Minas Gerais, os empreendimentos
minerários devem atender às determinações estabelecidas pela NRM nº 21 da Portaria
nº 237, de 18 de outubro de 2001 (BRASIL, 2001b) do DNPM para a reabilitação de
áreas pesquisadas, mineradas e impactadas. A documentação referente à NRM nº 21
deve ser protocolada no DNPM e a documentação referente à DN nº 127/2008 deverá
ser protocolada junto ao Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA), órgão que
integra a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Instituto Mineiro de Gestão
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de Águas (IGAM), Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG) e as Superintendências
Regionais de Minas Gerais (SUPRAMs) (TONIDANDEL, 2011).
Além disso, em Minas Gerais nos últimos anos, as empresas de mineração têm
executado planos e aplicam técnicas de fechamento de mina. Empresas de grande porte
vêm apresentando planos de fechamento e de descomissionamento. Entretanto, as
pequenas empresas, aliadas à falta de fiscalização, têm sido as principais responsáveis
pela geração de passivos ambientais (TONIDANDEL, 2012). Em 2013 foi publicado
pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) o “Guia para o Planejamento do
Fechamento de Mina” que aborda um conjunto de diretrizes e boas práticas relacionadas
ao encerramento das atividades de minas. No guia (SANCHEZ et al., 2013) distribuído
pelo IBRAM é estabelecido que deverá ser realizado um plano de fechamento, onde
serão definidos procedimentos técnicos e operacionais para o fechamento e a
estabilização e reabilitação das áreas exauridas da mina, pilha de estéril e barragens de
rejeitos, etc.

2.3.2. Segurança de barragens de mineração
A nível nacional e mundial existem normativas e vários documentos quanto aos
requisitos sobre segurança de barragens de contenção de rejeitos. Na Tabela 2.5 são
apresentados alguns documentos existentes no Brasil, Austrália, Canadá e Europa.
No Brasil, desde 2001, Minas Gerais vem desenvolvendo um amplo processo de
debate sobre a gestão de barragens de rejeitos e de resíduos em indústrias e minerações.
Este trabalho é coordenado pela FEAM, com participação de empreendedores,
consultores e representantes de diversas entidades que atuam na área ambiental e social.
Esse trabalho é denominado de Programa de Gestão de Barragens. A atual gestão de
barragens no estado, coordenada pela FEAM, está subsidiada pelas Deliberações
Normativas COPAM DN n° 62/2002 (MINAS GERAIS, 2002), DN n° 87/2005
(MINAS

GERAIS,

2005)

e

DN

n°

124/2008

(MINAS

GERAIS,

2008)

(TONIDANDEL, 2011).
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Tabela 2.5 – Algumas normas e documentos sobre segurança de barragens de rejeitos.
PAÍS

NÍVEL
Nacional

Brasil

Estadual /
Minas
Gerais
Victoria
Queensland
New South
Wales

Austrália

Nacional

Nacional

Marco Estratégico para a Gestão de Rejeitos - Strategic Framework
for Tailings Management.(MCMPR e MCA, 2003).

ANCOLD

Diretriz de Barragens de Rejeitos - Guidelines on Tailings Dams
publicada pela ANCOLD (2011).

Ontario
Canadá
Nacional

Europa

SEGURANÇA DE BARRAGENS DE REJEITOS
NORMA/DOCUMENTO
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES
Estabelecido
por
esta lei que deverá ser elaborado anualmente
Lei No. 12.334 de 20 de setembro de 2010. Política Nacional de
o
Relatório
de
Segurança
de Barragens (RSB).
Segurança de Barragens (PNSB) (BRASIL, 2010)
DN n° 62/2002 – COPAM (MINAS GERAIS, 2002).
DN n° 87/2005 – COPAM (MINAS GERAIS, 2005).
Segurança de barragens.
DN n° 124/2008 – COPAM (MINAS GERAIS, 2008).
Gestão de Instalações de Disposição de Rejeitos (Management of
Define as políticas de regulação e fornece orientações para a
Tailings Storage Facilities) (DPI, 2004).
disposição de rejeitos.
The Environmental Protection Act of 1994 (QUEENSLAND,
Regulamentação das TSF.
1994).
Lei de Segurança de Barragens de 1978 (NSW, 1978).
Segurança de barragens de rejeitos.
Guidance Sheets - Guia DSC3FE (DSC, 2010).
Segurança de barragens.
Gestão dos Rejeitos - Tailings Management - Liderando a Prática
Risco para gestão de rejeitos. Aspectos considerados no
do Desenvolvimento Sustentável - Leading Practice Sustainable
fechamento, descomissionamento e reabilitação para as TSF.
Development para a Indústria de Mineração (DITR, 2007).

Nacional

Regulamentação de Ontario - Parte 4 - Ontario Regulation nº
240/2000 (ONTARIO, 2000).
Diretrizes de Segurança da Barragem - Dam Safety Guidelines.
(CDA, 2007)
Application of Dam Safety Guidelines to Mining Dams (CDA,
2013)
Melhores Técnicas Disponíveis - Best Available Techniques - BAT.
Sustainable Improvement in Safety of Tailings Facilities
(TAILSAFE) XENIDIS et al. (2004).

Gerenciamento, participação dos interessados, gestão de
riscos, implementação e aspectos de fechamento. Introduzir
regulamentos de rejeitos e manuais de orientação.
Concepção, construção e operação de barragens de rejeitos.
Considerações de risco e suporte com relação ao projeto nas
fases de fechamento e pós-fechamento das barragens.
Faz referência às Barragens de Rejeitos de Mineração, cujo
objetivo é garantir a estabilidade ao longo do tempo.
Segurança de barragens.

Segurança de barragens.

20

O Conselho Estadual de Política Pública – COPAM, elaborou a Deliberação
Normativa n° 62 de 17 de setembro de 2002 (MINAS GERAIS, 2002), que dispõe sobre
critérios de classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de
reservatório de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de
Minas Gerais, e considera a necessidade de se desenvolver mecanismos específicos para
a segurança na implantação, construção e operação e encerramento/desativação dessas
barragens por parte dos empreendedores. É obrigatório por parte do empreendedor o
plano de desativação do sistema. E os proprietários são responsáveis pela implantação
de procedimentos de segurança em todas as fases.
A Deliberação Normativa n° 87 de 17 de junho de 2005 (MINAS GERAIS,
2005) altera e complementa a DN n° 62 de 2002, incorpora recomendações técnicas e
estabelece procedimentos para a auditoria de segurança nas barragens, e é
complementada ainda pela Deliberação Normativa COPAM n° 124, de 09 de outubro de
2008 (MINAS GERAIS, 2008).
No âmbito nacional, a Lei no. 12.334 de 20 de setembro de 2010 (BRASIL,
2010) estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) destinadas à
acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à
acumulação de resíduos industriais e cria o Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens (SNISB). Fica estabelecido por esta lei a fiscalização, a
realização de um plano de segurança da barragem e de um Relatório de Segurança de
Barragens (RSB) anualmente, entre outros, para as condições e características das
barragens estipuladas nesta Lei.

2.3.3. Aspectos, normas e documentos relacionados com a fase de longo
prazo
Os aspectos relacionados com o período de longo prazo ainda se encontram
superficiais (ICOLD, 2013; ANCOLD, 2011; DME, 1999; DPI, 2004; XENIDIS et al.,
2004; SANCHEZ et al., 2013). Algumas diretrizes e documentos mencionam algumas
considerações que devem ser observadas para garantir a segurança das barragens em
longo prazo, mas faltam leis que regulamentem e exigam medidas a consideradas desde
o projeto inicial. Um resumo dos documentos encontrados sobre o período de longo
prazo é apresentado na Tabela 2.6.
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Tabela 2.6 – Algumas normas relacionadas a aspectos de longo prazo de barragens de rejeitos.
PAÍS

Internacional

NÍVEL

ICOLD

Austrália
Ocidental

Austrália

Victoria

ANCOLD

Canadá

Ontario

Europa

Nacional

Brasil

Minas Gerais /
estadual

ASPECTOS RELACIONADOS AO LONGO PRAZO
NORMA/DOCUMENTO
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES
Fornece requisitos e objetivos específicos dos rejeitos para o
Boletim 153 (Sustainable Design and Postdesenvolvimento sustentável de projetos de encerramento de
Closure Peformance of Tailings Dams) (ICOLD,
barragens de rejeitos. Descreve que a tendência internacional será de
2013).
mais de 1.000 anos para realizar projetos de encerramento em longo
prazo.
Diretrizes para o Projeto e Operação Seguros Diretrizes que mencionam alguns aspectos que devem ser
The Guidelines on the Safe Design and Operation considerados para o longo do tempo. Não faz menção a nenhum
(DME, 1999).
tempo de longo prazo.
Faz referência às responsabilidades com respeito ao longo prazo. É
Gestão de Instalações de Disposição de Rejeitos
estabelecido que as TSFs devem ser projetadas para serem estáveis
(Management of Tailings Storage Facilities)
em longo prazo. Não é proposto nenhum tempo referente para o longo
(DPI, 2004).
prazo.
Propõe um período de 1.000 anos como período de longo prazo e
Diretriz de Barragens de Rejeitos - Guidelines on
realizar análises de estabilidade (com FS ≥ 1,5) com relação à fase de
Tailings Dams publicada pela ANCOLD (2011).
pós-fechamento na condição drenada para diferentes condições ou
cenários físicos.
Regulamentação de Ontario - Parte 4 - Ontario
Faz referência às barragens de rejeitos de mineração, com objetivo de
Regulation nº 240/2000 (ONTARIO, 2000).
garantir a estabilidade ao longo do tempo.
Melhores Técnicas Disponíveis - Best Available
Techniques - BAT. Sustainable Improvement in
As barragens deverão permanecer estáveis em longo prazo após o
Safety of Tailings Facilities (TAILSAFE)
fechamento. O longo prazo normalmente significa até 2.000 anos.
XENIDIS et al. (2004).
Não se faz referência a aspectos detalhados nas análises de
Guia para o Planejamento do Fechamento de
estabilidade de barragens nem do tempo considerado como longo
Mina - IBRAM (SANCHEZ et al., 2013).
prazo.
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O Boletim 153 (Sustainable Design and Post-Closure Performance of Tailings
Dams) da ICOLD (2013) tem por objetivo definir requisitos específicos para a
realização de um plano de encerramento sustentável de barragens de rejeitos. Sendo que
alguns dos princípios aplicados para ter um projeto sustentável é a estabilização em
longo prazo das condições físicas, químicas, ecológicas e sociais das barragens de
rejeitos para minimizar a contínua degradação. Na estabilidade física são levadas em
consideração as mudanças devido ao intemperismo e degradação do material e
mudanças por temperatura, entre outras. Conforme a ICOLD (2013) não há um
consenso atual do período de tempo tomado como longo prazo para o projeto de
encerramento. Há um acordo geral de que as barragens de rejeitos devem permanecer
em longo prazo em uma condição autossustentável, resistindo permanentemente às
forças naturais, não causando prejuízo ao ambiente e sem necessidade de manutenção e
despesas contínuas. A tendência internacional para os projetos de encerramento é de um
período de mais de 1.000 anos como longo prazo.
A ANCOLD (2011) na Diretriz de Barragens de Rejeitos - Guidelines on
Tailings Dams propõe que um período de 1.000 anos seja considerado razoável como
longo prazo, dado que na Europa existem atualmente exemplos de depósitos de rejeitos
de mais de 800 anos de idade que estão sendo ativamente monitorados. Na ANCOLD
(2011) é proposta realizar análises de estabilidade com fator de segurança (FS) maior ou
igual a 1,5 com relação à fase de pós-fechamento nas condições drenadas.
No estado de South Australia, Austrália existem as Diretrizes para o Projeto e
Operação Seguros – The Guidelines on the Safe Design and Operation (DME, 1999),
onde são mencionados alguns aspectos que devem ser considerados para o longo prazo,
mas não se faz referência a nenhum tempo de longo prazo.
No estado de Victoria, Austrália existe o documento Gestão de Instalações de
Disposição de Rejeitos – Management of Tailings Storage Facilities (DPI, 2004). Neste
documento fazem referência às responsabilidades com respeito ao longo prazo. É
estabelecido que as TSFs deverão ser projetadas para serem estáveis em longo prazo,
mas não se faz referência a nenhum tempo para o longo prazo.
Na Europa, no documento elaborado pelo Sustainable Improvement in Safety of
Tailings Facilities (TAILSAFE) faz-se referência a que as barragens deverão
23

permanecer estáveis em longo prazo, após o fechamento, por 2.000 anos (XENIDIS et
al., 2004).
No Brasil, em Minas Gerais, no Guia para o Planejamento do Fechamento de
Mina realizado pela IBRAM são mencionadas algumas medidas que devem ser
consideradas na desativação, como execução de ações de monitoramento e manutenção
das barragens de rejeitos, mas não se faz referência às medidas a serem tomadas sobre a
estabilidade das barragens e a nenhum período de tempo como longo prazo (SANCHEZ
et al., 2013).
As normas, diretrizes e documentos relacionados com as exigências sobre a
segurança de barragens de rejeitos de mineração em longo prazo, ainda são muito
genéricas. Percebe-se a falta de estudos que deem apoio às entidades governamentais e à
indústria da mineração para elaborar normas técnicas apropriadas, que permitam
melhorar o planejamento do projeto e a segurança na gestão de rejeitos de mineração
depositados em barragens em longo prazo.

2.4. Alterações
por
envelhecimento,
umedecimento/saturação e secagem,
temperatura e pressão em rejeitos e solos

ciclagem
ciclagem

de
de

Segundo YATSU (1988) o intemperismo pode mudar as propriedades
geotécnicas pela ação de processos químicos, físicos e biológicos sobre rochas e
minerais em resposta às condições do meio ambiente. CARELSEN (2013) menciona
que em particular os rejeitos que são constituídos essencialmente por minerais e que são
expostos ao meio ambiente nas barragens, podem ser instáveis e experimentar altas
taxas de intemperismo. Os rejeitos do minério original podem formar precipitados
químicos durante e após o beneficiamento, e após a disposição podem também gerar
minerais secundários durante o intemperismo. Neste item é apresentada uma revisão
bibliográfica dos trabalhos encontrados sobre alterações em rejeitos e solos pela
passagem do tempo e envelhecimento, por ciclos de umedecimento/saturação e
secagem, por ciclos de temperatura e pressão e por liquefação sob carregamento
dinâmico (sismos) e estático, embora a solicitação dinâmica não tenha sido analisada na
presente pesquisa.
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2.4.1. Envelhecimento (Aging)
Em períodos geológicos de milhões de anos, podem ocorrer transformações na
estrutura e composição dos solos devido a processos mecânicos, químicos ou
microbiológicos dependentes do tempo. Estas mudanças devido à passagem do tempo
são denominadas efeitos de envelhecimento - Aging, e podem ocorrer também em
períodos mais curtos de interesse na engenharia, acontecendo em semanas, meses ou
anos e ocasionando alterações nas propriedades dos solos e rejeitos. É de interesse
estudar as alterações nas características físicas, químicas e mineralógicas causadas pela
passagem do tempo e como estas alterações podem afetar o comportamento mecânico
de resistência ao cisalhamento dos rejeitos, influenciando na estabilidade das barragens
de rejeitos ao longo do tempo.
Segundo TRONCOSO et al., (1988) é geralmente reconhecido que a resistência
à liquefação de areias tende a aumentar com o avanço da idade de deposição,
provavelmente por causa da cimentação desenvolvida nos pontos de contato dos grãos
ao longo de um período de tempo prolongado. Para avaliar a resistência cíclica de
rejeitos arenosos, envelhecidos, pouco cimentados de mineração de cobre da Barragem
El Cobre no Chile, TRONCOSO et al. (1988) realizaram ensaios triaxiais cíclicos. Os
resultados desses ensaios permitiram observar que a porcentagem da tensão cíclica que
é requerida para produzir um estado com 5% de deformação de amplitude dupla (estado
mais fofo) tendeu a aumentar em fatores de 2,0, 2,4 e 3,5 para as amostras de 1, 5 e 30
anos de envelhecimento, respectivamente, como mostrado na Figura 2.5 e Tabela 2.7.
Isto significa que as amostras tiveram um aumento de resistência com o aumento da
idade de disposição dos rejeitos.
Só foram encontrados estudos sobre envelhecimento em rejeitos minerais por
TRONCOSO et. al. (1988), portanto foram consultados trabalhos de aging em
diferentes solos, focando nos estudos de resistência em areias, pela similaridade com a
granulometria silto-arenosa do rejeito estudado na pesquisa.
Vários exemplos em areias (DARAMOLA, 1980; MITCHELL e SOLYMAR,
1984; SCHMERTMANN, 1987; MESRI et al., 1990; SCHMERTMANN, 1991;
HUMAN, 1992; JOSHI et al., 1995, e BAXTER e MITCHELL, 2004) mostram
25

melhoramento nas propriedades de rigidez, módulo cisalhante a pequenas e grandes
deformações, resistência à penetração medida pelo CPT (Ensaio de Penetração do Cone
– Cone Penetration Test) e SPT (Ensaio de Penetração Padronizado - Standard
Penetration Test), resistência ao cisalhamento não drenado, capacidade de carga de
estacas e diminuição da poropressão com o tempo.

Figura 2.5 – Aumento da resistência de amostras de rejeitos de cobre submetidas a
ensaios triaxiais cíclicos com diferentes idades de disposição. Traduzido de
TRONCOSO et al. (1988).
Nos últimos anos, várias evidências por ensaios in situ mostram que solos
granulares após a disposição, perturbação e/ou compactação, em aterros hidráulicos e
em depósitos densificados recentemente aumentaram sua rigidez e resistência à
penetração ao longo do tempo quando submetidos a uma tensão efetiva constante, e em
menor número, os ensaios de laboratório também mostram esta melhoria.
Na literatura foram encontrados trabalhos que apresentaram melhoramento com
o envelhecimento: DARAMOLA (1980), MITCHELL e SOLYMAR (1984),
SCHMERTMANN (1987), MESRI et al. (1990), SCHMERTMANN (1991), HUMAN
(1992), JOSHI et al. (1995), BAXTER (1999), BAXTER e MITCHELL (2004). Há
outros trabalhos em que não aconteceu nenhuma mudança (BAXTER, 1999; BAXTER
E MITCHELL, 2004). Os detalhes serão comentados adiante.
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Tabela 2.7 – Literatura sobre alterações em rejeitos e solos por envelhecimento (aging).

SOLO GRANULAR

REJEITOS

MATERIAL
Rejeitos de
mineração de
cobre. Areias (%
finos 15-30%).
(Não é descrita a
mineralogia).

Areias de dois
tipos: River sand
(calcita, e
possívelmente
norsethita,
quartzo) e
Beaufort Sea
sand (quartzo e
traços de albita)

Areias
Evanston Sand:
carbonato,
dolomita (79,1%
SiO2, 3,56%
Al2O3, 5,08%
CaO, 2,76%
MgO, 2,11%
Fe2O3) e Density
Sand: quase
puramente
quartzo (98,7%
SiO2 e 1,0%
Fe2O3).

ENVELHECIMENTO (Aging)
PARÂMETROS

FONTE

MÉTODO

TRONCOSO et
al. (1988)

Amostras indeformadas e amostra reconstituída.
Ensaios
triaxiais
cíclicos.
Saturação
por
contrapressão de 100kPa, adensamento com
pressões confinantes de 50 e 100kPa. A tensão
cíclica axial foi aplicada em condição não drenada
até uma deformação axial de dupla amplitude de 5%.

Resistência
cíclica.

CONCLUSÕES
Areia com 30, 5 e 1 anos de disposição apresentou 3,5, 2,4 e 2,0
vezes maior resistência cíclica, respectivamente em relação com a
amostra recentemente reconstituída.

JOSHI et
al. (1995)

Comparação de areias depositadas recentemente e
envelhecidas até tempo de 2 anos em equipamento
especialmente projetado, sob tensão constante de
100kPa. Areias em estado seco, estados submersos
em água destilada e em água do mar.

Resistência à
penetração,
mineralogia e
estrutura dos
grãos com o
envelhecimento.

Aumento na resistência à penetração com o tempo (Figura 2.6), o
aumento nas areias submersas foi maior do que da areia seca e foi
devido nas areias secas ao rearranjo entre partículas, já nas areias
submersas ao rearranjo pela lubrificação do fluido, à cimentação
causada pela precipitação de sais e provavelmente de sílica.
Estudos morfológicos e da estrutura dos grãos usando microscopia
eletrônica com aumento de 80 vezes mostraram a formação de
nódulos cimentados fracamente (Figura 2.7) nas duas areias, antes e
depois do envelhecimento nos estados submersos em água destilada
e em água do mar. A formação de uniões de cimentação nos
contatos e espaços entre os grãos é observada nas duas areias em
água destilada (Figura 2.7e,f) e na água do mar (Figura 2.7g,h). Na
água de mar pode ser observada grande quantidade de precipitados.

BAXTER
(1999) e
BAXTER
e MITCHELL
(2004)

Dois tipos de ensaios de laboratório: a) Amostras
preparadas por pluviação em células de parede rígida
de PVC +aço, períodos de envelhecimento de 30 a
118 dias, submetidas a tensões verticais de 100 kPa,
sob diferentes combinações de densidade relativa
(40 e 80%), temperatura (20 e 40°C) e imersas em
diferentes composições de fluido dos poros (água
destilada, etilenoglicol, água saturada com CO2 e ar
seco). b) A Density Sand foi colocada em baldes e
densificada por agitação. Tempo de envelhecimento
até 180 dias sem tensão vertical à temperatura de
20°C e densidade relativa de 60% com fluidos de
poros de água destilada e de NaCl.

Módulo
cisalhante de
pequenas
deformações
(Go),
condutividad
e elétrica,
química do
fluido dos
poros e
resistência à
penetração
do minicone.

Aumentos no Go. As análises químicas sugeriram que a
precipitação de carbonato e sílica ocorreu em dois dos testes da
Evanston Sand para fluido de poros de CO2 saturado em água, mas
eles comentam que é impossível que a precipitação do carbonato ou
sílica seja a responsável pelos efeitos de aging nas areias. Não
houve um incremento correspondente na resistência à penetração
do minicone com o tempo (Figura 2.8) onde pode ser observado
que não há variação neste parâmetro nas amostras recentemente
depositadas e em amostras envelhecidas das areias Evanston Sand
(Figura 2.8a) e Density Sand (Figura 2.8b), para diferentes
combinações de temperatura e densidade relativa.
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Tabela 2.7 – Literatura sobre alterações em solos por envelhecimento (aging) (Continuação).
ENVELHECIMENTO (Aging)

SOLO GRANULAR

MATERIAL

Areia grossa
(Ensaios CT),
Areia média
quartzosa
referida como
Silica Sand,
(Ensaios AE)

FONTE

SUAREZ et
al. (2014)

MÉTODO E PARÂMETROS ESTUDADOS
a) Tomografia computadorizada de raios-X (CT) para estudar
em microescala as alterações na estrutura interna do solo
(rotação e deslocamentos) ocorrendo durante uma carga de
compressão unidimensional. Amostras reconstituídas de areia
por pluviação e submetidas a uma tensão vertical de 62kPa
permitindo o creep durante 7 dias.
b) Emissão acústica (AE) em ensaios de compressão
unidimensional e em ensaios triaxiais durante o aging. i)
Ensaios de compressão unidimensional: amostras de areia
quartzosa reconstituídas por pluviação e vibração com
densidade relativa de 85%. Aplicadas tensões verticais de
170, 340, 680 e 1360kPa, permitido o creep por 30 minutos e
após cada incremento de carga foi aplicado. ii) Ensaios
triaxiais: amostras com densidade relativa de 65%. O creep
foi permitido sob pressão confinante isotrópica de 70kPa.
Após o adensamento foi incrementada a tensão desviadora
(σd) até que o nível de tensão (σd/σdmax) atingiu 25%. Neste
ponto o creep foi permitido sob tensão horizontal e vertical
constantes. Após 3hs, a σd foi incrementada para nível de
tensão de 50% e foi permitido o creep de novo. O processo
foi repetido para um nível de tensão de 75%, depois disso a
amostra rompeu.
c) Método dos elementos discretos (DEM): simulações das
interações das partículas das amostras de areia pelos efeitos
do aging. Modelo em que foi permitido o creep de 0, 1E2,
1E4 e 1E6 segundos sob um nível de tensão constante de
σ1'=540kPa e σ3'=300kPa, e após a σd foi incrementada até a
ruptura.

CONCLUSÕES

O aging produz alterações que podem ser de dias a meses após a
deposição do material. Pelos resultados dos ensaios de CT e AE foi
observado que os grãos do solo se movem e rotacionam com o tempo,
redistribuindo as tensões na estrutura do solo. Além disso, as simulações
com DEM indicam que a redistribuição das tensões causa alterações
significativas nas propriedades macroscópicas do conjunto de partículas.
Os efeitos do aging em solos granulares são significativamente
diminuídos quando o material é subsequentemente deformado. Este
comportamento ajuda a explicar porque as propriedades medidas após
grandes deformações, tais como a resistência ao cisalhamento, podem
não apresentar ganhos tão significativos pelo aging.
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A seguir é apresentado um resumo dos trabalhos mais relevantes que
apresentaram alteração no solo com o tempo e na Tabela 2.7. são mostrados os detalhes.
Há incerteza sobre os mecanismos que provocam o melhoramento das
propriedades em areias devido ao envelhecimento: se são por mecanismos físicos ou
químicos, ou ambos. Os mecanismos físicos e mecânicos consistem em um aumento da
resistência ao atrito desenvolvido durante a compressão secundária, aumento no
intertravamento das partículas e na rugosidade da superfície, e no arqueamento de
tensões internas (MESRI et al., 1990;. SCHMERTMANN, 1991). Os mecanismos
químicos referem-se à dissolução e precipitação da sílica ou outros compostos tais como
carbonato de cálcio (MITCHELL e SOLYMAR, 1984; JOSHI et al., 1995).
Quanto aos procedimentos aplicados nos ensaios realizados na literatura
consultada (JOSHI et al., 1995; BAXTER, 1999; BAXTER e MITCHELL (2004) e
SUAREZ et al., 2014) (Tabela 2.7) se observa que os tempos de envelhecimento foram
de 7 dias até 2 anos, e todos os trabalhos envolveram alteração forçada em laboratório.
As areias foram envelhecidas em estados submersos e secos e foram aplicadas tensões
verticais externas, só nos ensaios realizados na areia preparada em baldes por BAXTER
(1999) não foi aplicada nenhuma carga.
Como esperado, a mineralogia da areia testada influencia os resultados, porém
mais importante parece ser a influência da presença e composição do fluido intersticial.
O efeito se mostra progressivo com o tempo de envelhecimento, o que é consistente
com os dois possíveis mecanismos, o físico de redistribuição de tensões e de rearranjo
das partículas, e o químico de formação de novas substâncias. A Figura 2.6a e a Figura
2.6b (JOSHI et al., 1995; areia com quartzo e calcita) mostram que há uma diferença
significativa entre 6 meses e 1 ano para a condição seca e submersa em água destilada,
mas a Figura 2.6c mostra uma diferença bem menor para a condição submersa em água
do mar. Na Figura 2.6b há ainda a comparação entre 1 e 2 anos e a diferença já não se
mostra tão importante. Aparentemente, há uma tendência à estabilização ou, pelo
menos, a taxa de variação decresce assintoticamente. O trabalho de SUAREZ et al.
(2014) mostra ainda que os efeitos do envelhecimento na areia média quartzosa testada
são suplantados pela indução de grandes deformações. Estes autores realizaram ensaios
com aplicação de tensões verticais mais altas (de 170 a 1360kPa) do que os outros
trabalhos (100kPa).
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(a) River Sand em estado seco.

(b) River Sand submersão em água destilada.

(c) River Sand submersão em água do mar.
Figura 2.6 - Efeito do aging na resistência à penetração da areia – River sand. Traduzido
de JOSHI et al. (1995).
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(a) River Sand - Depositada recentemente.

(b)Beaufort Sea Sand – Depositada recentemente.

(c) River Sand – Envelhecida em estado (d) Beaufort Sea Sand - Envelhecida em estado
seco.
seco.

(e) River Sand – Envelhecida em água (f) Beaufort Sea Sand - Envelhecida em água
destilada. Formação de nódulos e uniões destilada. Formação de
nódulos e uniões
cimentadas fracamente.
cimentadas fracamente.

(g) River Sand - Envelhecida em água do (h) Beaufort Sea Sand - Envelhecida em água do
mar. Formação de
nódulos e uniões mar. Formação de nódulos e uniões cimentadas
fracamente e precipitados.
cimentadas fracamente e precipitados.
Figura 2.7 – Microscopia eletrônica de varredura mostrando o efeito do aging sob
diferentes condições do ambiente. Traduzido de JOSHI et al. (1995).
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Figura 2.8 – Resultados de ensaios de penetração do minicone com o tempo em duas
areias. Traduzido de BAXTER e MITCHELL (2004).

2.4.2. Ciclagem – umedecimento/saturação e secagem
Os rejeitos de mineração depositados nos lagos das barragens podem estar
expostos ao intemperismo por eventos extremos de inundações por precipitações e de
secas por estiagem ao longo dos anos, que podem mudar algumas das propriedades
destes materiais. Estas alterações podem ser simuladas em laboratório pela imposição de
ciclos alternados de saturação e secagem.
Neste item é apresentado o levantamento da literatura sobre as alterações
sofridas por ciclos de umedecimento e secagem em rejeitos, em enrocamentos e rochas,
em solos granulares e alguns solos finos. Optou-se por apresentar também os trabalhos
realizados em materiais distintos do tipo de rejeito estudado na pesquisa, para levantar
os diversos procedimentos adotados e as tendências observadas em cada caso, que
podem vir a ser úteis para a discussão dos resultados posteriormente. Também é
realizada uma revisão dos procedimentos aplicados em ensaios de ciclagem de
saturação e secagem. Na Tabela 2.8 é apresentado um resumo destes trabalhos com o
tipo de material estudado, metodologia de ensaios em laboratório ou campo, parâmetros
analisados e conclusões obtidas.

32

Tabela 2.8 – Literatura sobre alterações em rejeitos por ciclos de saturação ou umedecimento e secagem.
CICLAGEM DE UMEDECIMENTO E SECAGEM

REJEITOS

MATERIALE
PRINCIPAIS
MINERAIS

FONTE

MÉTODO

PARÂMETROS
ESTUDADOS

Rejeitos finos
de ferro
(lama)
(Fe2O3, SiO2,
Al2O3, P2O5)

SILVA
(2003) e
SILVA e
OLIVEIRA
FILHO
(2003)

Estudo de ressecamento de um rejeito fino de
mineração de ferro (Barragem do Germano Samarco) exposto a condições climáticas e
deixado drenar em uma área-teste. Monitoramento
dos parâmetros climáticos. Seção instrumentada e
monitorada. Período de 180 dias.

Ressecamento-teor de
umidade volumétrica do solo.
Modelo hidrológico de
evaporação potencial.

Aparecimento de trincas de ressecamento.

Areias
revestidas
(coatings)
com óxidos
de ferro
(hematita e
goethita)

LARRAHONDO E
BURNS
(2014)

Ensaios em laboratório. Amostras de coatings
foram preparadas em laboratório simulando as
cimentações que podem ocorrer em campo. Foram
analisados a rugosidade e parâmetros de
resistência ao cisalhamento por ensaios triaxiais
CD.

Rugosidade, área superficial,
comportamento de resistência
ao cisalhamento em ensaios
CD e ângulo de atrito efetivo
no estado crítico.

A areia revestida de hematita apresentou uma maior
rugosidade, área superficial, aumento no ângulo de
atrito efetivo no estado crítico ϕ'cs de 36,9°, seguido da
areia revestida com goethita, com 35.6° e da areia
inalterada de 35°.

Rejeitos de
cobre,
(quartzito e
pirita)

CARELSEN (2013)

Análises em campo do intemperismo dos rejeitos
em um do depósito. Não foi mencionado o período
analisado.

Rejeitos finos
de ouro
(rolamento
de
arsenopirita)

CRAW et
al. (1999)

Análises em campo de rejeitos expostos a secagem
e oxidação por 4 anos, no mesmo lugar de
disposição. O nível d’água rebaixou 1-3m, rejeitos
saturados, pH original alcalino de 10.

Oxidação da pirita,
verificação de formação de
hardpan layers. Análise
qualitativa (cor), resistência à
penetração (piezocone).
Estudo da oxidação,
mineralogia e análises
químicas dos parâmetros: pH,
Eh em rejeitos e na água dos
poros.

Pela cor amarelada dos rejeitos e pelo incremento da
resistência à penetração do piezocone, foi verificada a
formação de uma camada hardpan entre a camada
oxidada (cor laranja-marrom) e a camada não oxidada
(cor cinza, similar aos rejeitos recém depositados).
Mudanças na mineralogia e na química (pH e Eh) dos
rejeitos e da água dos poros. Fendas oxidadas,
deposição de óxidos de ferro e minerais de arsenato e
fixação de As (Arsênio) na zona ressecada. Não foi
observada alteração nos grãos de sulfeto.

DEVASAHAYAM
(2007)

Ensaios em laboratório. Em uma coluna as
amostras foram submetidas a ciclos de
umedecimento-secagem de oxidação, passando ar
umidificado
a
velocidade
constante
e
semanalmente eram lixiviadas com água
deionizada por 4 horas a uma taxa muito baixa,
ficando não saturadas. Ensaios realizados em uma
sala com temperatura e umidade constante (25C°,
50%). Medições por períodos de 0 a 24 dias.

Granulometria, número de
partículas totais, área
superficial, conteúdo de SO42(sulfatos).

As partículas foram decompostas pela oxidação e
ficaram com granulometria mais fina, o número total de
partículas e a área superficial aumentaram. O conteúdo
de sulfatos cresceu com o aumento na área superficial
(que é indicativo da ocorrência de geração de AMD).

Rejeitos e
resíduos de
carvão (SiO2,
Al2O3, S,
Fe2O3, TiO2)

CONCLUSÕES
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Tabela 2.8 – Literatura sobre alterações de rochas e enrocamentos por ciclos de saturação e secagem (Continuação).
CICLAGEM DE SATURAÇÃO E SECAGEM
MATERIAL E
PRINCIPAIS
MINERAIS

ROCHAS E ENROCAMENTOS

Agregados

Basalto denso do
enrocamento Barragem
Marimbondo
(agregado
cristalino de
plagioclásio,
piroxênio,
olivina e opacos,
sem minerais
expansivos)
Basalto denso do
enrocamento Barragem
Marimbondo
(agregado
cristalino de
plagioclásio,
piroxênio,
olivina e opacos,
sem minerais
expansivos)

FONTE

MÉTODO

PARÂMETROS
ESTUDADOS

NBR 12696
(ABNT,
1992)
(desativada em 12
de julho de
2013)

Ensaios em laboratório. Ciclos alternados de imersão e
secagem de agregados em uma sala controlada de
temperatura de 23±2°C e de umidade relativa de 5085%. Ciclo: a) imersão em água durante 14±1 hs, b)
secagem em estufa a 105±5°C, durante 8±1 hs, c)
resfriamento durante 60±5 min. Número de 120 ciclos.

Norma para
verificação do
comportamento de
agregados por ciclos
de imersão e
secagem.

Por ser norma, não tem conclusões.

Avaliação da
alterabilidade por:
a) análises
petrográficas para
composição
mineralógica e
análises químicas e
b) ensaios de
abrasão.

Análise petrográfica: alteração provocou abertura de
fissuras, devidas à expansão e contração das partículas
pela variação de temperatura. Análises químicas: no
material alterado em campo foi observado aumento de
Fe2O3 na superfície do material, devido à oxidação. No
material alterado em laboratório não foram verificadas
variações significativas, mas foi observado uma
coloração avermelhada na área externa das partículas.
Foram observadas menores concentrações de SiO2, Na2O
e CaO na superfície do material alterado comparado com
o intacto, indicando o início de lixiviação destes
elementos. Desgaste: aumentou no material alterado
comparado com o material inalterado.

Caracterização
mecânica: ensaios de
carregamento
pontual, resistência
ao fraturamento,
resistência à
compressão
diametral.

Diminuição da caracterização mecânica pela alteração do
material por ciclagem. Nos ensaios de carregamento
pontual foi observada uma diminuição da carga de
ruptura pontual e da carga de fraturamento do material
alterado comparado com o inalterado. Nestes ensaios foi
verificado que, devido à alteração da rocha, ocorre a
quebra dos contatos entre os blocos antes de uma
eventual ruptura do bloco de enrocamento. Para os
ensaios de compressão diametral, os resultados
apresentaram um elevado grau de dispersão que
dificultou uma análise conclusiva respeito deste ensaio.

MAIA et
al. (2002)

MAIA et
al. (2003)

Amostra retirada em campo intacta e alterada (por 25
anos) e comparada com amostras alteradas em
laboratório. Alteração por ciclagem de umidade de
saturação e secagem. Ciclo: a) submersão em água
destilada à temperatura ambiente (21°C), b) secagem
em estufa a 70°C, tempo mínimo de cada etapa de
umedecimento e secagem foi de 10 h, cada ciclo
completo foi ajustado a 24h. Número de ciclos 100.
Alteração no equipamento Sohlet de grandes
dimensões.

Alteração de amostras em laboratório por ciclagem de
umidade, com ciclos de saturação e secagem,
conforme mesmo procedimento de MAIA et al. (2002)
e MAIA (2001).

CONCLUSÕES
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Tabela 2.8 – Literatura sobre alterações em solos granulares/finos por ciclos de saturação ou umedecimento e secagem (Continuação).

SOLOS GRANULARES/FINOS

SOLOS GRANULARES

MATERIAL E
PRINCIPAIS
MINERAIS
Areia de duna
de quartzo
puro. Amostra
limpa: argilas
dispersadas e
remoção do
orgânico,
carbonatos e
óxidos de Fe.
Solo arenoso Amostras de
Pereira,
Barreto (SP)
(Não é descrita
a mineralogia).
Areia siltosa
não plástica
usada em um
aterro
ferroviário.
(Não é descrita
a mineralogia).
Areia siltosa,
com IP=13,4%.
(quartzo,
caulinita,
feldspato e
clorita)

FONTE

PYE e
SPERLING
(1983)

RODRIGUES e
VILAR
(2011)

CICLAGEM DE UMEDECIMENTO E SECAGEM
PARÂMEMÉTODO
TROS
CONCLUSÕES
ESTUDADOS
Laboratório. Ciclos com variações de temperatura (T) e
umidade relativa (UR) junto com umedecimento e
secagem em uma cabine que permitia reproduzir um ciclo Granulometria, Os ensaios realizados foram insuficientes para causar uma
ruptura estática nos grãos de areia. Estes resultados sugerem
com variações de T e UR diária, similar aos registrados microscopia
que o processo de fissuramento é insignificante quando os
nos desertos no verão (T máxima diária de 74°C e mínima por MEV e
grãos de areia não são submetidos a carregamentos estáticos
de 23°C). Ciclo: a) amostras submersas em água análises
como observados em outros trabalhos mostrados pelo autor.
deionizada, b) na cabine as amostras submetidas a um químicas.
ciclo de variações de T e UR pré-estabelecido e c) retirada
das amostras no mínimo T. Ciclos 20 e 40.
Sensível redução do índice de compressão e praticamente
Ensaios de laboratório em amostras indeformadas de solo
nenhuma mudança da tensão de pré-adensamento com a
natural. Comparação de ensaios edométricos com sucção
sucção nos solos submetidos a ciclagem prévia comparados
controlada de 0 a 400kPa realizados em amostras naturais
com o material natural. As curvas edométricas foram similares
e em amostras submetidas previamente a ciclos de Compressibilipara a mesma sucção, demonstra que não houve mudança no
umedecimento e secagem. Ciclo: a) amostras saturadas dade
volume do solo suficiente para plastificar o material durante as
por capilaridade, b) após 24hrs eram secas ao ar e
ciclagens prévias e que as trajetórias tenham ocorrido dentro
posteriormente a secagem em estufa a 105°C por mais de
do domínio elástico, sofrido já em campo.
24hrs. Número de ciclos 10.

FERNANDES
et al.
(2011)

Ensaio de laboratório em amostras compactadas. Ciclos
de secagem e molhagem. Ciclo: a) submersão das
amostras, b) amostras secas em estufa a temperatura
relativamente baixa (60°C) e c) e resfriamento, durante
períodos controlados de tempo de 8 dias de secagem
(quando o solo era completamente seco) e 2 dias de
umedecimento. Após foi realizado o ensaio edométrico.
Número de ciclos de 0, 2 e 8.

Ensaios
edométricos
com sucção
constante,
medições de
rigidez e
volume.

ALLAM
e
SRIDHA
RAN,
1981

Amostras estaticamente compactadas. Ciclo: a) primeira
secagem em estufa por 24 h a 110°C, b) esfriado ao ar, c)
umedecimento com água destilada por 3 dias, d) seco em
estufa por 3 dias a 110°C, repetição dos passos b, c e d
para cada ciclo. Número de ciclos 1, 25, 40 e 60. Ensaios
triaxiais CIU.

Tensão x
deformação,
poropressão,
resistência ao
cisalhamento.

Com maior número de ciclos aumentou o índice de vazios, que
pode ser explicado por: a) perda de alguns finos durante os
processos de umedecimento/secagem, e b) pelas deformações
acumuladas da dilatação no umedecimento que não são
compensadas pela contração durante a secagem: a hipótese (a)
foi verificada por ensaios granulométricos e não foi encontrada
mudança, para a hipótese (b) os autores comentam que deve
ser estudada com maior profundidade.
Foram formadas ligações de natureza química devidas à tensão
efetiva intrínseca entre as partículas com os ciclos de
umedecimento e secagem. Estas ligações influenciam o
comportamento, aumentando a rigidez, diminuindo a
compressibilidade e poropressão, aumentando a resistência ao
cisalhamento, e a coesão. Foram observadas micro fendas
pelos ciclos de umedecimento e secagem.
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No caso dos rejeitos de mineração, a principal preocupação é com a secagem e
consequente aparecimento de trincas de ressecamento (SILVA, 2003; SILVA e
OLIVEIRA FILHO, 2003; CRAW et al, 1999; CARELSEN, 2013) e oxidação dos
minerais presentes. Sobretudo em rejeitos contendo minerais sulfetados, como a pirita
(FeS2), que ao se oxidar e na presença de água de lixiviação levam à produção de
drenagem ácida – Acid Mine Drainage (AMD). Este efluente resulta da produção de
acidez durante as reações de oxidação (íons H+ e SO42-, ácido sulfúrico H2SO4), e ocorre
em vários rejeitos de minérios como carvão, ouro (Au), cobre (Cu), ferro (Fe), níquel
(Ni), chumbo (Pb), urânio (U) e zinco (Zn) quando são dispostos em TSF e expostos ao
meio ambiente (CARELSEN, 2013 e MELLO et al., 2014).
No campo outras consequências da secagem podem ser a precipitação de
compostos minerais a partir da água dos poros, e a dissolução de minerais como os
carbonatos pela combinação da acidez com a percolação de água, que por sua vez
podem se precipitar sob novas formas químicas posteriormente. Os precipitados podem
gerar cimentação dos rejeitos com diferentes graus de coesão e estabilidade, de fracas e
instáveis a rígidas e persistentes. Esta cimentação pode se dar através da formação de
camadas de revestimento dos grãos (coatings), como de óxidos e hidróxidos de Fe
recém formados em ambiente oxidante (LARRAHONDO e BURNS, 2014). Ou
também podem resultar na formação de camadas duras e quase impermeáveis (hardpan
layers) na interface da zona não saturada com a zona saturada ou dentro da zona não
saturada (CARELSEN, 2013).
Como apresentado na Tabela 2.8, a drenagem ácida e a cimentação dos rejeitos
podem mudar as propriedades físicas, como granulometria, área superficial, rugosidade
(CARELSEN, 2013; LARRAHONDO e BURNS, 2014 e DEVASAHAYAM, 2007), as
propriedades químicas e mineralógicas (CARELSEN, 2013; CRAW et al. 1999 e
DEVASAHAYAM, 2007) e as propriedades mecânicas (LARRAHONDO e BURNS,
2014) dos rejeitos. Os períodos de análise variaram de 24 dias em ensaios de coluna em
laboratório (DEVASAHAYAM, 2007), a 180 dias em área teste em ambiente externo
(SILVA, 2003; SILVA e OLIVEIRA FILHO, 2003), e a 4 anos no campo (CRAW et al,
1999).
Os ciclos de umedecimento e secagem também podem influenciar o
intemperismo nas rochas (HALSEY et al., 1998). Tanto em campo como em laboratório
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foram observadas alterações (MAIA et al., 2002 e MAIA et al., 2003) pela saturação e
secagem a que são expostos os enrocamentos em barragens de água. MAIA et al. (2002)
observaram na superfície do enrocamento de basalto denso, abertura de fissuras,
oxidação, lixiviação de materiais químicos como SiO2, Na2O e CaO e aumento da
abrasão. MAIA et al. (2003) observaram diminuição das características mecânicas, que
foi verificada pela quebra de contatos entre os blocos antes de uma ruptura do próprio
bloco. Em relação ao procedimento, a norma NBR 12.696 (ABNT, 1992) (desativada)
recomendava 120 ciclos, em etapas de saturação por imersão de 14 horas, secagem em
estufa a 105°C por 8 horas, e resfriamento por 1 hora, em condições de temperatura e
umidade do ar representativas das condições ambiente usuais. MAIA et al (2002) e
MAIA et al (2003) adotaram 100 ciclos, 10 horas para cada etapa de saturação e
secagem, ciclos de 24 horas, e secagem a 70°C.
Sobre os solos granulares, PYE e SPERLING (1983) realizaram ensaios de
saturação e secagem sem aplicação de carga, e não encontraram ruptura entre os grãos
de areia de quartzo (limpa de carbonatos, óxidos de ferro, argilas e material orgânico),
que indicariam a possibilidade de fissuramento após os ciclos na condição ambiente.
Não foram realizados ensaios mecânicos, e detalhes deste trabalho são apresentados na
Tabela 2.8.
Também foram encontrados outros trabalhos de solos granulares submetidos a
ciclos de saturação e secagem, com observação dos efeitos sobre os parâmetros de
compressibilidade do solo em ensaios oedométricos com sucção controlada, visando o
comportamento sob grau de saturação variável (não saturado e saturado).
RODRIGUES e VILAR (2011) analisaram um solo arenoso natural, utilizando
amostras indeformadas, comparando o comportamento do solo com ciclagem prévia
com a amostra natural (inalterada). Os autores observaram uma redução do índice de
compressão devido à ciclagem, mas não houve variação das tensões de pré-adensamento
com a sucção aplicada e as curvas são próximas, analisando que as mudanças devido à
ciclagem foram provavelmente elásticas e que ciclos semelhantes já tinham ocorrido no
solo inalterado em campo.
FERNANDES et al. (2011) estudaram um solo areno-siltoso não plástico em
amostras compactadas e mesmo tipo de ensaio edométrico, e observaram o aumento do
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índice de vazios da amostra com o número de ciclos, provavelmente pelas deformações
acumuladas na dilatação durante o umedecimento que não foram compensadas pela
contração na secagem. Em relação à compressibilidade, eles observaram um ligeiro
aumento após 2 ciclos, mas variação insignificante com maior número de ciclos.
ALLAM e SRIDHARAN (1981) pesquisaram o efeito de ciclos de
umedecimento e secagem no comportamento de resistência ao cisalhamento de um solo
natural também areno-siltoso, mas plástico em ensaios triaxiais não drenados. Neste
caso os autores observaram que as ciclagens geraram ligações entre as partículas, que
podem influenciar seu comportamento mecânico. Observaram que, com o aumento no
número de ciclos, diminuiu a compressibilidade, diminuíram os parâmetros B e A de
poropressão, a resistência ao cisalhamento aumentou pela geração de ligações,
aumentando a coesão.
Nem sempre, no entanto, há um ganho de resistência após a ciclagem.
BENEVELI e DE CAMPOS (2004) observaram que para um solo residual argiloso,
laterítico, que a resistência ao cisalhamento diminuiu com a aplicação de um ciclo de
secagem e umedecimento. Os autores utilizaram ensaios de cisalhamento direto, e
realizaram a secagem pela aplicação de sucção ao solo antes de um novo estágio de
saturação e do cisalhamento. A queda na resistência foi proporcional à sucção aplicada.
Este trabalho não foi incluído na Tabela 2.8 por se tratar de um solo predominantemente
fino (58% de argila).
Em relação ao procedimento, no caso dos trabalhos com solo utiliza-se em geral um
número menor de ciclos (1, 2, 8, 10, 20, 25, 40 e 60) do que foi visto para rochas (100,
120). Por outro lado, os períodos de umedecimento e saturação variaram de 1 a 2 e 3
dias, e os períodos de secagem de 1 a 3 e até 8 dias, enquanto em rochas estes períodos
tinham duração de horas apenas, e em rejeitos as observações de campo variaram de
180 dias a 4 anos. A temperatura de secagem variou entre 60 a 110°C. Com relação à
metodologia usada para aplicar ciclos de saturação e secagem em diferentes materiais
(Tabela 2.8), foi observado que o maior número de trabalhos usou o método de
submersão ou umedecimento de amostras em água e secagem em estufa (MAIA et al.,
2001; MAIA et al., 2002; MAIA et al., 2003; PYE e SPERLING, 1983; RODRIGUES e
VILAR, 2011; ALLAM e SRIDHARAN, 1981; FERNANDES et al., 2011; ALLAM e
SRIDHARAN, 1981). Apenas DEVASAHAYAM (2007) realizou a ciclagem passando
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ar umificado e lixiviando as amostras em uma coluna. CARELSEN (2013), CRAW et
al. (1999) e MAIA et al. (2002) analisaram as alterações diretamente em campo, por
tempos de alteração da ordem de anos.
Nesta revisão foi consultada também a norma brasileira NBR 12696 (ABNT,
1992) que é amplamente usada para acelerar em laboratório os efeitos dos agentes
intempéricos em agregados, e que descreve o procedimento de ciclagem por submersão
e secagem em estufa. Esta norma foi cancelada, mas é interessante sua consulta para
conhecer a descrição do procedimento de laboratório.

2.4.3. Ciclagem de temperatura e pressão
Os solos estão submetidos diariamente a variações de temperatura e pressão que
são cíclicas. O comportamento dos solos pode ser alterado por causa destes
carregamentos térmicos e de pressão cíclicos, e o mesmo pode ocorrer ao longo do
tempo com os rejeitos depositados. É, portanto, de interesse conhecer as alterações
sofridas nos rejeitos causadas por variações de temperatura e pressão em relação às
propriedades físicas, químicas, mineralógicas e de resistência ao cisalhamento.
A Tabela 2.9 apresenta uma compilação de trabalhos encontrados na literatura
sobre este tipo de estudo em diferentes materiais: rejeito de bauxita, areia quartzosa,
solos naturais granulares e finos, e sedimentos marinhos. A tabela apresenta um resumo
destes trabalhos com o tipo de material estudado, metodologia de ensaios em laboratório
ou campo, propriedades analisadas e principais conclusões. A maior parte dos estudos
tem como principal objetivo a investigação do efeito da temperatura.
Para rejeitos de mineração foi encontrada apenas bibliografia (MERCURY et al.,
2010; SGLAVO et al., 2000 e RODRIGUEZ et al., 1999) sobre ensaios para analisar o
comportamento térmico dos rejeitos de bauxita (lama vermelha) a altas temperaturas,
pois a finalidade dos trabalhos foi o aproveitamento do rejeito na fabricação de
cerâmica. Na Tabela 2.9 é descrito o trabalho realizado por MERCURY et al. (2010) no
qual o rejeito de lama vermelha foi submetido a temperaturas de 750-1150°C. Esta faixa
de temperatura não tem interesse prático para a presente pesquisa, que pretende replicar
variações da temperatura ambiente, que dificilmente atingirão valores tão altos que
possam alterar a estrutura cristalina dos minerais.
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Tabela 2.9 – Literatura sobre alterações em rejeitos e solos por ciclagem de temperatura e pressão.
CICLAGEM TEMPERATURA E PRESSÃO

AREIAS

REJEITOS

MATERIAL

Rejeito de
bauxita,
lama
vermelha

Areias finas
quartzosas
(mineralogia não
mencionada)

FONTE

MÉTODO

PROPRIEDADES ESTUDADAS

CONCLUSÕES

MERCURY
et al. (2010)

Ensaios de amostras de lama vermelha:
composição
química
e
mineralógica
e
comportamento térmico no intervalo de 7501150°C
por
análise
química,
Análise
Termogravimétrica
(TG)
e
Calorimetria
Exploratória Diferencial (DSC), dilatometria ótica
até 1350°C, evolução de fases cristalinas por
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e
Difração de Raios-X (DRX).

Comportamento térmico, evolução das
fases cristalinas para altas temperaturas
(750-1150°C) e propriedades físicomecânicas
(superfície
específica,
granulometria, limite de plasticidade, limite
de liquidez, índice de plasticidade, tensão
de ruptura à flexão, absorção de água,
retração linear após queima e porosidade
aparente) para estudos de uso de materiais
cerâmicos estruturais.

Não se aplica: por ter como objetivo o
comportamento térmico do rejeito para
uso de matéria prima em cerâmica
(tijolos, entre outros) a altas
temperaturas entre 750 a 1350°C.

GRAHAM
et al. (2004)

Ensaios triaxiais com pressão confinante de
7,2MPa a temperaturas de 27, 65 e 100°C.
Realizados em uma célula triaxial para altas
temperaturas e pressões (HITEP) projetado por
Lingnau (1993). Amostras preparadas por
pluviação e vibração. Os incrementos na pressão
confinante foram aplicados para períodos de 1 dia
à temperatura ambiente de 27°C e 2 dias para 65 e
100°C. Foi cisalhado até que a deformação axial
fosse de 12 a 15% (aproximadamente em 1 dia).

Compressibilidade, resistência e
deformabilidade sob altas pressões e
elevadas temperaturas.

Para as temperaturas de 27 °C e 100 °C,
as envoltórias de resistência parecem
não depender da temperatura (as
envoltórias não foram mostradas no
trabalho). Há ruptura dos grãos quando
o
estado
de
tensão
foi
aproximadamente 8 Mpa de tensão
principal e 10MPa de tensão
desviadora, medido por análise do
tamanho dos grãos.
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Tabela 2.9 – Literatura sobre alterações em solos por ciclagem de temperatura e pressão (Continuação).

SOLOS FINOS

Argilas.
Ilitas.

SOLOS GRANULARES/FINOS

MATERIAL

Seis
amostras
marinhas
naturais
(C-1, C-2,
C-3, C-4,
M-1, S-1).
variando de
areia a
argilas de
alta
plasticidade
(M-1 com
59% de
conteúdo
de
carbonato)

FONTE

CAMPANELLA E
MITCHELL
(1968)

DEMARS e
CHARLES
(1982)

CICLAGEM TEMPERATURA E PRESSÃO
PROPRIEDADES
MÉTODO
ESTUDADAS
Equipamento triaxial especialmente projetado para permitir o
controle e a variação da temperatura sob condição de pressão
controlada, detalhes do equipamento são apresentados em
CAMPANELLA E MITCHELL (1968). A variação de
temperatura na amostra foi mudada por recirculação de água
pré-tratada através da célula triaxial e conservada por uma Variação de volume
câmara externa com ar em torno da célula triaxial. Amostras e comportamento da
moldadas e adensadas a 18°C. Após adensamento a poropressão por
temperatura foi mudada de 18 a 59°C permitindo a drenagem mudanças de
por três ciclos com tensão constante de 100kPa. Depois foram temperatura.
realizados ensaios não drenados com pressão confinante
de100kPa, aumentando a temperatura de 18 a 60°C em
intervalos de 4°C e diminuindo a temperatura nos mesmos
valores para dois ciclos, mantendo cada temperatura por 100
minutos.

Ensaios de adensamento isotrópico. Os ensaios foram
realizados em célula triaxial de plexiglass isolada
termicamente. A temperatura da amostra foi controlada por
banho de água e uma bobina de cobre (detalhes apresentados
em DEMARS e CHARLES, 1982). As amostras foram
submetidas a ciclos de aquecimento e esfriamento de 50 e
25°C para pressões confinantes constantes para solos
normalmente adensados e sobreadensados. O procedimento
consistiu em saturar as amostras por contrapressão e após
eram adensadas a 25°C e aumentada a temperatura para 50°C
e resfriadas novamente para 25°C. O intervalo de pressões
confinantes foi de 3,5, 7, 14, 28, 55, 110, 220 a 440kPa. Não
se faz referência ao tempo de aplicação de cada temperatura.

Efeitos da ciclagem
de temperatura no
comportamento da
alteração do volume.
Compressibilidade.

CONCLUSÕES

Mudanças na poropressão devido à variação de
temperatura podem ser significativas.
Incremento significativo da poropressão desenvolvida
durante o aumento da temperatura e decréscimo da
poropressão desenvolvida durante a diminuição da
temperatura.
Após o primeiro ciclo a relação entre a poropressão e a
temperatura foi repetida.

- Não foram observadas mudanças no índice de vazios
em areias. Solos de alta plasticidade são mais
suscetíveis às mudanças de volume devido às
flutuações de temperatura do que solos com baixa
plasticidade.
- Em solos normalmente adensados, a permanente
redução nos vazios devido à ciclagem de temperatura é
independente da magnitude da pressão confinante
efetiva aplicada.
- Solos sobreadensados também mostraram uma
redução do índice de vazios devido à ciclagem de
temperatura, o valor depende do tipo de solo, da
plasticidade e adicionalmente do nível de tensões
medido em termos de OCR (razão de
sobreadensamento).
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Tabela 2.9 – Literatura sobre alterações em solos por ciclagem de temperatura e pressão (Continuação).

SOLOS FINOS

MATERIAL

Solo
argiloso
mole e
solo
residual
(mineralogia não
mencionada)

Solo
natural argila
siltosa
(mineralogia não
mencionada)

FONTE

CICLAGEM TEMPERATURA E PRESSÃO
PROPRIEDADES
MÉTODO
ESTUDADAS

RABE et
al. (2003)

Estudo experimental do efeito da temperatura em solos.
Moldagem dos corpos de prova dos dois solos.
Equipamento desenvolvido para a aplicação de calor nos
ensaios de adensamento, triaxial e de cisalhamento
direto. Ensaios triaxiais CIU elevando a temperatura de
20 a 50°C e de cisalhamento direto com temperaturas de
20, 45 e 70°C.

DI
DONNA e
LALOUI
(2015)

Testes oedométricos com carregamentos cíclicos de
temperatura entre 5 a 60°C em condições drenadas. A
carga térmica foi dada por água circulada através de
tubos em espiral colocados ao redor das amostras e
conectadas a um aquecedor sendo a temperatura
controlada por um termostato. Os ciclos térmicos sob
uma tensão efetiva vertical constante foi aplicada em
diferentes combinações variando a temperatura de 5, 20,
40 e 60°C e as pressões aplicadas foram de 15, 60, 125,
250, 500, 1000kPa e descarregamento de 60kPa. A
duração era quando a temperatura e deformação
estabilizavam. Não foram mencionados os tempos de
estabilização.

CONCLUSÕES

Adensamento,
resistência ao
cisalhamento.

- Os ensaios triaxiais indicam que o aumento da temperatura
induz uma redução dos excessos de poropressão (parâmetro A),
correspondendo a um aumento da rigidez (módulo E50) e da
resistência ao cisalhamento dos solos argiloso e residual.
- Os ensaios de cisalhamento direto confirmaram o aumento da
resistência em função do aumento da temperatura, além de uma
redução da deformabilidade volumétrica causada pelo
aquecimento.
- Efeitos mais relevantes na argila mole do que no solo residual.
- Adensamento: o aquecimento causa uma redução do índice de
vazios dos solos, sendo esta redução independente do nível de
tensões efetivas.
- Para o solo residual, foi constatada uma redução da tensão de
pré-adensamento em função do aumento da temperatura.
- A temperatura causa um aumento dos parâmetros de
coeficiente de adensamento e coeficiente de compressâo
secundária, tanto para o solo argiloso mole quanto para o solo
residual.

Deformação e
resposta volumétrica

O coeficiente de adensamento (no adensamento primário) e a
condutividade hidráulica aumentam com o incremento da
temperatura provocando um adensamento mais rápido. O solo
em condições normalmente adensadas sofreu termoplasticidade, e os resultados indicam que a maior parte da
deformação irreversível ocorre durante o primeiro ciclo de
aquecimento-esfriamento depois diminui com cada ciclo até
estabilizar. No final o material tende a permanecer dentro do
domínio elástico, exibindo expansão e contração termoelástica
durante o aquecimento e esfriamento.
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Tabela 2.9 – Literatura sobre alterações em solos por ciclagem de temperatura e pressão (Continuação).

SOLOS FINOS

SOLOS GRANULARES/FINOS

MATERIAL

Solo
argiloarenoso
(quartzo,
caulinita
e óxidos
de ferro)
e solo
arenoargiloso
(quartzo,
caulinita,
gibsita)

Argilas.
Boom
Clay
(quartzo,
caulinita
e ilita)

Argilas

FONTE

DUARTE
(2004)

BALDI et
al.
(1991)

SUTMAN
(2014)

CICLAGEM TEMPERATURA E PRESSÃO
PROPRIEDADES
MÉTODO
CONCLUSÕES
ESTUDADAS
Até a temperatura de 200°C não se observaram mudanças significativas
nas curvas granulométricas. Para 300°C mudanças grandes nas
Amostras deformadas coletadas em campo,
granulometria (diminuição da % de argila), diminuição dos limites e
seco ao ar, destorroado. Ensaios de
Análises
perda de plasticidade, esta variações indicaram uma possível ocorrência
granulometria,
limites
de
liquidez,
granulométricas,
de cimentação dos grãos de argila. Aumento da temperatura provocou
plasticidade, capacidade de troca catiônica
limites de Atteberg,
diminuição da capacidade de troca catiônica, diferença sentida nas
(CTC), ataque sulfúrico, difração de Raios-X
análises mineralógicas
quantidades de alumínio e teor de ferro. Com o aquecimento o alumínio
(DRX) para os solos naturais e solos
e geoquímicas para
e ferro precipitam passando a funcionar como material cimentante, por
aquecidos em mufla a temperaturas de 100,
amostras naturais e
serem não hidratáveis e bloquearem a posição de troca do argilo-mineral,
200 e 300°C durante 8 horas.
aquecidas.
fato que explica as mudanças na granulometria e limites de consistência.
Amostras indeformadas em anéis, detalhes
Propriedades físico
Os resultados do DRX mostraram alteração na estrutura argilo-mineral
em DUARTE (2004). Ensaios com a técnica
químicas por curvas
da caulinita, precipitação de ferro para o solo argiloso-arenoso e
de papel-filtro para solos à temperatura
características de
eliminação da gibsita para o solo areno argiloso, os picos para o quartzo
ambiente e submetidos a 50, 100, 200 e
sucção.
se mantiveram inalterados.
300°C,
seguindo
a
trajetória
de
Curvas características de sucção há dependência com o aumento da
umedecimento e de secagem.
temperatura possivelmente pelo microfissuramento e aumento de poros.
Ciclos de aquecimento e resfriamento para
diferentes combinações de temperatura e
carga. A temperatura variou entre a
temperatura ambiente (aproximadamente
20°C) e 100°C. Foram aplicados altos
carregamentos e descarregamento (1-8MPa)
para amostras normalmente adensadas e
sobreadensadas. Foram aplicados até 3 ciclos
de aquecimento e esfriamento. Taxa de
aquecimento de 1°C/hr ou 1,5°C/hr.

Deformações
volumétricas por
ciclos de aquecimento
e resfriamento.

A amostra sobreadensada dilatou no aquecimento e contraiu-se durante o
esfriamento, e as deformações térmicas foram reversíveis. Para a amostra
normalmente adensada, no aquecimento a amostra sofreu grande
compressão, e contraiu-se no resfriamento, e as deformações térmicas
foram irreversíveis.

Recompilação de vários estudos

Poropressões, razão de
sobreadensamento,
tensão de préadensamento, com o
aumento de
temperatura.

Aquecimento não drenado nas argilas normalmente adensadas resultam
em aumentos nas poropressões e diminuição das tensões efetivas.
Aquecimento drenado nas argilas normalmente adensadas aumenta a
resistência. Com o incremento da razão de sobreadensamento, as argilas
tendem a ser dilatantes quando carregadas termicamente. Diminuição da
pressão de pré-adensamento com o incremento da temperatura.
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Para a faixa de temperatura de interesse foram encontrados apenas trabalhos em
solos, englobando uma diversidade de granulometrias, mineralogias e formação. Mas a
grande maioria trata de solos argilosos, cujas propriedades físico-químicas os tornam
particularmente suscetíveis aos efeitos de variação da temperatura. Alguns destes não
foram incluídos na Tabela 2.9, e são apenas mencionados no texto. Em geral as
temperaturas aplicadas alcançam 60°C, 70°C, 100°C, mas um dos trabalhos (DUARTE,
2004) aplicou temperaturas bem mais altas, de 100°C, 200°C e 300°C.
Existem vários estudos para analisar o comportamento de alterações provocadas
por temperatura em solos contendo porcentagem significativa de finos, entre os quais
citam-se CAMPANELLA E MITCHELL (1968), DEMARS e CHARLES (1982),
RABE et al. (2003), DI DONNA E LALOUI (2015), BALDI et al. (1991), DUARTE
(2004) como pode ser observado na Tabela 2.9. Apenas dois trabalhos relatam estudos
em areias, GRAHAM et al (2004) e DEMARS e CHARLES (1982).
GRAHAM et al. (2004) tinham como objetivo dispor resíduos de combustível
nuclear junto com areias em grandes profundidades, de 500 a 1000m. Por esta razão
analisaram o comportamento de resistência ao cisalhamento por ensaios triaxiais
drenados com pressões confinantes muito altas (7,2MPa) e temperaturas de 27, 65 e
100°C (Tabela 2.9). Quanto às envoltórias de resistência, não encontraram diferenças
pela alteração de temperatura, apenas quebra de grãos quando as tensões se tornavam
muito altas. DEMARS e CHARLES (1982) também não observaram variações de
comportamento entre as temperaturas de 25 e 50°C para amostras de areia submetidas a
ensaios de adensamento isotrópico sob pressões confinantes de 3,5 a 440kPa.
MITCHELL E SOGA (2005) comentam que as propriedades dos solos são
influenciadas significativamente por variações na temperatura. As variações de
temperatura podem conduzir a variações significativas de volume, poropressões e nas
tensões efetivas de argilas saturadas. CAMPANELLA E MITCHELL (1968) mostraram
estudos de ensaios triaxias drenados e não drenados em ilitas. Os resultados não
drenados em três argilas saturadas mostraram incremento considerável nas poropressões
desenvolvidas durante incrementos de temperatura e correspondentes decréscimos da
tensão efetiva. Para diminuição da temperatura, as poropressões diminuíram e a tensão
efetiva aumentou. A compilação feita por SUTMAN (2014) mostra o mesmo
comportamento não drenado para argilas normalmente adensadas sob aquecimento, mas
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aumento da resistência ao cisalhamento na condição drenada. O autor reporta que
argilas sobreadensadas tendem a apresentar comportamento dilatante sob aquecimento,
mas as tensões de pré-adensamento diminuem com o aumento da temperatura. O
mesmo efeito de diminuição da tensão de pré-adensamento foi observado por RABE et
al (2003) em ensaios de adensamento em solo residual para temperaturas variando entre
20 e 70°C.
GENS (2010) e BALDI et al. (1991) analisaram o comportamento para a argila
Bomm Clay submetida para ciclos de aquecimento e esfriamento entre 20°C e 100°C
para amostras normalmente adensadas e sobreadensadas. A amostra sobreadensada
dilatou no aquecimento, como observado pelos outros autores, e contraiu-se durante o
esfriamento, e as deformações térmicas foram reversíveis. Para a amostra normalmente
adensada o comportamento foi diferente: no aquecimento a amostra sofreu grande
compressão, também como observado nos outros trabalhos, e adicionalmente contraiuse no esfriamento, e as deformações térmicas foram irreversíveis.
Os ensaios triaxiais realizados por RABE et al. (2003) em um solo argiloso mole
e em solo residual (Tabela 2.9) indicaram que o aumento da temperatura induz uma
redução dos excessos de poropressão gerados sob o carregamento não-drenado
(parâmetro A), correspondendo a um aumento da rigidez e da resistência ao
cisalhamento nos dois solos testados. Este resultado difere das observações
experimentais reportadas nos outros trabalhos para argilas normalmente adensadas. Os
ensaios de cisalhamento direto (condição drenada) confirmaram o aumento da
resistência em função do aumento da temperatura, além de uma redução da
deformabilidade volumétrica com o aquecimento. Os autores também reportam a
diminuição do índice de vazios (compressão) sob aquecimento nos dois solos,
independente do nível de tensões efetivas aplicadas. Os efeitos mais relevantes foram
observados na argila mole e menos no solo residual.
DI DONNA e LALOUI (2015) (Tabela 2.9) realizaram ensaios oedométricos em
argila siltosa natural, com diferentes combinações de ciclos de aquecimentoresfriamento para temperaturas entre 5 e 60°C sob tensão vertical constante (com
valores entre 15 e 1000 kPa). Tal como relatado por GENS (2010) e BALDI et al (1991)
para a Bloom Clay na condição normalmente adensada, as deformações térmicas após
os ciclos de aquecimento-resfriamento foram irreversíveis. Segundo os autores, a maior
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parte ocorre nos primeiros ciclos, e a partir daí o solo passa a se comportar dentro do
domínio elástico.
O trabalho de DUARTE (2004) é diferente dos anteriores porque apresenta
resultados das alterações estruturais, mineralógicas e físico-químicas com o aumento da
temperatura até 300°C, investigadas em detalhe (Tabela 2.9). A autora realizou ensaios
em dois solos naturais, com diferença na granulometria e teor de finos e também na
mineralogia, porém ambos com presença de caulinita e óxidos (de Fe em um solo e de
Al no outro). Os solos foram submetidos a diferentes temperaturas em mufla (100, 200
e 300°C) e depois analisados e os resultados comparados com a condição original. A
temperatura de 300°C mudou as distribuições granulométricas e fez perder a
plasticidade dos dois solos, aumentando o percentual de areia e diminuindo o de argila.
Esta diminuição do teor de finos e a perda de plasticidade podem ter sido fruto de
cimentação dos grãos de argila, fazendo com que estes passassem a ter dimensões de
silte ou areia e deixassem de adsorver água entre as partículas de argila. O aumento de
temperatura fez também com que os dois solos perdessem parte da sua capacidade de
troca catiônica (CTC). Com o aquecimento, foi constatada alteração na estrutura argilomineral da caulinita, precipitação de ferro para o solo argiloso-arenoso e eliminação da
gibsita para o solo areno-argiloso. Neste último, o alumínio se precipitou e se tornou um
material cimentante, como o ferro no solo argiloso-arenoso. O Fe e o Al tornaram-se os
agentes causadores da cimentação dos grãos de argila, que bloqueou parte das posições
de troca do argilo-mineral, causando a diminuição da CTC. DUARTE (2004) também
observou a dependência do comportamento das curvas características de sucção com o
aumento da temperatura, com diminuição das umidades volumétricas saturadas e
variação do volume nos corpos de prova. A variação foi causada por microfissuramento
e aumento dos poros, como confirmado por microscopia eletrônica (MEV).
Quanto ao procedimento de ensaios de aplicação da ciclagem de temperatura e
pressão foram encontrados ensaios de adensamento (DEMARS e CHARLES, 1982; DI
DONNA e LALOUI, 2015 e BALDI et al., 1991) e ensaios triaxiais e de cisalhamento
direto em RABE et al. (2003) submetendo solos colocados em células à recirculação de
água aquecida (GRAHAM et al., 2004; DEMARS e CHARLES, 1982 e DI DONNA e
LALOUI, 2015). As temperaturas aplicadas estiveram entre 5 a 300°C e as pressões
aplicadas entre 3 a 1000kPa. DEMARS e CHARLES (1982) e RABE et al. (2003)
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realizaram 1 ciclo de aquecimento e esfriamento, DI DONNA e LALOUI (2015)
utilizaram diferentes combinações de pressão e temperatura para os ensaios. DUARTE
(2004) utilizou durações de aplicação de temperatura de 8hs para cada temperatura.

2.5. Susceptibilidade à liquefação
Os rejeitos de baixa plasticidade que são depositados como lamas tendem a ser
saturados, poucos coesivos, e com tendência à contração sob carregamento. Quando
submetidos a solicitações estáticas ou dinâmicas podem ser susceptíveis a sofrer
liquefação (JAMES et al., 2011). Este fenômeno pode ocorrer ao longo do tempo e
afetar a segurança das barragens de rejeitos.
Neste item é apresentada uma revisão dos estudos sobre a liquefação em rejeitos
de mineração e são mencionados os ensaios e metodologias aplicadas para investigar o
fenômeno. Embora o fenômeno não tenha sido estudado na pesquisa, o conhecimento
pode ser útil para a discussão dos resultados experimentais posteriormente.
O fenômeno da liquefação está relacionado à redução substancial da resistência
ao cisalhamento em solos granulares, fofos e saturados, pela mudança brusca da sua
estrutura sob aplicação de carregamentos muito rápidos. O carregamento ocorre sob
condição não drenada, gerando acréscimo das poropressões, reduzindo as tensões
efetivas (no caso de excesso de poropressão positivo) e, assim, a resistência ao
cisalhamento, o que acarreta a ruptura da massa de rejeitos e sua transformação em um
material fluido viscoso (PEREIRA, 2005).
A liquefação pode ocorrer sob condição estática (cargas monotônicas) ou por
cargas dinâmicas ou vibratórias, dependendo do tipo de evento causador da deflagração
do processo. Na liquefação estática, o fenômeno é iniciado por carregamentos estáticos
como: sobrecarga, elevação repentina da superfície freática, precipitações intensas, entre
outros. A liquefação dinâmica é ocasionada por eventos dinâmicos, como terremotos ou
detonações (SANTOS e SOUZA, 2008).
Inúmeros casos de ruptura por liquefação em barragens de rejeitos de mineração
têm se apresentado ao longo do tempo por carregamentos cíclicos estáticos e sísmicos,
induzidos por elevação da superfície freática sob condição não drenada e terremotos,
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entre outros. Alguns exemplos de ruptura são apresentados por GEREMEV e YANFUL
(2012), FREIRE NETO (2009) e WISE-URANIUM (2015): Barragem de rejeitos de
bauxita Kolontar-Hungria em 2010; Barragem de rejeitos de ouro Karamken-Rússia em
2009; Barragem de rejeitos de ouro na área Miliang-China em 2006; Barragens de
rejeitos de cobre Cerro Negro-Chile em 2003; Barragem de rejeitos de ouro, Mina de
Harmony, Merriespruit-África do Sul em 1994; Barragem de rejeitos de ametista Peru
em 1996; Barragens de rejeitos Tapo Canyon-California em 1994, Barragens de rejeitos
de fluorita Mina Stava-Italia em 1985, entre outras.
Muitas análises sobre a resistência dinâmica cíclica têm sido desenvolvidas em
rejeitos de mineração, como em ISHIARA et al. (1980), GARGA e MACKAY (1984),
TRONCOSO e VERDUGO (1985), JAMES et al. (2011), GEREMEV e YANFUL
(2012) e HAI-MING et al. (2012), entre muitos outros. Estes pesquisadores analisaram
a influência da granulometria e do índice de vazios na resistência cíclica dos rejeitos,
além de comparar o comportamento dinâmico com o de algumas areias naturais.
JAMES et al. (2011) realizaram ensaios de cisalhamento direto cíclico e ISHIARA et al.
(1980), GEREMEV e YANFUL (2012) e HAI-MING et al. (2012) executaram ensaios
triaxiais cíclicos. Para avaliar a evolução da resistência ao cisalhamento com o tempo
dos rejeitos que têm experimentado liquefação, também têm sido executados ensaios in
situ de vane e ensaios de cone (CPTU) (BLIGHT et al., 2000).
Os ensaios triaxiais cíclicos são executados segundo a norma D5311-13 da
ASTM (American Society for Testing Materials) (ASTM, 2013). O ensaio é realizado
sob condição não drenada para simular a velocidade de carregamento durante um
terremoto ou outro carregamento cíclico. Após saturadas e adensadas, as amostras são
submetidas a uma carga axial senoidal uniforme com um intervalo de frequência de 0,1
a 2Hz, sendo 1Hz a frequência preferida de ensaio. São registrados valores de carga
cíclica, deformação axial e desenvolvimento das poropressões com o tempo. O
carregamento cíclico geralmente causa um incremento de poropressão, resultando no
decréscimo da tensão efetiva e incremento na deformação axial da amostra. O critério
de ruptura é definido quando o excesso de poropressão de pico torna-se igual à pressão
confinante efetiva inicial, ou em termos de um limite da deformação específica cíclica
(ASTM, 2013).
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No Brasil, por ser um pais com baixo risco de eventos sísmicos importantes,
avalia-se o potencial de liquefação estática em rejeitos de mineração. Alguns trabalhos
sobre liquefação estática em rejeitos brasileiros são apresentados por GOMES et al.
(2002), PEREIRA (2005), SANTOS e SOUZA (2008), PENNA et al. (2010), PIRETE e
GOMES (2010), SOUZA e PIRETE (2010) e PIRETE e GOMES (2013). Na Tabela
2.10 são detalhados os trabalhos sobre este tema.
PENNA et al. (2010) estudaram a susceptibilidade à liquefação dos rejeitos de
ferro da Barragem do Germano (MG) da Mineração Samarco que se depositam em
camadas de material siltoso-arenoso e silto-argiloso estratificado na baia 2. A
susceptibilidade destes rejeitos foi avaliada pelos métodos de OLSON (2001) e de
ROBERTSON e CAMPANELLA (1985) que se baseiam em correlações da resistência
à penetração de ensaios de campo SPT e CPT, e pelo método observacional que
consistiu na identificação de sand boils (mini-vulcões que expelem uma mistura de água
e partículas arenosas), trincas de alívio e subidas de água sob pressão. PENNA et al.
(2010) verificaram que os rejeitos de ferro estudados são susceptíveis à liquefação.
PENNA et al. (2010) descrevem que a metodologia de OLSON (2001) foi
construída com base de dados com registros de casos de rupturas por liquefação
correlacionadas com uma fronteira proposta por FEAR e ROBERTSON (1995) que
delimita zonas susceptíveis (contratíveis) e não susceptíveis à liquefação (dilatantes). Já
a metodologia proposta por ROBERTSON e CAMPANELLA (1985) permite a
avaliação do potencial de liquefação demarcando em um plano representado pelas
variáveis FR% (resistência por atrito lateral normalizada) e qc (resistência de ponta
corrigida) de ensaios de cone, definindo uma região onde os materiais são mais
susceptíveis à liquefação, a qual chamaram de zona “A”.
Na Figura 2.9 são plotados os resultados dos rejeitos estudados por PENNA et
al. (2010) nos gráficos propostos nas metodologias de OLSON (2002) e ROBERTSON
e CAMPANELLA (1985). Concluíram que os rejeitos apresentam susceptibilidade à
liquefação. Pelo gráfico da metodologia de OLSON (2001) (Figura 2.9a) observa-se
claramente que todos os materiais do perfil do depósito da baia 2 se posicionam na zona
de materiais liquefáveis. Pelo gráfico da metodologia de ROBERTSON e
CAMPANELLA (1985) (Figura 2.9b) muitos pontos do perfil apresentam
susceptibilidade à liquefação. Pelo método observacional realizado por PENNA et al.
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(2010), é provável que o horizonte mais superficial da baia 2 apresente camadas com
real potencial à liquefação, sendo registrados o surgimento de muitos sand boils, trincas
de alívio e uma subida do nível d’água no entorno do aterro teste (encharcamento).

(a) Metodologia de OLSON (2002)

(b) Metodologia de ROBERTSON e
CAMPANELLA (1985)
Figura 2.9 – Resultados de ensaios de campo dos rejeitos estudados por PENNA et al.
(2010) plotados nos gráficos da metodologia de OLSON (2002) e de ROBERTSON e
CAMPANELLA (1985).
SANTOS e SOUZA (2008) realizaram um estudo executando ensaios triaxiais

não drenados tipo UU em amostras com índice de vazios correspondente a baixos
valores de densidade relativa de rejeitos de ferro da Mina Casa de Pedra (MG) da
Mineradora CSN. Conforme SANTOS e SOUZA (2008), dois tipos de rejeitos são
gerados atualmente, os rejeitos grossos provenientes da flotação e os rejeitos finos
provenientes do espessador, que são misturados e lançados no reservatório da Barragem
B6. Os ensaios triaxiais foram realizados para os rejeitos totais e os rejeitos de flotação,
com peso específico dos grãos de 3,648 e 3,203g/cm3 respectivamente. A granulometria
para os dois tipos de rejeitos é mostrada na Figura 2.10.
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Tabela 2.10 – Literatura sobre liquefação estática em rejeitos de mineração no Brasil.
MATERIAL

Três tipos de rejeitos de
minério de ferro FE1, FE2 e
FE3 (siltes ou areias siltosas) e
um tipo de rejeito de bauxita
AL4 (silto – argiloso).
Rejeitos não plásticos.

Rejeitos granulares de minério
de ferro de seis diferentes
sistemas de contenção
localizados no Quadrilátero
Ferrífero (MG): Pilha de
rejeitos da Cava do Germano
(Samarco Mineração);
Barragem Itabiruçu (Vale);
Barragem de rejeitos
Forquilha II (Vale); Barragem
de rejeitos Forquilha III
(Vale); Barragem de rejeitos
Campo Grande (Vale);
Barragem de rejeitos de
Córrego do Doutor (Vale).

FONTE

GOMES
et al.
(2002)

PEREIRA
(2005)

LIQUEFAÇÃO ESTÁTICA
PROPRIEDADES
MÉTODO
ESTUDADAS

Moldagem das amostras FE1 e
FE2 com material seco, a
moldagem da amostra FE3 em
cilindro bipartido com aplicação
de vácuo e a AL4, por colocação
do
material
e
de
água
alternadamente. Ensaios triaxiais
tipo CIU com análise do
comportamento das trajetórias das
tensões e da evolução das
poropressões geradas durante o
cisalhamento sob condição não
drenada.
Cisalhamento
com
velocidades entre 0,09mm/min e
0,20mm/min. Para tensões de 40,
80 e 160kPa e 50 e 900kPa (FE3)

Ensaios triaxiais não drenados em
amostras moldadas e adensadas
isotrópicamente sob pressões
confinantes de 50, 100 e 200kPa.
Velocidades de cisalhamento
entre 0,04 a 0,09mm/min.

CONCLUSÕES

Susceptibilidade
dos rejeitos à
liquefação sob
condição de
carregamento
estático

Alguns rejeitos apresentam uma susceptibilidade potencial à
liquefação e este comportamento pode ser ou não
manifestado, em função da magnitude das poropressões
induzidas durante o cisalhamento.
- Este comportamento foi observado em rejeitos de natureza
diversa, tipicamente na faixa granulométrica correspondente a
solos siltosos- Alguns rejeitos apresentaram susceptibilidade elevada à
liquefação, sob cisalhamento em condição não drenada e a
pequenas deformações (tipicamente inferiores a 2,5%);
- Rupturas de estruturas de contenção de rejeitos por
liquefação têm sido registradas na região do Quadrilátero
Ferrífero de Minas Gerais, associadas tipicamente a materiais
com comportamento em ensaios CIU similares ao do rejeito
FE3, descrito neste trabalho.

Susceptibilidade à
liquefação sob
carregamentos
estáticos.

A execução dos ensaios triaxiais não drenados mostrou ser
uma ferramenta consistente para avaliação da susceptibilidade
à liquefação nos rejeitos de minério de ferro estudados.
Alguns rejeitos apresentaram susceptibilidade à liquefação.
Alguns rejeitos mostraram um expressivo potencial de
ativação do fenômeno de liquefação, a sua efetivação depende
ainda 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.

51

Tabela 2.10 – Literatura sobre liquefação estática em rejeitos de mineração no Brasil (Continuação).
MATERIAL

Rejeitos de mineração de
ferro da Mina Casa de
Pedra, Município de
Congonhas (MG).
Barragem 6. Rejeitos
totais e de flotação.
Rejeitos: silte arenosos.
Mineradora CSN.

Rejeitos de mineração de
ferro da Samarco
Mineração S.A.,
Barragem de Germano,
em Mariana/MG, Brasil,
na baia 2. Com camadas
de material fino siltoarenoso e silto-argiloso.

Barragem I de rejeito de
minério de ferro alteada
para montante da Mina
de
Córrego do Feijão, da
Vale S.A., localizada no
Quadrilátero Ferrífero.

FONTE

MÉTODO

LIQUEFAÇÃO ESTÁTICA
PROPRIEDADES
ESTUDADAS

CONCLUSÕES

Ensaios triaxiais rápidos não drenados
UU em amostras moldadas utilizando
índice de vazios correspondentes a
baixos valores de densidade relativa.

Resultados dos
ensaios triaxiais para
a avaliação do
potencial de
liquefação pela linha
de regime
permanente com base
na proposta de Poulos
et al. (1985).

Estes resultados demostram a evidência da susceptibilidade
ao fenômeno dos rejeitos, quando analisados com base na
proposta de Poulos et al. (1985). 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.

PENNA
et al.
(2010)

Metodologias de Olson (2001) e de
Robertson e Campanella (1985):
correlações com resultados de ensaios de
cone.
Método observacional - foi construído
um
aterro
teste,
instrumentado
(poropressões e deslocamentos) e
realizado acompanhamento da obra.

Avaliação do
potencial de
liquefação pelos
métodos de Olson
(2001) e de
Robertson e
Campanella (1985) e
pelo método
observacional dos
efeitos do fenômeno
por sand boils e
trincas de alívio.

Pelas metodologias avaliadas usadas foi concluído que os
rejeitos apresentam susceptibilidade à liquefação. Pelo
gráfico da metodologia de Olson (2001) se pode observar
que todos os materiais do perfil do depósito da baia 2 se
posicionam na zona liquefável. Pelo gráfico da metodologia
de Robertson e Campanella (1985) se pode observar que
muitos pontos do perfil apresentam susceptibilidade à
liquefação. Pelo método observacional é provável que o
horizonte mais superficial da baia 2 apresente camadas com
real potencial à liquefação, sendo registrados o surgimento
de muitos sand boils, trincas de alívio e uma subida do nível
d’água no entorno do aterro teste (encharcamento).

PIRETE
e
GOMES
(2010)

Aplicação da metodologia de Olson
(2001) através dos dados de ensaios de
campo
de resistência à penetração corrigida de
SPTe CPT realizados na praia e na
barragem.

Análise do potencial
de liquefação estática
através da
metodologia de Olson
(2001).

A estrutura está segura contra o
gatilho da liquefação.
A metodologia de
Olson (2001) aplicada neste trabalho utilizando
os valores de resistência à penetração de CPT
apresentou-se um procedimento prático,
conservador e tecnicamente confiável.

SANTOS
e
SOUZA
(2008)
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Tabela 2.10 – Literatura sobre liquefação estática em rejeitos de mineração no Brasil (Continuação).
MATERIAL

Rejeitos de minério de ferro gerados
na Mina Córrego do Feijão (MG) de
propriedade da Vale depositados na
Barragem I.

Barragens I do Córrego do Feijão
de rejeitos de minério de ferro no
Quadrilátero Ferrífero da Vale.

FONTE

LIQUEFAÇÃO ESTÁTICA
PROPRIEDADES
MÉTODO
ESTUDADAS

SOUZA e
PIRETE
(2010)

Ensaios triaxiais não
drenados.
Amostras
indeformadas coletadas
em vários pontos da
praia e em diferentes
profundidades por furos
de sondagem de SPT e
CPTU.

PIRETE e
GOMES
(2013)

Análise de liquefação
pelas metodologias de
OLSON
(2001)
e
OLSON
e
STARK
(2003) usando resultados
de SPT e CPT realizados
na barragem e no
reservatório.

CONCLUSÕES

Análises da
susceptibilidade à
liquefação pelos
ensaios triaxiais e
pela proposta de
FEAR e
ROBERTSON
(1995).
Determinação do
fator de
segurança contra
liquefação.

Os resultados mostraram que apesar dos dois métodos utilizados
para a avaliação do grau de colapso do rejeito terem evidenciado
que o rejeito é pouco susceptível à liquefação, foi verificado que
situações hipotéticas de laboratório como elevado índice de
vazios são plausíveis de ocorrer em campo.

Análise de
estabilidade de
taludes levando em
consideração a
liquefação.

Os resultados ratificaram a condição de segurança da barragem,
apesar de terem demonstrado que os rejeitos tendem a apresentar
um comportamento contrátil durante o cisalhamento, indicando
susceptibilidade de liquefação.
Considerando-se um rápido aumento da linha freática no
depósito de rejeitos até atingir os diques intermediários, com a
saturação completa das camadas dos rejeitos sensíveis à
liquefação, uma análise pós-gatilho indicou que a
susceptibilidade de falha da Barragem I é baixa mesmo sob um
tal evento de carga crítica.
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Figura 2.10 – Curvas granulométricas para os rejeitos totais e de flotação de minério de
ferro estudados por SANTOS e SOUZA (2008).
Os resultados dos ensaios triaxiais rápidos realizados por SANTOS e SOUZA
(2008) são apresentados na Figura 2.11 para os rejeitos totais e Figura 2.12 para os
rejeitos de flotação. Durante o cisalhamento não drenado dos rejeitos, observou-se alta
geração das poropressões, da mesma ordem das pressões confinantes aplicadas no
ensaio e também ocorreram quedas abruptas das tensões efetivas evidenciando a
susceptibilidade à liquefação.

Figura 2.11 – Resultados dos ensaios triaxiais para os rejeitos totais realizados por
SANTOS e SOUZA (2008).
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Figura 2.12 – Resultados dos ensaios triaxiais para os rejeitos de flotação de minério de
ferro realizados por SANTOS e SOUZA (2008).
GOMES et al. (2002) executaram ensaios triaxiais não drenados do tipo CIU
com análise das trajetórias de tensões e da evolução das poropressões em condição não
drenada durante o cisalhamento para conhecer a susceptibilidade à liquefação de rejeitos
de mineração de ferro e de bauxita do Quadrilátero Ferrífero (MG). Os rejeitos de ferro
apresentaram granulometrias de siltes ou areias siltosas e o rejeito de bauxita era
predominantemente silto-argiloso. Os dois tipos de rejeito eram não plásticos. A massa
específica dos grãos para os rejeitos de ferro variou de 2,8 a 5g/cm3 e para o rejeito de
bauxita foi de 2,61g/cm3. Os ensaios triaxiais CIU foram executados com deformação
controlada e os corpos de prova foram moldados para diferentes densidades e cisalhados
com velocidades entre 0,09 e 0,2mm/min com pressões confinantes de 40, 80 e 160kPa
para as amostras FE1, FE2 e AL1. Já para a amostra FE3 as pressões confinantes foram
de 50, 300 e 600kPa com velocidade de cisalhamento de 0,09mm/min e moldada com
índice de vazios de 0,94. O rejeito de ferro FE3 mostrou-se altamente susceptível à
liquefação como mostrado nas Figura 2.13 e Figura 2.14. As poropressões nas fases
iniciais do carregamento foram bastante elevadas, induzindo um comportamento
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colapsível sob baixas deformações (Figura 2.13). As trajetórias de tensões mostraram
um comportamento tipicamente de contração (Figura 2.14).

Figura 2.13 – Resultados dos ensaios triaxiais CIU para o rejeito de ferro FE3 estudado
por GOMES et al. (2002).

Figura 2.14 – Resultados de trajetória de tensões dos ensaios triaxiais CIU para o rejeito
de ferro FE3 estudado por GOMES et al. (2002).
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2.6. Síntese
No Brasil ainda é dominante a disposição de rejeitos de mineração na forma de
polpa em lagos de rejeitos, contidos por barramentos constituídos por um dique de
partida em solo argiloso compactado e alteamentos em barragens de rejeitos, quase
sempre a montante e, portanto, assentadas em parte sobre os rejeitos depositados no
reservatório. Após o fechamento da mina, estas áreas de armazenamento de rejeitos
(TSF) são encerradas e permanecem sob monitoramento por alguns anos (5 a 10 anos
no Brasil; 30 anos na Suécia), mas para sempre sob ação das intempéries e de possíveis
eventos extremos que venham a ocorrer no futuro.
As TSF compreendem, após o encerramento, a barragem de rejeitos, o
reservatório ou lago contendo os rejeitos (mistura de rejeitos sólidos e água proveniente
do processo de beneficiamento do minério), os sistemas de drenagem interna e externa,
as encostas circundantes que os limitam, e o sistema de monitoramento (piezômetros e
inclinômetros). Estas instalações ocupam áreas muito extensas de forma permanente, e
oferecem riscos potenciais para a população vizinha, tanto em segurança em uma
eventual ruptura, quanto em contaminação de corpos d’água superficiais e subterrâneo
em alguns casos.
A combinação da permanência com os riscos levou nos últimos anos a uma
preocupação crescente com o comportamento em longo prazo destas instalações, tanto
por parte dos órgãos governamentais responsáveis pelo licenciamento quanto das
associações técnicas que lidam com o projeto e operação das instalações, como os
engenheiros geotécnicos, os engenheiros de minas e os geólogos. O tempo que vem
sendo definido como “longo prazo” é de 1.000 anos, motivado pela existência de
algumas barragens de rejeito de cerca de 800 anos na Europa.
Embora em muitos países seja exigido no licenciamento que o projeto contemple
a análise de estabilidade após o encerramento das atividades, além de outros requisitos,
e diversos documentos técnicos apresentem diretrizes para os aspectos a serem
abordados nesta análise em longo prazo, as exigências e as condições de análise são
ainda muito vagas. A razão é que ainda se sabe muito pouco em relação a dois aspectos:
(1) que processos e eventos devem ser considerados nesta análise?; (2) como avaliar o
comportamento dos rejeitos sob a ação desses processos ainda na fase de projeto?.
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No levantamento bibliográfico realizado para a pesquisa e apresentado neste
capítulo, foram encontradas algumas referências que listam possíveis processos que
podem causar impacto sobre os rejeitos ao longo do tempo e também alguns eventos
extremos a serem considerados nesse tipo de análise. Resumidamente, sob o foco das
barragens de rejeitos, em geral separa-se os agentes potenciais de ruptura em dois
grupos: (1) Eventos Extremos, basicamente terremotos e grandes inundações são as
grandes preocupações, mas pode-se incluir também secas extremas e incêndios; e (2)
Forças Destrutivas Permanentes, ligadas a processos de degradação progressiva dos
materiais, como erosão hídrica e eólica, e alternância cíclica de chuvas e estiagem. O
documento do ICOLD (2013) detalha os mecanismos que relacionam estes agentes a
possíveis rupturas do sistema de armazenamento de rejeitos, como mau funcionamento
da drenagem, degradação das barragens por erosão externa ou interna (piping),
liquefação, overtopping no caso de cheias extremas.
Em relação ao segundo aspecto mencionado, de comportamento em longo prazo
dos rejeitos, conhece-se ainda muito pouco, sobretudo frente à incerteza de que
processos podem atuar ao longo do tempo e em como os seus efeitos podem ser
avaliados no momento presente para serem utilizados em previsão para projeto. É nesse
aspecto que a presente pesquisa pretende contribuir. A estabilidade física depende
também da estabilidade química dos materiais envolvidos, além dos possíveis efeitos de
temperatura (sobretudo aquecimento), variações de pressão, ciclagem de saturação e
secagem, mudanças na composição química da água do reservatório ou do ar, entre
outros, sobre as propriedades físicas, hidráulicas e mecânicas dos rejeitos do
reservatório e das barragens. Há uma grande quantidade de trabalhos sobre a alteração
química de rejeitos contendo minerais sulfetados como a pirita, e os efeitos que podem
resultar dessa alteração. Porém, tratando-se de rejeitos de mineração de ferro,
constituídos basicamente de quartzo e hematita (com menores porcentagens de outros
óxidos de Fe como a goethita), ambos minerais altamente estáveis quimicamente, não
existem ainda estudos de alteração. A razão, naturalmente, está na estabilidade destes
minerais, e não são esperadas alterações significativas com o tempo. A pesquisa se volta
exatamente para esse tipo de rejeito, e também para propor e testar alguns protocolos de
alteração em laboratório, que podem ser aplicados a outros rejeitos de mineração.
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Para este fim foram levantados na literatura trabalhos que envolvem a alteração
de materiais minerais em laboratório por envelhecimento (a maioria sob aplicação de
uma tensão vertical ou pressão confinante baixa), aquecimento contínuo ou ciclagem de
aquecimento e resfriamento (alguns variando o nível de tensão ou a solicitação durante
o processo), e por ciclagem de umedecimento e secagem. Esta revisão serviu de base
para a idealização de protocolos de alteração a serem aplicados no rejeito de estudo, e
também para comparar com os resultados obtidos e a sua análise. Embora não seja
abordado na tese, estudos de liquefação de rejeitos de mineração de ferro no Brasil
também foram apresentados na revisão, para embasar a discussão dos resultados da
pesquisa posteriormente.
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Capítulo 3 - Caracterização da Área de Estudo
3.1. Área de Estudo
O material de estudo consiste de rejeitos de mineração de ferro, dispostos no
lago da barragem do Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A.
A seguir são apresentadas as atividades que realiza a Samarco Mineração S.A.
como o processo de geração do minério de ferro e dos rejeitos, e por último são
mostradas as características da Barragem do Fundão quando ainda em operação.

3.1.1. Samarco Mineração S.A.
A Samarco foi fundada em 1977, é uma empresa brasileira de mineração,
controlada por dois acionistas: BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A. O principal
produto são pelotas de minério de ferro, produzidas a partir da transformação de
minérios de baixo teor em um produto nobre, de alto valor agregado, e comercializado
para a indústria mundial. No primeiro semestre de 2014 foi inaugurada a quarta planta
de pelotização, aumentando sua capacidade nominal produtiva de 22,25 milhões para
31,5 milhões de toneladas anuais (SAMARCO, 2015a), com geração de rejeitos finos
(lama) e arenosos com as quantidades em toneladas métricas secas (tms) apresentadas
na Tabela 3.1.
Tabela 3.1 – Produção de rejeitos na Samarco Mineração (REZENDE, 2013) e
(SAMARCO, 2015b).
Produção
de rejeito
(tms)
Rejeito
arenoso
Rejeito
Fino (lama)
Total

2009*

2010*

2011*

2012*

2013*

2014**

10.353.929

12.411.142

11.133.575

12.195.013

12.627.852

16.381.397

3.350.241

3.947.447

4.522.911

4.499.651

3.914.960

6.103.734

13.704.170

16.358.589

15.656.486

16.694.664

16.542.812

22.485.131

Nota: dados de: *(REZENDE, 2013); **(SAMARCO, 2015b).

A Samarco possui três usinas ou também chamados concentradores instalados na
unidade de Germano. A unidade onde estão os concentradores está localizada nas
cidades de Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais, que beneficiam o minério e
concentram o seu teor de ferro. No ano de 2014 os concentradores da Samarco tinham
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capacidade nominal produtiva de concentrado de minério de ferro de 13,5 milhões de
toneladas produzidas pelo Concentrador I, 8,5 milhões de toneladas produzidas pelo
Concentrador II e 9,5 milhões de toneladas produzidas pelo Concentrador III (SILVA,
2014). Além dessa, conta com quatro usinas de pelotização na unidade de Ubu, no
município de Anchieta, no Espírito Santo. As duas unidades industriais são interligadas
por três minerodutos, que transportam a polpa de minério de ferro entre os dois estados
(SAMARCO, 2015a). No terminal marítimo, localizado em Ubu, o minério em pelotas
é exportado.

3.1.2. Processo de geração do minério e dos rejeitos
Na Figura 3.1 é mostrado o fluxograma simplificado do processo produtivo da
mineradora até o Mineroduto.
O minério bruto (ROM - Run of Mine) proveniente da lavra ou extração da mina
que é realizada a céu aberto, no Complexo das Minas de Germano e Alegria, na unidade
de Germano, em Mariana, segue em correias transportadoras para a estação de
peneiramento e de britagem, onde são cominuídos (fragmentados) e classificados até
que haja um máximo de 2% de material acima de 12mm (REZENDE, 2013). A seguir o
minério é colocado em uma pilha pulmão para ter um estoque regular do minério, para
ser transportado para as atividades de Moagem/Deslamagem/Flotação. Através de dois
concentradores, o beneficiamento recebe um minério com teor de 46% e produz um
concentrado com teor de 67,5% de ferro, sendo que na usina de concentração, o minério
passa por uma primeira etapa de cominuição na moagem pré-primária, seguindo para
uma segunda etapa de moagem. A partir desse ponto, o minério é classificado e
deslamado em ciclones e, em seguida, encaminhado para o circuito de recuperação de
finos ou para a flotação convencional. O concentrado da flotação sofre nova cominuição
em moinhos de bolas (moagem secundária), e segue para a flotação em coluna. O
concentrado da coluna passa para espessadores juntamente com o concentrado do
circuito de recuperação de finos. Em seguida, o concentrado segue para os tanques de
estocagem e, posteriormente, é transportado e bombeado em forma de polpa por dois
minerodutos, de aproximadamente 400 quilômetros de extensão cada, da unidade de
Germano (MG) até as usinas de pelotização, na unidade de Ubu (ES), onde a polpa de
minério é transformada em pelotas (REZENDE, 2013).
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Figura 3.1 – Fluxograma simplificado das operações de mina, beneficiamento até a barragem e o transporte por mineroduto da Samarco
Mineração S.A. na Unidade de Germano (REZENDE, 2013).
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Os concentradores I, II e II que operam na Mineração Samarco têm diferentes
processos de concentração de minério de ferro. Cada um foi instalado de acordo com o
crescimento da produção do concentrado, com as expansões das instalações de
tratamento, com a reformulação de fluxogramas e/ou com a otimização dos processos.
Detalhes dos fluxogramas detalhados dos concentradores I e II são apresentados em
SILVA (2014).
Os reagentes utilizados no processo de flotação são: amido de mandioca (farinha
de mandioca), amido de milho (fubá de milho) (utilizado até o ano 2014); soda cáustica
líquida (utilizada na deslamagem); amina (mistura de etermonoamina e eterdiamina)
(GOMES, 2015).
Os reagentes utilizados no processo de espessamento são: coagulante no
espessador de rejeito do concentrador II (4540); cal hidratada nos espessadores de lama
(concentrador I e II); floculante 920 VHR do fabricante SNF nos espessadores de
concentrado (concentrador I e II); floculante 934 VHM da SNF nos espessadores de
lama e rejeito (concentrador I e II) (GOMES, 2015).
Na etapa de beneficiamento, ao longo dos processos de deslamagem e flotação,
são gerados respectivamente dois tipos principais de rejeitos: o rejeito fino, conhecido
como lama; e o rejeito arenoso (REZENDE, 2013), material objeto deste estudo. Dadas
as características satisfatórias de drenabilidade e de resistência do rejeito arenoso, esse
material tem sido empilhado na forma de aterro hidráulico na Barragem do Fundão.

3.1.3. Barragem do Fundão
O sistema de rejeitos do Fundão localiza-se no complexo minerário de Germano,
de propriedade da Samarco Mineração S.A., no município de Mariana, Minas Gerais a
aproximadamente 180km de Belo Horizonte, no extremo leste do Quadrilátero
Ferrífero. Está inserido num dos trechos da Serra do Espinhaço, junto à bacia do rio
Piracicaba,

tributário

do

rio

Doce

no

Vale

do

Córrego

do

Fundão

(SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO SUSTENTÁVEL, 2008), na zona
rural de Bento Rodrigues (IEF, 2012).
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A Barragem do Fundão consiste na disposição separada dos rejeitos arenosos e
finos (lama) em reservatórios específicos. No reservatório do Dique 1, é realizada a
disposição de rejeito arenoso na forma de um empilhamento drenado de rejeitos
arenosos, com um volume final de disposição de rejeitos de 53Mm3 e, no reservatório
do Dique 2, é realizada a disposição dos finos (lama) (REZENDE, 2013). Na Figura 3.2
é apresentada uma foto da Barragem do Fundão e dos Diques 1 e 2 no ano de 2013. O
objeto do presente estudo são os rejeitos arenosos dispostos no Dique 1.

Dique 2

Dique 1

Figura 3.2 – Localização da Barragem do Fundão, Dique 1 e 2 no ano 2013 (sobre
imagem do GOOGLE EARTH, 2015).
Na Figura 3.3 é apresentado um perfil da barragem do Fundão até a altura
prevista de finalização. A fundação consiste de solo saprolítico de espessura média igual
a 40m. O Dique 1 (dique de partida) foi construído em aterro homogêneo de solo
saprolítico compactado. Essa estrutura de partida para o empilhamento de rejeitos
granulares possui 30 metros de altura. Sua crista foi posicionada na elevação de 830,0m
com 8m de largura e aproximadamente 260m de extensão. Os taludes de montante e o
de jusante do dique possuem respectivamente inclinação igual a 1:1,5 (V:H) e 1:2
(V:H). No talude a jusante, a largura da berma é igual a 5m e a altura do banco igual a
10m.
Como se observa na Figura 3.3, o sistema de drenagem é constituído de um
dreno do tipo tapete no dique de partida e de outro tapete posicionado à montante desse
dique. O tapete drenante foi implantado com 120m de comprimento na elevação
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826,0m. O tapete possui um núcleo de brita 1 (camada de 50cm) e transições de brita 0
e areia (espessuras de 30cm). Esse tapete possui, como sistema de descarga, 27 tubos
dreno flexíveis que atravessam o dique em solo compactado, descarregando as vazões
captadas em uma tubulação de coleta situada na berma na elevação de 820,0m do Dique
1. No dique de partida, também foi construída uma berma de blocos no talude de jusante
com cota final na elevação de 820,0m (PAC, 2012 apud REZENDE, 2013).

Figura 3.3 – Seção esquemática da Barragem do Fundão até sua finalização
(Modificado de REZENDE, 2013).
Em abril de 2010, a Barragem do Fundão iniciou as operações recebendo os
rejeitos das usinas de beneficiamento. Após a elevação 830,0m, a barragem de rejeito
arenoso de Fundão foi construída por alteamentos com o próprio material lançado
hidraulicamente em canhões (spigots) localizados na crista da barragem e compactado,
na direção de montante (PAC, 2012 apud REZENDE, 2013). A face do talude de
jusante dos alteamentos tem uma inclinação de 1:3 (V:H), enquanto que entre as bermas
a inclinação dos taludes de jusante é de 1:2 (V:H) e cada dique de alteamento tem
largura de crista de 5,0m. Na última etapa de alteamento, a barragem deverá atingir a
cota 920, e a altura do aterro será de 130,0m. (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
MEIO SUSTENTÁVEL, 2008). No mês de maio de 2013, época da coleta das amostras
desta pesquisa, a cota da crista encontrava-se na elevação de 868,5m, sendo que já
tinham sido executados 07 alteamentos. Na Tabela 3.2 são apresentadas as
características da Barragem do Fundão. Na Figura 3.4 é mostrada uma foto em terceira
dimensão da Barragem do Fundão no mês de junho de 2013.
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Áreas de coleta
de amostras

Alteamentos
Figura 3.4 – Foto em 3D da Barragem do Fundão no mês de junho de 2013, mês seguinte da coleta das amostas desta pesquisa (SAMARCO,
2015c).
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A Barragem do Fundão sofreu ruptura em novembro de 2015, estando em
análise as causas do acidente. Esta pesquisa não tem relação com a discussão dos
possíveis mecanismos de ruptura.
Tabela 3.2 – Características da Barragem do Fundão em 2013 (SAMARCO, 2015b).
DADOS – BARRAGEM DO FUNDÃO DIQUE 1
Elevação do pé (m)
790
Altura atual (m)
78,5
Altura final (m)
130
Elevação do reservatório atual (m)
862,8
Elevação da crista atual (m)
868,5
Elevação final da crista
920
Área do reservatório (ha)
~74
Volume disposto Atual (Mm3)
~23
3
Volume final (Mm )
53
Volume livre reservatório (Mm3)
1,17
Mm3: milhões de metros cúbicos

3.1.4. Geologia e Mineralogia
Neste item é apresentada a descrição da geologia do Quadrilátero Ferrífero e a
mineralogia das formações de ferro neste local descrita por ROSIÈRE e RIOS (2004) e
DORR (1969).
Os gigantescos depósitos de minério de ferro da região do Quadrilátero
Ferrífero, em Minas Gerais, sudeste do Brasil, correspondem a jazidas de formações de
ferro metamorfoseadas, referidos como itabiritos, do Grupo Itabira Paleoproterozóico
(Figura 3.5 e Figura 3.6). Jazidas maciças, concordantes e discordantes, rígidas,
correspondem a magnetita e hematita e ocorrem em conjunto com corpos de alta
qualidade, xistosos e controlados estruturalmente, com minérios intemperizados
friáveis.
A estrutura do Quadrilátero Ferrífero (Figura 3.5), é definida por um arranjo
aproximadamente

retangular

de

sinclinais,

com

rochas

metassedimentares

paleoproterozóicas do Supergrupo Minas (Figura 3.6) separados por estruturas
antiformais dominadas por greenstones arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas e
rochas cristalinas do Arqueano e Proterozóicas.
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A sucessão mais espessa de formações de ferro junto com abrangentes corpos de
ferro de alta qualidade pertence ao Grupo Itabira (Figura 3.6), que compreende itabirito,
dolomita, e as unidades subordinadas metapelito.
O Grupo Itabira é uma sequência de rochas predominantemente sedimentares e
composto de duas formações:
•

Formação Cauê, que compreende uma sequência com espessura de cerca de 250300m das formações de ferro (itabiritos e corpos de hematita) intercaladas com
filitos hematíticos, filitos dolomíticos e mármores;

•

Formação Gandarela, que recobre as formações Cauê e é composta de rochas
carbonáticas (calcítico e mármores dolomíticos) com filitos subordinados e
formações ferríferas.
O nome itabirito é usado para descrever formações ferríferas metamorfoseadas,

oxidadas e foliadas deformadas heterogeneamente, em que as bandas de sílica ou
jaspirito originais foram recristalizadas em quartzo granular e o ferro está presente como
hematita ou magnetita. Existem vários tipos distintos mineralógicos e texturais, devido à
variação na composição original dos sedimentos, intensidade de deformação e grau de
metamorfismo e alteração hidrotermal.
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Figura 3.5 – Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero. (Modificado de ROSIÈRE e CHEMALE, 2000).
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Figura 3.6 – Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (Modificado de
ROSIÈRE e CHEMALE, 2000).
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Capítulo 4 - Metodologia
Neste capítulo é apresentada a metodologia adotada no desenvolvimento da
pesquisa, constando das etapas de coleta de amostras, homogeneização do material,
moldagem de corpos de prova e execução dos ensaios realizados em três fases. Na fase
1 desta pesquisa procurou-se relacionar o teor de Fe com as características físicas e
químicas e encontrar relações entre as propriedades dos rejeitos de mineração de ferro
produzidos em Minas Gerais. Na fase 2 foram realizados ensaios de separação
magnética com diferentes teores de Fe para conhecer sua influência no comportamento
do rejeito. Na fase 3 foram idealizados e realizados ensaios de alteração em laboratório
do rejeito, simulando alguns efeitos climáticos que podem ocorrer em longo prazo, para
comparar com o comportamento do rejeito inalterado. Na Tabela 4.1 é apresentado um
resumo das três fases.
Tabela 4.1 – Organização da pesquisa.
FASE

FASE
1

FASE
2

MATERIAL
COLETADO LABORATÓRIO
30 amostras
coletadas em
diferentes
30 amostras
pontos da
guardadas no
praia, na
laboratório de
mesma
Geotecnia
profundidade.
Ambiental da
(15 amostras
COPPE/UFRJ à
de rejeito do
temperatura
Concentrador I
ambiente, por 3
e 15 amostras
meses
do
Concentrador
II)
Rejeitos do
Concentrador I
e Concentrador
II coletados na
praia (Barris)

Rejeito
inalterado. % ferro
máxima e mínima
separados
magneticamente

METODOLOGIA E
ENSAIOS
Ensaios de
caracterização física e
química

Características físicas e
químicas de rejeitos de
MG consultadas na
literatura

FASE
3

Rejeito
inalterado e
rejeitos alterados,
fluido das amostras

Influência do teor de Fe nas
propriedades físicas e
químicas.
Diferenças nas
características dos rejeitos
dos Concentradores I e II.
Comparação das
propriedades físicas e
químicas com rejeitos da
mesma mineradora.
Relação do teor de Fe e
densidade dos grãos de
rejeitos de MG.

Caracterização física
Caracterização química
Análise mineralógica

Influência do teor de ferro
nas propriedades físicas,
químicas, mineralógicas e
parâmetros geotécnicos.

Parâmetros geotécnicos
Caracterização física

Rejeitos do
Concentrador I
e Concentrador
II coletados na
praia (Barris)

OBJETIVOS

Caracterização química
Análise mineralógica
Parâmetros geotécnicos

Alterações sofridas nas
propriedades físicas,
químicas, mineralógicas e
no comportamento
mecânico (resistência ao
cisalhamento).
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4.1. Plano Experimental
Fase 1
Com o objetivo de analisar a influência do teor de Fe sobre as características dos
rejeitos da Barragem do Fundão, de diferenciar as características dos rejeitos
provenientes do Concentrador I e Concentrador II, de comparar as propriedades físicas e
químicas de rejeitos da mesma mineradora e de relacionar o teor de ferro e a densidade
dos rejeitos de mineração de Fe produzidos no estado de Minas Gerais, foram coletadas
amostras deformadas em diferentes pontos da praia na mesma profundidade (as
coordenadas dos pontos de coleta se encontram no Anexo A) e foram executados
ensaios de caracterização física, química e mineralógica em laboratório. Na Figura 4.1 é
apresentado o fluxograma dos procedimentos e na Tabela 4.2 é mostrado o plano
experimental desta primeira etapa da presente pesquisa.

Fases 2 e 3
A fase 2 teve como objetivo investigar a influência relativa dos óxidos de Fe e
do quartzo nas propriedades geotécnicas do rejeito, inclusive na resistência ao
cisalhamento. Para este fim foi adotado o procedimento de separação magnética no
laboratório do CETEM, fabricando novos materiais com porcentagem máxima e
mínima de Fe para comparação com o rejeito inalterado. O fluxograma dos
procedimentos desta fase é mostrado na Figura 4.2, e na Tabela 4.3 é apresentado o
plano experimental.
A fase 3 constitui o objetivo central da pesquisa, que é a proposição e aplicação
de um conjunto de ensaios de alteração aos rejeitos, e a avaliação dos efeitos dessas
alterações sobre as características físicas, químicas e mineralógicas, e sobre as
propriedades geotécnicas dos rejeitos. O fluxograma do procedimento da fase 3 deste
trabalho é mostrado na Figura 4.3. Na Tabela 4.4 é mostrado o plano experimental,
onde são apresentados os ensaios realizados para o rejeito inalterado e rejeitos alterados,
além das análises para o fluido inalterado e alterado. Na mesma tabela também é
apresentada uma descrição da simulação realizada nos rejeitos e os processos esperados
com cada ensaio.
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Ensaios: análise
química –
mineradora
(Samarco, 2013a)

Coleta 30 amostras:
praia da Barragem
do Fundão (MG)

Transporte amostras para
Laboratório de Geotecnia
COPPE/UFRJ (RJ)

Amostras guar
guardadas no
Laboratório de Geotecnia
Ambiental da COPPE/UFRJ à
temperatura ambiente por 3 meses

Amostra A5

Preparação de mistura
de amostras A1 a A15,
A15 a A30 e A1 a A30

Ensaios caracterização física

Umidade
natural

Umidade
higroscópica

NBR 6457
(ABNT,
1986)

NBR 6457
(ABNT,
1986)

Massa
específica
dos grãos
NBR 6508
(ABNT,
1984a)

Granulometria
convencional
(sedimentação e
peneiramento)
NBR 7181
(ABNT, 1984b)

Granulometria a
laser

Figura 44.1
Fluxograma
Fase 1 para esta pesquisa.
Fi
1 – Fl
l ograma da Fa
i
Tabela 4.2 – Plano experimental da Fase 1.
ENSAIOS FASE 1

Caracterização
física

Caracterização
química

Umidade natural
Umidade
higroscópica
Densidade dos
grãos
Granulometria
(sedimentação e
peneiramento)
Granulometria a
laser
Análises químicas

QUANTIDADE
DE ENSAIOS
30

REALIZADO PELA
Samarco
COPPE
X

33
33

X
X (30)

X (3)

33

X

1

X

30

X
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Transporte de
barris para
Laboratório de
Geotecnia
COPPE/UFRJ (RJ)

Coleta de amostras
em barris: praia da
barragem de
rejeitos (MG)

Mi
Mistura
rejeitoss
Co
s
Concentradores
I e II

Se
o
Separação
em sacos
d
de 20kg

Q
Quarteamento
(
(sacos
5kg) e
se
secagem ao ar

Q
Quarteamento,
pilha cônica
p

Se
Separação
pilha
longitudinal
lon

Umidade
Caracterização
física

Granulometria
D
Densidade dos grãos

S
Separação
magnética
m

% Ferro
máxima

Caracterização
química

Moldagem
% Ferro
mínima

Fluorescência de raio-X (WDS)
F
Microscopia eletrônica de
varredura (MEV)

Caracterização
mineralógica

Difração por raio-X (DRX)
Triaxial CIU

Figura 4.2 – Fluxograma da Fase 2 desta pesquisa.
Tabela 4.3 – Plano experimental da Fase 2.
ENSAIOS
Caracterização física
SIMULAÇÃO EM
LABORATÓRIO

PROCEDIMENTO

Diferentes
% Fe na
barragem

Análises química

Análise mineralógica

Parâmetros
geotécnicos

Umidade
(w)

Granulometria

Densidade
dos grãos
(Gs)

Fluorescência de
raio-X
(WDS)

Características
químicas
do fluido

Microscopia
eletrônica de
varredura
(MEV)

Difração
por raioX (DRX)

Ensaios
Triaxiais CIU

Rejeito de referência

X

X

X

X

-

X

X

X

% Ferro máxima

% Ferro máxima

X

X

X

X

X

X

X

X

% Ferro mínima

% Ferro mínima

X

X

X

X

X

Rejeito inalterado
Separação magnética

PROCESSOS
ESPERADOS

X

X

-: Ensaio não realizado
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Coleta de amostras em
m
barris: praia da
barragem de rejeitos
(MG)

Transporte de
barris para
Laboratório de
Geotecnia
COPPE/UFRJ (RJ)

Mistura
a rejei
rejeitos
Concentradores
I e II

Sep
Separação
o
em sacos
d
de 20kg

Barris
deixados noo
ambiente
externo

Q
Quarteamento
((sacos 5kg) e
secagem ao ar
se

Coleta
C
do
ffluido

Fluido
alterado
(600 dias)

Coleta de
am
amostras
(1 ano e
10 meses)

Concentrador II
Co

Qu
Quarteamento,
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C
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qu

CETEM
ETEM

Concentrador I
C

COPPE
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ambiente externo
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Envelhecimento

Moldagem
M
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iinalterado

Caracterização
física

Granulometria
Densidade dos grãos
D

Alteração
rejeitos

Ciclagem saturação e
secagem
Ciclagem temperatura e
C
pressão

Caracterização
química
Caracterização
mineralógica

F
Fluorescência de raio-X (WDS)
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varredura (MEV)
Difração por raio-X (DRX)
X)

Triaxial CIU

Figura 4.3 – Fluxograma da Fase 3 desta pesquisa.
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Tabela 4.4 – Plano experimental da Fase 3.
ENSAIOS
Caracterização física
PROCEDIMENTO

SIMULAÇÃO EM
LABORATÓRIO

Rejeito de
referência
Fluido de
referência

Rejeito inalterado

Rejeitos alterados

Fluido inalterado

Análise mineralógica

Parâmetros
geotécnicos

Umidade
(w)

Granulometria

Densidade
dos grãos
(Gs)

Fluorescência de
raio-X
(WDS)

Características
químicas
do fluido

Microscopia
eletrônica de
varredura
(MEV)

Difração
por raioX (DRX)

Ensaios
Triaxiais CIU

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

c.p.s deixados na câmara
úmida por tempos de 100 e
200 dias em condições
controladas de T=26-30°C
e umidade do ar 70-90%

Envelhecimento

Ação do tempo
–
envelhecimento
(aging)

X

X

X

X

-

X

X

X

c.p.s submetidos a
saturação por fluxo
ascendente por 14 hs e
secagem em estufa a 40°C
por 8 hs para 5 e 10 ciclos

Ciclagem
saturação
e secagem

Eventos
extremos:
inundações e
secas alternada

X

X

X

X

-

X

X

X

Ciclagem
temperatura e
pressão

Eventos
extremos –
aquecimento
(temperatura)
e pressão

X

X

X

X

-

X

X

X

Alteração
no tempo
em
ambiente
externo

-

-

-

-

-

X

X

-

Ação do tempo
e efeito de
temperatura
-

-

-

-

X

-

-

-

c.p.s submetidos a ciclos
de temperatura de 121,5°C
e pressão 122,5 kPa em
autoclave (procedimento
novo) para 5 e 25 ciclos
Rejeitos deixados em
barris fechados em
ambiente externo por 1 ano
e 10 meses

Fluido
alterado

PROCESSOS
ESPERADOS

Análises química

Fluido deixado nos barris
fechados no ambiente
externo por 1 ano e 8
meses

Ações de
estresse
ambiental ao
longo dos
anos

-: Ensaio não realizado
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Como pode ser observado na Tabela 4.3 e Tabela 4.4, o rejeito inalterado
consiste de uma amostra do material homogeneizado e misturado dos rejeitos dos dois
concentradores sem ter sido submetida a nenhum processo de alteração. Esta mistura foi
tomada como referência para comparação com os rejeitos separados magneticamente
(Tabela 4.3) e também com os rejeitos alterados (Tabela 4.4). O fluido inalterado
consiste no fluido coletado dos barris no momento de chegada das amostras no
laboratório da COPPE e foi tomado como fluido de referência.
Nas duas fases foram utilizadas as mesmas amostras, e os mesmos
procedimentos de homogeneização do material, de preparação dos corpos de prova, dos
ensaios de caracterização física, química e mineralógica e dos ensaios geotécnicos
executados para analisar o comportamento de resistência ao cisalhamento Só que na
fase 2, a moldagem dos corpos de prova foi realizada após a separação magnética
sempre com o índice de vazios (e) correspondente ao rejeito inalterado de 0,80±0,01 e
umidade (w) de 15,3%.
Os procedimentos experimentais são detalhados nos próximos itens do capítulo.

4.2. Fase 1: Caracterização
Neste item é descrita a metodologia de coleta das amostras e os procedimentos
dos ensaios realizados na fase 1.

4.2.1. Coleta das amostras
Foram coletadas manualmente com auxílio de pá e picareta trinta amostras
deformadas do rejeito granular depositado na praia da Barragem do Fundão, na mesma
elevação da barragem de 868,5m (topo do depósito), no dia 17 de maio de 2013. As
amostras foram coletadas em diferentes posições, sendo 15 amostras coletadas próximas
ao ponto de lançamento da descarga do Concentrador I e outras 15 amostras próximas
ao ponto de descarga do Concentrador II. As amostras de aproximadamente 10
kilogramas cada uma, foram colocadas em sacolas plásticas, identificadas, lacradas e
localizadas para registro das coordenadas, conforme fotos mostradas na Figura 4.4.
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Figura 4.4 – Coleta de amostras deformadas na praia da barragem de rejeitos do Fundão
da Samarco Mineração (MG) para esta pesquisa em 2013.
As amostras da A1 a A15 correspondem ao rejeito proveniente do Concentrador
II (ombreira direita) e as amostras da A16 a A30 ao rejeito do Concentrador I (ombreira
esquerda). No Anexo A (Tabela A. 1) são apresentadas as coordenadas e a elevação dos
pontos onde as amostras foram coletadas.

4.2.2. Ensaios Fase 1
Os ensaios de caracterização física do rejeito realizados na fase 1 foram
executados no Laboratório de Geotecnia da COPPE/UFRJ. Consistiram de ensaios de
umidade natural, umidade higroscópica, massa específica dos grãos, granulometria
(peneiramento e sedimentação), que foram realizados para as trinta amostras (A1 a A30)
e para a mistura das amostras A1 a A15, A15 a A30 e A1 a A30. A mistura foi realizada
colocando a mesma quantidade de massa úmida de cada uma das amostras em um saco
plástico, o saco era fechado e agitado manualmente até obter uma mistura
homogeneizada. A mistura das amostras foi realizada para agrupar o material conforme
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a proximidade do ponto de lançamento dos rejeitos dos Concentradores I e II e
relacionar as áreas de descarga com as propriedades físicas e químicas do material.
Para uma amostra qualquer das 30 amostras coletadas, foi realizado também um
ensaio de granulometria a laser, com o objetivo de realizar uma comparação com o
ensaio de granulometria convencional. A A5 foi a amostra escolhida.
O material foi guardado no laboratório desde a coleta até agosto de 2013 (por
três meses), quando foram realizados todos os ensaios de caracterização física. Não
foram realizados ensaios de limites de Atterberg, já que este rejeito é arenoso e não
apresenta plasticidade, o que foi comprovado pelo manuseio do material.
Para a caracterização química, foram realizados ensaios de análise química pela
própria Samarco para as trinta amostras em maio de 2013, que também realizou ensaios
de densidade dos grãos. Na Tabela 4.2 é apresentado o plano experimental dos ensaios
realizados nesta fase.
Todos os ensaios para caracterização física foram executados de acordo com os
mesmos procedimentos indicados para solos naturais de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A seguir são descritos os ensaios.

i.

Caracterização física
O ensaio para determinar a umidade natural do rejeito como coletado foi

realizado de acordo com a norma NBR 6457 (ABNT, 1986). Para conhecer a umidade
higroscópica do material foi realizado o mesmo procedimento após secagem ao ar. Os
ensaios para determinação da massa específica dos grãos do rejeito foram executados de
acordo com os procedimentos da norma - Grãos de solos que passam na peneira de
4,8mm - Determinação da massa específica NBR 6508 (ABNT, 1984a). Os ensaios
realizados de granulometria por peneiramento e sedimentação foram executados
segundo a NBR 7181 (ABNT, 1984b).
•

Granulometria a laser
O ensaio de granulometria a laser foi realizado para comparar com os resultados

da granulometria convencional (sedimentação e peneiramento), e verificar se seria
interessante a adoção desse método para todas as amostras.
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O granulômetro a laser usado corresponde ao equipamento da marca Mastersizer
2000 - amplitude: 0,02 a 149µm fabricado pela Malvern Instruments Ltd., instalado no
setor de Geotecnia e Pavimentos do Laboratório Jacques de Medina (COPPE-UFRJ). É
composto por uma unidade ótica, uma unidade de preparação de amostra e um
computador com software específico “Mastersizer 2000 versão 5.6”. O Mastersizer
2000 utiliza a técnica de difração laser para medir o tamanho das partículas. Para isso,
mede a intensidade da luz espalhada à medida que um feixe de laser interage com as
partículas dispersas da amostra. Esses dados são então analisados para calcular a
distribuição do tamanho das partículas obtida a partir do padrão de espalhamento gerado
(MALVERN, 2015).
Numericamente, o software do equipamento obtém a distribuição de volumes
das partículas que passam entre a luz e o detector. É utilizado um ajuste estatístico dos
dados lidos para convertê-los aos dados da distribuição dos volumes fornecidos como
resultado. A partir desta distribuição de volumes é determinada a distribuição dos
diâmetros das partículas considerando-as como esferas de volumes equivalentes aos das
partículas medidas (BEIRIGO, 2005). Na Figura 4.5 são mostrados esquematicamente
os elementos do granulômetro a laser.

Figura 4.5 – Elementos do granulômetro a laser (BEIRIGO, 2005).
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Comparado ao ensaio de sedimentação, o uso do granulômetro a laser também é
interessante. Diferentemente do ensaio de sedimentação convencional, o uso do
granulômetro não utiliza o peso específico das partículas como parâmetro base para a
determinação da sua distribuição granulométrica. Isso provavelmente diminui os erros
na análise de amostras que apresentem grãos compostos por minerais de peso específico
muito distinto, como as de rejeitos de minério de ferro. Nos ensaios de sedimentação é
assumido um valor médio deste parâmetro para todas as partículas das amostras. No
granulômetro a laser a partir da determinação dos volumes das partículas, o
granulômetro converte estes volumes ao de esferas e, a partir destas, determina os seus
diâmetros (BEIRIGO, 2005).
Foi realizado um ensaio na amostra A5 com defloculante. Como o resultado da
granulometria a laser da amostra A5 foi muito similar à granulometria por sedimentação
e peneiramento, foram executados todos os ensaios de granulometria pelo método
convencional.
O processo do ensaio de granulometria a laser requer que o solo, seco ao ar, não
possua partículas retidas na peneira #100, assim o solo foi peneirado e foi descartado o
material retido nesta peneira. Para o ensaio, 50g do solo passante da peneira #100 foram
misturadas com uma solução de 250ml de água destilada com 10ml de defloculante
(NaOH – 1Normal), até obter uma solução turva. Não foi usado ultrassom. O
equipamento deve ser lavado antes e depois de cada ensaio e a lente deve estar limpa,
este processo requer um tempo considerável. O equipamento foi ligado meia hora antes
da utilização. Passados trinta minutos, com o equipamento limpo, foram pipetadas 10ml
da solução e colocadas no béquer que fica abaixo da hélice e que continha 700ml de
água destilada, conforme Figura 4.6. A hélice girou a uma velocidade de 2300rpm
misturando a solução com a água destilada e assegurando que fosse homogeneizada. O
equipamento tomou uma pequena quantidade desta solução para realizar o
procedimento e as leituras, quantidade suficiente para representar a amostra do rejeito.

ii.

Caracterização química
As análises químicas das trinta amostras coletadas foram realizadas no

Laboratório Químico da Samarco, conforme procedimentos internos. Foram
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determinadas as porcentagens de Fe (Ferro), SiO2 (Sílica), Al2O3 (Óxido de Alumínio),
P (Fósforo), MnO2 (Dióxido de Manganês) e PPC (Perda Por Calcinação).
Foram determinados por um espectrômetro de emissão óptica com plasma
acoplado indutivamente (ICP-OES), da marca VARIAN, modelo 725-ES. O teor de
ferro foi determinado por dicromatometria (método TiCl3). A perda por calcinação foi
determinada por gravimetria (calcinação em forno mufla a 1000ºC e pesagem após
resfriamento).

) (a) Conjunto completo do granulômetro a laser.
)

(b) Colocação da amostra para leitura do equipamento.
Figura 4.6– Granulômetro a laser utilizado nesta pesquisa (Fotos de NACINOVIC,
2013).
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4.3. Fases 2 e 3: Ensaios e Procedimentos
Neste item é descrita a coleta de amostras em campo do material utilizado para
as fases 2 e 3 desta pesquisa, assim como os procedimentos experimentais de
homogeneização do material, preparação dos corpos de prova, ensaios geotécnicos e
análises químicas e mineralógicas, que são comuns às duas fases. Ao final, são descritos
os procedimentos, não convencionais, de separação magnética e de alteração dos
rejeitos em laboratório, que foram estabelecidos especificamente para a pesquisa.
Os rejeitos alterados consistem em rejeitos alterados em laboratório pela
simulação de possíveis efeitos climáticos.
Os

procedimentos

foram

realizados

para

simular:

ação

do

tempo

(envelhecimento); eventos extremos de inundações e secas alternadas, realizando
ciclagem por saturação e secagem; eventos extremos por aquecimento e pressão,
realizando ciclagem por temperatura e pressão; e alteração no tempo em ambiente
externo. Este último foi um procedimento adicional e foi executado para aproveitar que
os rejeitos não utilizados nos barris em que foram transportados tinham sido deixados
fora do laboratório de Geotecnia da COPPE, estavam fechados, com fluido, e foram
alterados pela ação do tempo sem contato direto com o ar e chuva, porém sob efeito das
oscilações de temperatura. Uma descrição mais detalhada de todos os procedimentos de
alteração é apresentada na Tabela 4.4.
A seguir é descrito detalhadamente cada um dos processos realizados.

4.3.1. Coleta das amostras
Foram coletadas amostras deformadas no dia 13 de maio de 2013 por meio de
retroescavadeira, na praia da barragem de estudo, nos pontos de descarga de rejeito pela
tubulação procedente do Concentrador I e do Concentrador II. As amostras foram
colocadas em vinte barris metálicos (bombonas) de 200 litros cada um, sendo dez
bombonas para o rejeito procedente do Concentrador I e 10 bombonas para o rejeito do
Concentrador II. O processo de coleta é mostrado na Figura 4.7 e na Figura 4.8.
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Depois da coleta, os barris foram transportados para o Laboratório de Geotecnia
da COPPE/ UFRJ no Rio de Janeiro. As amostras foram entregues no dia 7 de junho de
2013.

(a) Tubulação descarregando rejeitos
do Concentrador I.

(b) Coleta por meio de retroescavadeira.

(c) Descarga em barris.

(d) Rejeito cinza – Concentrador I.

(e) Rejeito – Concentrador I.

(f) Fechamento dos barris.

Figura 4.7 – Coleta de amostras de rejeito do Concentrador I em 2013, na praia da
Barragem do Fundão, Samarco (MG) para esta pesquisa.
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(a) Coleta por meio de retroescavadeira.

(b) Coleta.

(c) Descarga em barris.

(d) Rejeito vermelho – Concentrador II.

(e) Rejeito – Concentrador II.
Figura 4.8 – Coleta de amostras de rejeito do Concentrador II em 2013, na praia da
Barragem do Fundão, Samarco (MG) para esta pesquisa.

4.3.2. Homogeneização do material
Para compor as amostras de cada conjunto de ensaios, foi realizada a
homogeneização do rejeito que consiste na mistura dos rejeitos provenientes do
Concentrador I e do Concentrador II. Desta forma procurou-se obter um material mais
representativo do depósito, devido a que os canhões de descarga dos rejeitos de cada
concentrador são mudados de posição sobre a crista da barragem, sendo provável a
mistura dos dois tipos de rejeitos em várias áreas do reservatório. Para esta mistura, foi
escolhido um barril com rejeito de cada um dos concentradores.
85

Foram coletados (Figura 4.9) e misturados os fluidos sobrenadantes de um barril
com rejeito do Concentrador I e de um barril do Concentrador II, sendo
aproximadamente 10 litros de fluido coletado e guardado em câmara frigorífica à
temperatura aproximada de 6°C.

Figura 4.9 – Aspecto do fluido sobrenadante do rejeito desta pesquisa.
Depois de retirado o fluido foi colocado o rejeito de cada barril em caixotes de
plástico separados, conforme Figura 4.10a e Figura 4.10b. Como pode ser observado, o
rejeito proveniente do Concentrador I é de cor cinza e o rejeito do Concentrador II de
cor avermelhada.
Para realizar a mistura com igual quantidade de rejeito de cada concentrador, foi
medida a umidade do material em cada um dos caixotes, sendo para o rejeito do
Concentrador I de 13,96% e para o rejeito do Concentrador II de 14,03%. Como a
umidade teve valores muito próximos, foram misturados os dois rejeitos em quantidades
iguais de material úmido (10kg de cada rejeito). O procedimento consistiu em colocar
uma porção de 10kg de cada concentrador em um novo caixote plástico e homogeneizar
com uma pá até obter um material visualmente homogêneo. Em seguida o material
misturado e homogeneizado do caixote plástico foi colocado em sacola plástica com
20kg de material misturado, conforme Figura 4.10c.
O material ainda úmido de cada sacola de 20kg foi dividido em quatro partes
iguais (5kg) e colocado em bandejas metálicas para ser seco ao ar. Depois de secos
foram colocados em sacos e guardados no Laboratório de Geotecnia Ambiental da
COPPE/UFRJ, como apresentado na Figura 4.10d.
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(a) Rejeito Concentrador I.

(b) Rejeito Concentrador II.

(d) Rejeito seco, separado e guardado em
sacos plásticos (5kg).

(c) Rejeito úmido misturado (20 kg).
Figura 4.10 – Mistura dos rejeitos do Concentrador I e do Concentrador II no
laboratório para esta pesquisa.
Depois do material estar misturado e seco ao ar foi realizado o quarteamento
conforme Procedimento de Amostragem de Minérios do Centro de Tecnologia Mineral
(CETEM) (OLIVEIRA e AQUINO, 2007) com a finalidade de obter um material
devidamente dividido para a realização dos ensaios.
O quarteamento ou divisão da amostra tem por objetivo obter uma distribuição
mais uniforme dos constituintes, tanto no que se refere às propriedades físicas como
químicas e mineralógicas. Este procedimento auxilia na dissipação de agrupamentos de
partículas de qualquer natureza e, portanto, minimiza o erro de segregação, permitindo
também o quarteamento em frações de menor massa. Os métodos mais utilizados são as
pilhas, na forma de cone ou longitudinais (OLIVEIRA e AQUINO, 2007). A pilha
cônica foi usada para dividir quantidades maiores de material e com estas novas
quantidades de rejeito foi realizada a pilha longitudinal para obter frações menores de
rejeito que eram necessários para cada um dos ensaios propostos para esta pesquisa. A
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seguir é descrito cada um dos procedimentos de separação por pilha cônica e pilha
longitudinal utilizados.

i.

Pilha cônica
Este método de quarteamento consiste em homogeneizar o material

cuidadosamente e formar uma pilha cônica. O objetivo de se formar uma pilha cônica é
obter uma pilha na qual a segregação deve ser simétrica em relação ao vértice do cone.
Para o rejeito em estudo, foi formada uma pilha cônica com a amostra seca e que tinha
sido guardada em sacos de aproximadamente 5kg. A pilha foi realizada colocando o
material com um funil sobre um papel colado sobre uma bancada, conforme Figura
4.11a,b. Depois de feito o cone, dividiu-se o material em quatro porções (peso
aproximado de cada porção 1,25kg), segundo dois planos verticais que se cruzam no
eixo geométrico do cone. Foram tomadas as frações em diagonal, conforme sequência
apresentada na Figura 4.11c.

(b) Pilha cônica.

1

(a) Formação da pilha cônica.

2

3
4

(c) Sequência de quarteamento.
Figura 4.11 – Etapas de quarteamento da amostra do rejeito por pilha cônica nesta
pesquisa.
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ii.

Pilha longitudinal
Após separadas as quatro frações da pilha cônica, foi homogeneizada cada

fração por uma pilha longitudinal. Foi tomada a primeira fração e distribuída ao longo
de uma linha sobre um papel em uma bancada, da esquerda para a direita, e da direita
para a esquerda sobre a primeira e assim sucessivamente. A quantidade de rejeito em
cada fração deve ser suficiente para distribuí-la ao longo de toda a pilha, com
velocidade constante (Figura 4.12a,b) para garantir distribuição homogênea. O material
constituinte das extremidades foi retomado (Figura 4.12c,d), sendo distribuído
novamente ao longo da pilha (Figura 4.12e). A pilha formada foi dividida em
segmentos, com peso do material necessário para os ensaios definidos. Na Figura 4.13 é
representada esquematicamente a pilha longitudinal e os segmentos.

4.3.3. Moldagem e desmoldagem dos corpos de prova
Neste item é descrito o procedimento para moldagem dos corpos de prova
(c.p.s), com a definição da umidade e densidade utilizadas.
Os c.p.s foram moldados por compactação estática na massa específica seca (ρd)
de campo (1,5g/cm3) que foi definida por registros consultados na literatura de
REZENDE (2013) de índice de vazios (e) dos rejeitos de Fe da praia da Barragem do
Fundão. Os registros foram tomados de ensaios realizados por REZENDE (2013) das
campanhas 1 e 3, tendo uma média de e de 0,901 com porosidade (n) de 0,47%. Foi
calculada a massa específica seca média com a Eq. 4.1. A densidade dos grãos Gs foi
obtida dos ensaios realizados na fase 1 deste trabalho, a qual foi de 2,849 em média. A
ρd calculada pela Eq. 4.1 foi de 1,5g/cm3.

 




(Eq. 4.1)

A umidade de moldagem foi definida a partir de testes de moldagem de corpos
de prova com diferentes umidades de 12, 14, 16 e 18%, e foi encontrado que com
umidade de 16% o c.p. permitia o devido manuseio no momento da desmoldagem e
colocação na base do equipamento para os ensaios triaxiais. Isto se deve a que o rejeito
de ferro da Barragem do Fundão é um material não plástico, de difícil manuseio e os
c.p.s podem se desfazer com muita facilidade, foi então preciso encontrar uma umidade
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que desse aos c.p.s uma coesão aparente suficiente para manter sua integridade no
manuseio em laboratório.

(a) Construção da pilha.

(b) Construção da pilha.

(c) Extremidades retomadas.

(d) Extremidades retomadas.

(e) Distribuição do material das extremidades.
Figura 4.12 – Esquema do quarteamento da amostra do rejeito por pilha longitudinal
nesta pesquisa.
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1,

2,

3,

…

i

2,

3,

…

i

a) Vista lateral.

1,

b) Vista superior.
Figura 4.13– Representação esquemática da pilha longitudinal e sequenciamento de
divisão.
Os moldes utilizados para os ensaios foram fabricados em aço inox (diâmetro
interno de 5,08cm), a escolha deste material deve-se ao fato deste material ser rígido,
que não se oxida, não altera suas propriedades físicas com mudanças de temperatura,
permite a extração de corpos de prova, e não se degrada com a umidade e o tempo a que
estarão submetidos pelos ensaios de alteração.
Foram fabricados dois tipos de molde. Os moldes maiores de altura 10,85cm,
utilizados para os ensaios triaxiais, granulometria e densidade dos grãos, e os moldes
menores de altura de 2,54cm para ensaios de MEV, análise química, DRX, conforme
Figura 4.14. Foram utilizados moldes inteiros e não bipartidos, para evitar perda de
material pelas partições laterais dos moldes bipartidos nos procedimentos de alteração,
sobretudo nos ensaios de ciclagem de saturação e secagem.
5,08 cm
dfasf
2,54 cm

10,85 cm

5,08 cm

Figura 4.14 – Moldes utilizados nesta pesquisa fabricados em aço inox.
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A quantidade do rejeito para cada c.p. foi obtida da pilha longitudinal. Os
rejeitos foram compactados da mesma forma nos moldes maiores e nos moldes menores
na densidade de 1,5g/cm3 e umidade de 16% para os ensaios da fase 3 (alteração). Para
a fase 2 os c.p.s. eram moldados após a separação magnética com índice de vazios de
0,80 e umidade de 15,3%, reproduzindo a condição do rejeito inalterado de referência,
como já foi observado no item 4.1.
A simulação da alteração do rejeito pelos processos de envelhecimento,
ciclagem por saturação e secagem e ciclagem de temperatura e pressão foi realizada no
material contido nos moldes. Para a execução dos ensaios triaxiais foram utilizados os
c.p.s extraídos dos moldes maiores. O rejeito utilizado para os ensaios de caracterização
física, análise química e mineralógica foram obtidos dos moldes maiores. Para a
realização das microscopias eletrônicas de varredura (MEV) foram utilizados os rejeitos
dos moldes menores.
Para a moldagem dos corpos de prova foi usado o fluido coletado dos barris
provenientes da Barragem do Fundão (Figura 4.9) e que tinha sido reservado no
frigorífico, com a finalidade de ter um material mais similar ao encontrado em campo.
A moldagem dos corpos de prova foi realizada com base no procedimento de
MOTTA (2008) que fez ensaios triaxiais com o mesmo rejeito granular da Barragem do
Fundão. Ela obteve corpos de prova realizando compactação estática com a umidade
ótima do rejeito de 12% e massa específica aparente seca máxima de 2,16g/cm3, numa
prensa hidráulica e molde com sistema de dupla aplicação de carga, o c.p. depois de
moldado era extraído com um macaco hidráulico. O procedimento de moldagem de
MOTTA (2008) foi modificado com os dados mostrados na Tabela 4.5 e como descrito
a seguir.
Foi tomado o material seco, previamente homogeneizado e devidamente pesado,
depois foi medido o volume de fluido com uma proveta e foi misturado ao rejeito até
obter um material úmido, completamente homogeneizado (Figura 4.15a). A seguir todo
o material úmido foi colocado de uma única vez no molde cilíndrico (sem compactação
separada em camadas) (Figura 4.15b) e no sistema de moldagem por compactação
estática.
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Tabela 4.5 – Dados para moldagem de c.p.s para ensaios triaxiais e microscopia deste
estudo.
Corpo de prova
Triaxiais Microscopia
Altura c.p. (cm)
9,85
1,54
Diâmetro c.p. (cm)
4,95
4,95
Volume c.p. (cm3)
189,56
29,64
Massa específica seca
1,53
1,53
(g/cm3)
Umidade (%)
16
16
Peso solo seco (g)
290,19
45,37
Volume fluido (ml)
46,43
7,26
Peso úmido (g)
336,62
52,63

(a) Rejeito umedecido.

(b) Colocação do rejeito no molde.

Figura 4.15 – Fases do processo de moldagem dos corpos de prova desta pesquisa.
O sistema para moldagem consiste no molde cilíndrico, dois colares (superior e
inferior), duas bases e dois suportes em PVC, conforme Figura 4.16. Para a moldagem é
colocado de baixo para cima: a base inferior, os dois suportes de PVC, o colar inferior,
o molde cilíndrico, o colar superior, o solo previamente preparado é colocado dentro do
sistema e por último a base superior. Este sistema é virado e colocado na prensa
hidráulica, sendo tirados previamente os suportes em PVC, e realizando a dupla
aplicação de carga (Figura 4.17) com a força controlada manualmente até encostar o
molde nos colares superior e inferior, sendo todo o material compactado no interior e
mantendo a altura para cada tipo de molde. Depois são retirados as bases e os colares,
ficando o rejeito no molde, conforme Figura 4.18.
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d
a

c

b
Figura 4.16 – Sistema de moldagem (a) molde cilíndrico, (b) dois colares (superior e
inferior), (c) duas bases (superior e inferior) e (d) dois suportes em PVC.

Figura 4.17 – Prensa hidráulica com dupla aplicação de carga utilizada na compactação
dos corpos de prova desta pesquisa.
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5,08 cm

5,08 cm

a) h= 2,54 cm e ø nterno = 5,08cm.

b) h= 10,85cm e ø interno = 5,08cm.
Figura 4.18 – Moldes com solo na densidade desejada para esta pesquisa.
Para a desmoldagem dos corpos de prova para os ensaios triaxiais, foi utilizado
um macaco hidráulico para a extração dos corpos de prova dos moldes de aço inox,
conforme Figura 4.19.

Figura 4.19 – Desmoldagem dos corpos de prova por macaco hidráulico e exemplo de
c.p. de rejeito pronto.
As características iniciais dos c.p.s após a extração são apresentadas nos Anexos
B e C (Tabela B. 1 e Tabela C. 1), sendo medidos para todos os c.p.s o diâmetro (ø), a
altura (h), o peso total úmido (P.T.H.) e sendo calculados o peso específico seco (γd), o
índice de vazios (e) e o grau de saturação (So). Foi verificado que as alturas e o peso
específico seco não tiveram variações apreciáveis como mostrado.
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Não foi realizado o controle de umidade para cada c.p. na moldagem, porque
não havia sobra de material para a medida no caso dos c.p.s provenientes dos ensaios de
alteração.
Para a medição da umidade foi escolhido um c.p. para cada procedimento de
ensaio, foi dividida a massa do c.p. escolhido em quatro porções (superior,
intermediária 1, intermediária 2 e inferior), para conhecer a variabilidade deste
parâmetro com a profundidade do c.p., como mostrado no Anexo B e C. Foi observada
uma distribuição de umidade razoavelmente uniforme ao longo do c.p. para o rejeito
inalterado. Não foram medidas as umidades dos c.p.s após o ensaio triaxial.
O método de moldagem e de extração mostrou-se um bom procedimento para a
aplicação dos procedimentos laboratoriais apesar de ter apresentado algumas
perturbações, como a perda de pequena quantidade de material que ficou nos colares e
nas bases no momento da moldagem e nas paredes do molde cilíndrico na extração, e o
atrito que existe na compactação e extração entre as paredes do molde e o c.p.

4.3.4. Ensaios geotécnicos
Os ensaios geotécnicos foram realizados em corpos de prova moldados nos
moldes maiores segundo procedimento descrito anteriormente. Foram realizados
ensaios triaxiais em rejeitos inalterados, separados magneticamente e alterados
conforme plano experimental das fases 2 e 3 da pesquisa (Tabela 4.3 e Tabela 4.4).
Os ensaios triaxiais foram do tipo CIU (adensado isotropicamente, não drenado),
sob pressões confinantes de 50, 150, 300 e 500kPa, com medição da poropressão. A
tensão de 500kPa é a máxima suportada pelo equipamento usado. A velocidade de
cisalhamento foi de 0,0534mm/min.
No ensaio CIU se aplica a pressão confinante e deixa-se dissipar o excesso de
poropressão correspondente. Assim, o corpo de prova adensa sob a pressão confinante
isotrópica. A seguir, carrega-se axialmente sem permitir drenagem e obtém-se a
resistência não drenada em função da tensão efetiva do adensamento. Quando as
poropressões são medidas, a resistência em termos de tensões efetivas também é
determinada (PINTO, 2006). Na Figura 4.20 mostram-se as etapas do ensaio triaxial
CIU realizadas nesta pesquisa.
96

(a) c.p. colocado sobre o pedestal.

(b) Papel filtro colocado lateralmente no
c.p.

(c) c.p. envolto em membrana de borracha. (d) Saturação do c.p.

(c) Cisalhamento e ruptura do c.p.
Figura 4.20– Etapas do ensaio triaxial CIU.
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O ensaio triaxial foi executado em 3 etapas: saturação por contrapressão (até
obter um valor para o parâmetro B maior ou igual a 95%), adensamento isotrópico e
cisalhamento. Uma descrição mais detalhada do ensaio pode ser consultada em HEAD
(1998) e MARTINS et al. (2007). Na Figura 4.20 mostram-se as etapas do ensaio
triaxial CIU realizadas nesta pesquisa.

4.3.5. Análises químicas e mineralógicas
i. Espectrômetro por fluorescência de raio-X (WDS)
As análises químicas realizadas nos rejeitos foram determinadas por análise
semiquantitativa (standardless) em espectrômetro por fluorescência de raio-X (WDS),
modelo AXIOS (Panalytical) no laboratório de Análises Químicas do CETEM. Os
resultados foram expressos em % de massa seca, calculados como óxidos. Foram
identificados os seguintes elementos representados como óxidos: óxido de ferro
(Fe2O3), sílica (SiO2), óxido de alumíno (Al2O3), óxido fosfórico (P2O5), óxido de
manganês (MnO), óxido de sódio (Na2O), óxido de cálcio (CaO), óxido sulfúrico (SO3),
óxido de magnésio (MgO), óxido de potássio (K2O) e cloro (Cl).
As amostras foram preparadas por fusão a 1050°C nas máquinas VULCAN e
Eagon2-PANalytical (Figura 4.21a e Figura 4.21b, respectivamente), na diluição 1:5 (1g
de amostra e 5g de fundente), utilizando-se como fundente a mistura de boratos:
Tetraborato de lítio (Li2B4O7 - 66,25%) - Metaborato de lítio (LiBO2 - 33,25%) e Iodeto
de lítio (Lil - 0,5%). A amostra fundida para ser levada ao WDS é apresentada na Figura
4.21c. A determinação da perda por calcinação (PPC) das amostras foi feita em Mufla.
As amostras foram colocadas a 1000°C por 3 horas e após resfriamento pesadas para
verificar a perda por calcinação.
A espectrometria por fluorescência de raio-X é um método de emissão atômica.
Este método mede o comprimento de onda e a intensidade de raios-X emitida pelos
átomos energizados da amostra. Na WDS, a irradiação de um feixe de raios-X primário
de um tubo de raio-X provoca a emissão de raios-X fluorescentes com energias
discretas características dos elementos presentes na amostra. A tecnologia usada para a
separação (dispersão), identificação e medição de intensidade do espectro de
fluorescência de raios-X da amostra dá origem a dois tipos principais de espectrômetro:
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sistemas de comprimento de onda dispersivo (WDXRF) e de energia dispersiva
(EDXRF) (PANALYTICAL, 2015). O espectrômetro de comprimento de onda
dispersiva AxiosmAX da Panalytical foi utilizado para ler as amostras e é mostrado na
Figura 4.21d.

(a) Equipamento VULCAN
(b) Equipamento PANalytical

(c) Amostra para leitura no WDS

(d) Espectrômetro de comprimento de
onda AxiosmAX.
Figura 4.21 – Equipamentos e amostra utilizados nas análises químicas por WDS desta
pesquisa.

ii.

Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
Para a caracterização microscópica dos rejeitos foram produzidas imagens com

aumentos de 35, 100, 500 e 1500 vezes da superfície de cada uma das amostras, a baixo
vácuo e tensão de aceleração de elétrons de 20kV. As amostras para o MEV do rejeito
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colocado nos moldes pequenos (Figura 4.18) foram secas em estufa a 40°C por 12 horas
e deixadas resfriar por 6 horas.
Foi utilizado um microscópio de varredura Zeiss DSM 940 dotado de um
detector EDX Link e um sistema automático de análise de imagens Kontron e com um
microscópio de transmissão de varredura Jeol 2000 FX operando a 200kV, com um
sistema EDX Noran e um módulo Asid para a realização de mapeamento
composicional. Os ensaios foram realizados no Laboratório Multiusuário de
Microscopia Eletrônica e Microanálise do Programa de Engenharia Metalúrgica e de
Materiais da COPPE/UFRJ.
Conforme MANSUR (2005) “o princípio da microscopia eletrônica de varredura
consiste na emissão de um feixe de elétrons por um filamento de tungstênio, que
concentrado, controlado e reduzido por um sistema de lentes eletromagnéticas,
diafragmas e bobinas, incide sobre a amostra, provocando uma série de emissões de
sinais relacionados com a interação do feixe de elétrons incidente e a amostra. Os sinais
emitidos encontram-se sob a forma de elétrons (secundários, retroespalhados,
absorvidos, transmitidos, difratados, etc.) e de fótons (fotoluminescentes e raios-X), os
quais são captados por detectores apropriados, sendo amplificados e processados num
sistema analisador específico para cada tipo de sinal. A técnica de microscopia
eletrônica de varredura permite a obtenção de uma imagem ampliada e tri-dimensional
da amostra a partir da interação de um feixe de elétrons com o material”.

iii.

Difração por raios X - DRX
As análises mineralógicas foram realizadas por difração de raio-X no setor de

caracterização tecnológica do CETEM. Para preparação das amostras, os rejeitos nos
moldes pequenos foram secos (Figura 4.18) em estufa a 40°C por 12 horas e deixadas
resfriar por 6 horas, e para obter a quantidade necessária (aproxidamente 3g) cada
amostra foi separada pelo equipamento rotary micro riffler – quarteador rotativo
apresentado na Figura 4.22a e Figura 4.22b.
As amostras foram preparadas pelo método do pó e colocadas em um portaamostras de plástico (Figura 4.22c), comprimido manualmente com uma placa de vidro
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e colocado no equipamento Bruker-D4 Endeavor (Figura 4.22d) para obter o
difratograma de Raio-X (DRX).

(b) Equipamento Rotary Micro Riffler,
para separação da amostra para DRX.

(a) Equipamento Rotary Micro Riffler,
para separação da amostra para DRX.

(c) Amostra preparada pelo método de pó
para leitura de DRX.

(d) Equipamento Bruker-D4 Endeavor.
Figura 4.22 – Equipamentos e amostra utilizados nas análises mineralógicas por DRX.
As condições de operação do equipamento foram: radiação Co Kα
(40kV/40mA), velocidade do goniômetro de 0,02° 2θ por passo com tempo de
contagem de 1 segundo por passo e coletados de 5 a 80° 2θ. As interpretações
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qualitativas do espectro foram efetuadas por comparação com padrões contidos no
banco de dados PDF02 em software Bruker AXS Diffrac.Plus.

iv.

Caracterização química do fluido
Os ensaios de caracterização química do fluido inalterado e do fluido alterado

deixado em ambiente externo por quase 2 anos, como descrito no plano experimental da
fase 3 (Tabela 4.4) envolveram os parâmetros pH, potencial redox (Eh), e condutividade
elétrica específica (CEE), e as concentrações de Fetotal, Fe+2, Fe+3, sódio (Na+), cloreto
(Cl-), sulfato (SO42-), potássio (K+), cálcio (Ca+2), alumínio (Al+3), manganês (Mn+2) e
magnésio (Mg+2) no Laboratório de Química dos Solos da Geotecnia da COPPE/UFRJ e
no Laboratório de Via Úmida de Caracterização Química do CETEM.
•

Metodologia da caracterização química do fluido - Laboratório de Química dos
Solos da Geotecnia da COPPE/UFRJ
A medição do pH foi feita eletronicamente, através de um potenciômetro e um

eletrodo de vidro imerso no líquido, conforme método MF-426 da FEEMA (1983). O
aparelho para a medição do pH foi um Analion, modelo: PM606F e o Eletrodo Analion,
modeloV620.
A condutividade elétrica específica em μS/cm foi determinada diretamente em
Condutivímetro, com célula de constante igual a 1.0. O aparelho foi um Oakton,
modelo: pH/Con 300 Series.
O potencial redox (Eh) foi medido por potenciometria direta com eletrodo redox
de platina com aparelho Analion, modelo PM606 e eletrodo Analio, modelo ROX674,
conforme método 2580 da APHA (1992).
As concentrações de Na+ e K+ foram medidas por Fotometria de Chama, onde a
solução da amostra foi aspirada e nebulizada em condições controladas em uma chama,
determinando-se o elemento pela medida da intensidade da radiação emitida pelo seu
átomo. O aparelho consistiu em um Fotômetro de Chama – Micronal, modelo B 262. As
leituras e a calibração são realizadas conforme o manual do aparelho.
Para medir a concentração de Cl- foi realizado o método colorimétrico através da
formação de um complexo de tiocianato férrico de coloração intensa, proporcional à
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concentração do íon cloreto, tendo a máxima absorvância em 460nm, pelo método de
SKOUGSTED et al. (1979). O aparelho utilizado foi o Espectrofotômetro Visível marca
HACH, modelo DR/2000
A concentração de SO42- foi determinada através de turbidímetro onde foi
realizada uma curva de calibração FTU x concentração de sulfato, sendo medido pela
formação de sulfato de bário obtido ao se colocar cloreto de bário na amostra, com um
estabilizante para mantê-lo em suspensão, conforme método de McCOY (1969). O
aparelho usado foi o Micronal – B 250
O Fe2+ foi determinado por colorimetria com orto-fenantrolina em amostra
tamponada a pH = 3,5 (tampão de glicina com HCl) e leitura em Espectrofotômetro a
508 nm.
Todas as concentrações foram medidas em mg/L.
•

Metodologia da caracterização química do fluido - Laboratório de Via Úmida
de Caracterização Química do CETEM.
Para os ensaios da amostra de fluido realizados pelo CETEM foi feita a abertura

da amostra porque esta continha precipitados. A abertura da amostra consiste no
tratamento para dissolver a amostra completamente e eliminar qualquer resíduo. Para a
abertura mediu-se 100 mL da amostra previamente homogeneizada em uma proveta e
transferiu-se para um béquer de vidro de 400mL. Em seguida, foram adicionados 20mL
de ácido clorídrico concentrado no béquer contendo a amostra e a mesma foi levada
para chapa de aquecimento até redução do volume para cerca de 70mL e decomposição
do sólido presente (tempo de aquecimento aproximado: 3hs; Temperatura aproximada:
80°C). A amostra foi então filtrada com papel filtro malha lenta para balão volumétrico
e o volume ajustado com água Milli-Q para 100mL.
O procedimento para determinação de Fe+3 consistiu em tomar 1mL da amostra
digerida e transferir este fluido para o balão volumétrico de 50 mL onde adicionou-se
2mL de uma solução de ácido clorídrico 6mol.L-1 e 5mL de solução de tiocianato de
potássio 20%. O volume foi completado para 50mL com água Milli-Q. Determinou-se a
absorvância em 480nm imediatamente após a adição dos reagentes utilizando cubeta de
1cm de caminho ótico em um espectrofotômetro de marca HACH modelo DR 5000.
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Para a construção da curva de calibração, preparou-se padrões de Fe+3 com as seguintes
concentrações: 0,2, 0,5, 1,0 e 2,0ppm a partir de uma solução estoque de 1000ppm de
Fe+3. As absorvâncias dos padrões foram determinadas seguindo o mesmo
procedimento descrito anteriormente para a amostra.
O procedimento para a determinação do Fe+2 consistiu em tomar uma alíquota de
5mL da amostra digerida e transferida para um tubo volumétrico de 30mL. Em seguida,
adicionou-se 6 mL de tampão acetato de amônio para ajustar o pH entre 2,9 e 3,5 e 4mL
do reagente colorimétrico 1,10-fenantrolina 0,25%. Homogeneizou-se e determinou-se a
absorvância em 510nm após 10 minutos utilizando cubeta de 1cm de caminho ótico
utilizando o mesmo espectrofotômetro mencionado anteriormente. Para a construção da
curva de calibração, preparou-se padrões com concentrações de 0,2, 0,5, 1,0 e 2,0ppm a
partir da solução estoque de 1000ppm de Fe+2. As absorvâncias dos padrões foram
determinadas seguindo o mesmo procedimento descrito anteriormente para a
determinação do Fe+3.
O procedimento para a determinação de Na+, Mn+2, Mg+2, Ca+2, Al+3, K+
consistiu em tomar uma alíquota e realizar leituras dos metais em espectrômetro de
emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES).
A leitura do pH foi realizada no potenciômetro.

4.3.6. Separação magnética
Neste item é descrito o procedimento de separação magnética para fabricar
amostras de rejeitos com teor máximo e mínimo de Fe, usados na fase 2 da pesquisa
(ver Tabela 4.1).
Para conhecer as porcentagens de ferro máxima e mínima do rejeito como
depositado no reservatório, foram consultados os resultados de caracterização química
em diferentes teses e dissertações dos rejeitos da Barragem do Fundão, além dos
resultados obtidos na fase 1 deste trabalho. O valor máximo de ferro encontrado foi de
32,14% da campanha 1 executada por REZENDE (2013) e o valor mínimo encontrado
foi de 4,84% da amostra A9 da fase 1 do presente trabalho.
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Para obter as porcentagens mínimas e máximas, foram testados três
equipamentos de separação magnética que se encontram na Usina-Piloto de Tratamento
de Minérios e Metalúrgica Extrativa do CETEM. Estes equipamentos foram:
-

O separador operado a seco de ímã permanente, fabricado pela INBRAS-ERIEZ,
modelo RE-ROLL, cujos rolos consistem de anéis de ímã de terras-raras Erium3000, o qual é apresentado na Figura 4.23,

-

O separador eletrodinâmico de alta tensão operado a úmido, constituído de um
tambor rotativo, conforme mostrado na Figura 4.24;

-

O separador magnético a úmido de alto gradiente BOXMAG RAPID, mostrado
na Figura 4.25.
Uma descrição detalhada de cada equipamento encontra-se em SAMPAIO et al.

(2007).
O equipamento que apresentou melhor desempenho para a separação magnética
para o rejeito da Barragem do Fundão foi o separador de alto gradiente BOXMAG
RAPID, porque o rejeito é proveniente de itabiritos, minérios de baixo teor de ferro
compostos basicamente por hematita (Fe2O3), quartzo (SiO2) e pouca magnetita
(Fe2O4), e o RAPID é usado para a separação de minerais paramagnéticos,
principalmente a hematita (SAMPAIO et al., 2007). O separador magnético escolhido é
descrito a seguir.
•

Separador magnético de alto gradiente Boxmag Rapid
O campo magnético do separador é produzido por eletroímãs, entre os quais

situam-se as matrizes ferromagnéticas. Estas possuem a função de promover um
elevado gradiente de campo magnético por onde passa a amostra, cujas partículas
paramagnéticas são capturadas nas próprias matrizes (SAMPAIO et al., 2007). As
matrizes são sulcadas com várias extremidades ou pontas, favorecendo a existência de
um elevado gradiente de campo entre as mesmas. Na Figura 4.26 é apresentado o
separador magnético de alto gradiente e seus componentes.
A primeira etapa da operação consistiu na escolha da matriz, que foi de metal de
1/2” (Figura 4.26b) e foi colocada no separador magnético. A seguir, foi ligado o
equipamento com 10A e foi adicionada a amostra previamente misturada com 700ml de
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água em um béquer, no tanque de alimentação (Figura 4.26). Em seguida, abriu-se a
válvula e com a amostra em agitação, alimentou-se o separador até esvaziar
completamente o béquer de material. A quantidade de amostra não deve ser superior a
200g.

(a) Vista lateral.

(b) Vista frontal.
Figura 4.23 – Separador magnético de ímãs de terras-raras do CETEM.
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Figura 4.24 – Separador eletrodinâmico de tambor ou de alta tensão do CETEM.

Figura 4.25 – Separador magnético a úmido de alto gradiente do CETEM, usado nesta
pesquisa.
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b) Matriz.

a) Partes do separador magnético.
Figura 4.26 – Separador magnético a úmido de alto gradiente.

Na segunda etapa da operação, as partículas capturadas na matriz (Figura 4.26b)
foram lavadas por um fluxo de água com baixa pressão. Assim, pelo orifício inferior
(Figura 4.26a) foi expulsa a fração não magnética, a qual foi filtrada para retirar o
excesso de água, como mostrado na Figura 4.27a, e depois foi seca ao ar.
Na terceira e última fase da operação, o campo magnético é desligado e a matriz
é deslocada para a posição de lavagem do material magnético, permitindo a coleta desta
fração. Este material também foi filtrado e seco ao ar.
Nas Figura 4.27b e Figura 4.27c é apresentada a fração não magnética e
magnética, respectivamente. Como se pode observar, este segundo material é escuro
pela maior concentração de partículas de óxido de ferro. Depois de realizada a
separação magnética, todas as frações de material magnético e não magnético foram
agrupadas conforme Figura 4.28.
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(b) Fração não magnética.

(a) Filtragem.

(c) Fração magnética.
Figura 4.27 – Aspectos da separação magnética da amostra de rejeito desta pesquisa.

Figura 4.28 –Fração não magnética e fração magnética separadas da amostra de rejeito
desta pesquisa.

4.3.7. Ensaios de alteração
Os ensaios de alteração foram idealizados para simular em laboratório condições
de estresse ambiental que podem sofrer os rejeitos de mineração em campo ao longo do
tempo, e verificar se induzem mudanças nas características físicas, químicas e
mineralógicas e na resistência ao cisalhamento e comportamento tensão x deformação
sob carregamento estático não drenado. A escolha deste tipo de solicitação se baseou na
condição em que estão depositados nos lagos de rejeitos, submersos no fluido resultante
do processo de beneficiamento acrescido da contribuição das águas de chuva. Mesmo
considerando que os sistemas de drenagem permaneçam operantes com o tempo (há
risco de falha eventual), a drenagem não é total e a secagem se dá apenas nas camadas
mais superficiais do reservatório (por exemplo, CRAW et al, 1999; CARELSEN, 2013),
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as evidências dos lagos de rejeitos mais antigos mostram que a maior parte dos rejeitos
permanece saturada em profundidade.
São descritos a seguir os procedimentos adotados de alteração em laboratório
pelos seguintes fatores: passagem do tempo (envelhecimento), ciclagem de saturação e
secagem e ciclagem de temperatura e pressão. Adicionalmente, foi testado também o
efeito da alteração no em ambiente externo sobre as amostras armazenadas em
bombonas fechadas, mas este último teste não constituiu um procedimento padronizado
e previamente planejado, e sim uma oportunidade de investigação complementar.

i. Alteração por envelhecimento
O objetivo deste procedimento é verificar se há variação na resistência ao
cisalhamento ou mudanças nas características físicas, químicas ou mineralógicas do
rejeito com o envelhecimento e, se possível, a compreensão dos possíveis mecanismos
responsáveis pelos efeitos observados.
Na literatura consultada (ver item 2.4.1, Capítulo 2) só foram encontrados
ensaios em amostras indeformadas de rejeitos granulares de cobre envelhecidos por
TRONCOSO et al. (1988) analisando-se a resistência cíclica. Foram encontrados alguns
trabalhos em areias envelhecidas por JOSHI et al. (1995), BAXTER (1999), BAXTER e
MITCHELL (2004) e SUAREZ et al. (2014) (ver Tabela 2.7), que se aproximam mais
dos rejeitos granulares não plásticos da pesquisa. Quanto aos procedimentos aplicados,
as areias eram moldadas e foram envelhecidas sob tensão vertical de 100kPa em
equipamentos especialmente projetados (JOSHI et al.,1995), ou em células de parede
rígida (BAXTER, 1999; BAXTER e MITCHELL, 2004), em diferentes composições de
fluido dos poros. Nestes casos o tempo de envelhecimento variou de 30 a 118 dias
(BAXTER, 1999; BAXTER e MITCHELL, 2004) a até 2 anos JOSHI et al. (1995).
SUAREZ et al. (2014) realizaram o envelhecimento através de estágios de creep
diretamente nas células durante os ensaios de compressão unidimensional e ensaios
triaxiais. Em BAXTER (1999), BAXTER e MITCHELL (2004) foi também realizado o
envelhecimento sem aplicação de carga por 180 dias em amostra de areia densificada
por vibração em baldes.
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Os trabalhos consultados evidenciaram, em geral, a importância da composição
do fluido dos poros sobre os efeitos observados no envelhecimento. E alguns mostraram
que os processos evoluem com o tempo, tendendo a uma estabilização que varia caso a
caso. Assim, optou-se por deixar o rejeito envelhecendo em diferentes tempos, com o
fluido original, e analisar as propriedades após cada período de envelhecimento, como
em JOSHI et al. (1995), BAXTER (1999) e BAXTER e MITCHELL (2004). Optou-se
também por não aplicar nenhuma tensão vertical sobre a amostra, porém trabalhar com
amostras moldadas nas condições previamente definidas para os ensaios geotécnicos,
para que a estrutura do material fosse representada no processo. Os tempos definidos
foram de 100 e 200 dias, e as amostras foram deixadas em câmara úmida no laboratório
para preservar a umidade, e cobertas.
O procedimento de alteração por envelhecimento consistiu em:
-

Os corpos de prova foram compactados, na densidade de campo e umidade
descritas na Tabela 4.5. Na parte inferior do molde foi colocada uma base de
metal, e entre o solo e o prato foi colocado um plástico para evitar o contato
direto do metal com o material;

-

As amostras foram deixadas na câmara úmida, que conserva temperaturas entre
26 a 30°C e umidade do ar entre 70 e 90%, por dois intervalos de tempos:
aproximadamente 100 e 200 dias.

-

Os corpos de prova foram colocados em caixas de plástico e separados por
papelão nas laterais e por plásticos nas partes superiores, para evitar o contato
com o ambiente externo durante cada tempo de retirada (100 e 200 dias) dos
c.p.s, como pode ser observado na Figura 4.29a e na Figura 4.29b para os corpos
de prova menores e para os corpos de prova maiores (Figura 4.29c e Figura
4.29d);

-

Os corpos de prova foram colocados na câmara úmida em junho de 2014.
Após cada período de envelhecimento, as amostras correspondentes foram

retiradas, e foram realizados ensaios de caracterização física (granulometria e massa
específica dos grãos), análises químicas, análises mineralógicas, ensaios triaxiais CIU e
MEV, conforme plano experimental da fase 3 desta pesquisa mostrado na Tabela 4.4.
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(a) c.p.s deixados em caixa plástica na
câmara úmida para ensaios MEV e DRX.

(b) Fechamento da caixa e para
envelhecimento dos c.p.s para ensaios
MEV e DRX.

(c) c.p.s para ensaios triaxiais,
caracterização física e química.

(d) c.p.s para ensaios triaxiais,
caracterização física e química.

Figura 4.29 – Arranjo utilizado para o procedimento de alteração do rejeito por
envelhecimento.

ii.

Ciclagem de saturação e secagem
O objetivo deste ensaio foi a verificação dos efeitos pelo procedimento de

alteração acelerada pela ciclagem de saturação e secagem nos rejeitos estudados,
simulando os eventos extremos de inundações por precipitações e de secas por
estiagem.
Existem na literatura diversos trabalhos mostrando ensaios com procedimento de
ciclos de saturação ou umedecimento em uma grande diversidade de materiais, como foi
mostrado no item 2.4.2 do Capítulo 2. Em solos granulares foram realizados número de
ciclos de 1 até 60. Os tempos de umedecimento ou de saturação foram desde 4 horas até
3 dias por ciclo. O período de secagem variou de 8 horas a 3 dias por ciclo. Somente os
ensaios de FERNANDES et al. (2011) apresentaram durações mais prolongadas de 8
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dias. A secagem foi realizada em estufa e a temperatura variou entre 60 a 110°C. E em
geral o procedimento de saturação consistia em imersão em água da amostra moldada e
confinada em anel, com saturação por capilaridade pela base da amostra (Tabela 2.8).
O procedimento de laboratório adotado foi similar ao reportado na literatura, e
consistiu em saturar por imersão dentro da câmara úmida e secar em estufa a 40°C as
amostras de rejeito moldadas previamente nos moldes. Foram testadas repetições de 5 e
de 10 ciclos para verificar se com este número de ciclos já teria acontecido alguma
alteração no material. O procedimento de ciclagem realizado é descrito a seguir.
-

Moldagem dos corpos de prova em moldes de aço inox. Na parte inferior dos
moldes foi colocada uma pedra porosa e um papel filtro para evitar a colmatação
da pedra porosa;

-

Na câmara úmida, os corpos de prova nos moldes foram colocados em caixas
plásticas;

-

O fluido foi vertido lentamente por meio de uma mangueira de plástico por
gravidade (Figura 4.30a) deixando o fluido na caixa de plástico a um nível um
pouco inferior à parte superior dos moldes, para evitar a perda de material
conforme Figura 4.30b e Figura 4.30c, processo que demorou 30 minutos. O
fluido utilizado para a imersão foi o fluido sobrenadante que foi retirado dos
rejeitos nos barris (Figura 4.9);

-

As caixas foram cobertas e tampadas para evitar a contaminação do material
(Figura 4.30d);

-

Foram monitorados os parâmetros de temperatura e a umidade da câmara úmida
com o medidor Mastech - MS 6508, verificando que a temperatura permaneceu
entre 26 a 30°C e a umidade entre 70 a 90%. No Anexo D se encontram os
registros de temperatura e umidade da câmara úmida para os 10 dias de ensaio;

-

As amostras foram deixadas em saturação por um período de 14hs;

-

Passadas as 14hs, foi esvaziada a caixa do fluido por meio da mangueira,
vertendo o fluido por gravidade. Este processo demorou 30 minutos;

-

As amostras foram levadas para secagem em estufa marca FANEM com
circulação do ar a 40°C por 8hs, como apresentado na Figura 4.30e;

-

Após as 8hs, as amostras foram retiradas da estufa e deixadas resfriar por 1h.
(Figura 4.30f) para completar um ciclo de 24hs;
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(b) c.p.s maiores saturados.

(a) Saturação.
(c) c.p.s menores saturados.

(d) c.p.s tampados.

(f) Esfriamento dos c.p.s.

(e) Secagem em estufa dos c.p.s.
Figura 4.30 – Passos do procedimento de ciclagem de saturação e secagem desta
pesquisa.
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-

No dia seguinte foi iniciado o novo ciclo de saturação e secagem.
Após estes ciclos foram realizados ensaios de caracterização física

(granulometria e densidade dos grãos), análises químicas, caracterização mineralógica,
ensaios triaxiais CIU e MEV conforme Tabela 4.4.
Para definir a temperatura de secagem foi consultado o histórico de temperaturas
máximas diárias (desde julho de 2008 até dezembro de 2013) nas áreas da Barragem do
Fundão, dados que foram fornecidos pela mineradora. O valor médio foi de 27,1°C, o
valor máximo de 37,1°C. Tomando como referência estes valores foi escolhido 40°C
como um valor provável de temperatura máxima ambiente para simular os eventos de
secagem dos rejeitos no reservatório.

iii.

Ciclagem de temperatura e pressão
A finalidade deste ensaio foi a alteração acelerada dos rejeitos estudados por

aplicação de ciclos de temperatura e pressão. Diferente dos anteriores, que pretendem
simular eventos usuais repetitivos no decorrer do tempo, este procedimento visa simular
uma condição de solicitação extrema de combinação de carregamentos e
descarregamentos térmicos e de pressão, sem analogia direta com nenhum evento
específico. Ocorrem na prática flutuações de temperatura diárias e sazonais, que atuam
sobretudo próximo à superfície, e que foram simuladas na ciclagem de saturação e
secagem. Em relação às variações de pressão estática, podem ocorrer carregamentos
progressivos durante o enchimento dos reservatórios e carregamentos/descarregamentos
por flutuações do nível d’água no interior do depósito.
No levantamento da literatura, descrito no item 2.4.3 do Capítulo 2, foram
encontrados trabalhos em solos granulares e em solos finos visando o comportamento
sob ciclos de aquecimento e resfriamento durante uma solicitação mecânica. Para isso
são descritos equipamentos especiais triaxiais, de cisalhamento direto e de adensamento
oedométrico com sistemas de aplicação de carga térmica. Foram encontrados
procedimentos durante ensaios de adensamento em DEMARS e CHARLES (1982), DI
DONNA e LALOUI (2015) e BALDI et al. (1991), e durante ensaios de cisalhamento
direto e triaxiais em RABE et al. (2003), submetendo as amostras em células a cargas
térmicas entre 5 a 100°C (com predominância da faixa entre 20 e 70°C) e sob pressões
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confinantes entre 3 a 1000kPa. Como mostrado na Tabela 2.9, os procedimentos
relatados são bastante individualizados, ao contrário da ciclagem de saturação e
secagem.
O procedimento para alteração dos rejeitos por ciclagem de temperatura e
pressão idealizado nesta pesquisa é um procedimento novo proposto usando um
equipamento de autoclave. A NBR 9804 (ABNT, 1987) é a norma que descreve as
condições mínimas que devem ter as autoclaves. A autoclave é um aparelho que,
mediante a aplicação de vapor saturado sob pressão superior à atmosférica, é usado para
esterilização. Este equipamento foi escolhido para a realização dos ensaios de alteração
por permitir a aplicação de elevadas temperaturas e pressões, em intervalos de tempo
controlados.
O procedimento laboratorial proposto para este ensaio de ciclagem de
temperatura e pressão consistiu em:
-

Moldagem dos c.p.s em moldes de aço inox, com a densidade e umidade
definidas previamente. O líquido utilizado foi o mesmo fluido retirado do rejeito
dos barris (Figura 4.9) e conservado na câmara frigorífica. Na parte inferior do
molde foi colocada uma pedra porosa e um papel filtro para evitar a colmatação
da pedra porosa, e na parte superior uma pedra porosa para garantir o
confinamento do material, conforme Figura 4.31a;

-

Os corpos de prova foram envolvidos por uma sacola plástica, especial para
esterilizações em autoclaves, e com fita para indicar se a autoclave aumentou a
temperatura e evitar a entrada de água nos corpos de prova (Figura 4.31b);

-

Foram colocados todos os corpos de prova dentro da autoclave, garantindo o
travamento para evitar movimentos dos c.ps durante a aplicação das pressões,
conforme mostrado na Figura 4.31c;

-

A seguir as amostras foram submetidas a uma pressão média de 122,5kPa,
correspondente à temperatura de 121,5°C, um pouco abaixo da máxima
permitida pelo equipamento, para ter segurança no ensaio.
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(a) Pedras porosas na
parte superior e inferior do c.p.

(b) Selagem de c.p.

Registro

(c) c.p.s colocados na Autoclave.

(d) Fechamento da Autoclave.

(e) Manômetro.
Figura 4.31 – Passos do processo de alteração por ciclagem de temperatura e pressão.
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O funcionamento da autoclave foi o seguinte:
-

Foi fechado o registro de água;

-

Foi colocada água dentro da autoclave até cobrir o descanso do cesto, pela
parede lateral, tendo cuidado de não molhar os corpos de prova;

-

Depois foi fechada a tampa e aquecido o interior do equipamento, com o registro
de vapor aberto (Figura 4.31d);

-

Foi ligada a Autoclave no máximo por 30 minutos;

-

Depois foi fechado o registro, para a pressão aumentar até 122,5kPa;

-

Foram verificados os valores no manômetro até a pressão ficar constante,
conforme Figura 4.31e, o tempo aproximado desta etapa foi de 15 minutos;

-

Depois de atingida a pressão desejada, esta foi mantida por 15 minutos;

-

Foi desligada a Autoclave, deixando esfriar e diminuir a pressão por 45 minutos.

-

Após este tempo foi repetido o ciclo.
Foram executados 5 ciclos por dia. Estes procedimentos foram realizados em

amostras para 1 dia (5 ciclos) e também para amostras diferentes com 5 dias de ensaio
(25 ciclos). Na Figura 4.32 e Figura 4.33 são mostrados os 5 ciclos executados por dia
para temperatura e pressão, respectivamente, e para o ensaio de 25 dias foram repetidos
5 vezes este procedimento para os 5 dias correspondentes.
Após completados os ciclos, foram realizados ensaios de caracterização física
(granulometria e densidade dos grãos), análises químicas, caracterização mineralógica,
ensaios triaxiais CIU e MEV, conforme Tabela 4.4.

iv.

Alteração no tempo em ambiente externo
Como observado inicialmente, este procedimento não foi planejado como os

anteriores. Este ensaio foi complementar, e foi realizado aproveitando que alguns barris
fechados tinham sido deixados na área externa do Laboratório de Geotecnia da
COPPE/UFRJ, dos rejeitos do Concentrador I e do Concentrador II, durante o período
de 7 de junho de 2013 até 17 de abril de 2015 (cerca de 1 ano e 10 meses) (Figura 4.34).
Nesta condição, os rejeitos estiveram expostos ao ambiente externo, porém sem entrada
de ar e chuva na amostra, mas submetidos a mudanças da passagem do tempo e de
temperatura.
118

150

121,5

121,5

121,5

121,5

121,5

Temperatura T (°C)

100

50

Temperatura 0
ambiente

0

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450 465 480 495

1o ciclo

2o ciclo

3o ciclo

4o ciclo

5o ciclo

Tempo (min)

Figura 4.32 – Ciclos por dia de temperatura para procedimento de alteração por ciclagem de temperatura e pressão.
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Figura 4.33 – Ciclos por dia de pressão para procedimento de alteração por ciclagem de temperatura e pressão.
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Figura 4.34 – Barris fechados com amostras dos rejeitos desta pesquisa deixados no
ambiente externo do Laboratório de Geotecnia por 1 ano e 10 meses.
Também foi aproveitado o fluido que ainda estava em alguns barris e que tinha
sofrido o mesmo processo de exposição que os rejeitos pelo período de 7 de junho de
2013 até 10 de abril de 2015.
Os rejeitos de um barril do Concentrador I e de um barril do Concentrador II que
não tinham fluido sobrenadante foram escolhidos para extrair as amostras, conforme
Figura 4.35a e Figura 4.35c, respectivamente, e foram realizados ensaios de MEV e
DRX, conforme Tabela 4.4, com a finalidade de verificar se alguma alteração havia
ocorrido na estrutura da amostra por meio da avaliação via microscopia e na
mineralogia. Ao abrir os barris foram observadas algumas alterações no rejeito: no
barril do Concentrador I, o rejeito na superfície estava mais seco, com uma cor um
pouco avermelhada e algumas zonas com um material branco (Figura 4.35a e Figura
4.35b) devido possivelmente à secagem do rejeito. Estas cores foram diferentes das
observadas no momento da coleta na barragem do rejeito do Concentrador I (Figura 4.7)
que apresentavam cor cinza. Em profundidade, o rejeito do barril apresentava a mesma
cor cinza característica do rejeito original do Concentrador I, e estava úmido. Para o
barril do Concentrador II, foi observada a cor vermelha típica do rejeito original do
Concentrador II (Figura 4.8), mas o material na superfície estava mais seco e também
com zonas de material branco, como observado nas Figura 4.35c e Figura 4.35d. Para
este material branco que é possivelmente um precipitado não foram realizados ensaios
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de caracterização química devido à pequena quantidade e dificuldade de separação do
restante do rejeito no momento da abertura dos barris.

(b) Amostra de rejeito do
Concentrador I extraída do barril.
(a) Barril com rejeito do Concentrado I, aberto
após 1 ano e 10 meses de exposição no meio
externo, sem conteúdo de fluido sobrenadante.

(d) Amostra de rejeito do
Concentrador II extraída do barril.
(c) Barril com rejeito do Concentrado II, aberto
após 1 ano e 10 meses de exposição no meio
externo, sem conteúdo de fluido sobrenadante.
Figura 4.35 – Barris abertos após 1 ano e 10 meses de exposição no ambiente externo ao
tempo e à temperatura e extração de amostras dos rejeitos dos Concentradores I e II.
Para o fluido foi extraída amostra de duas bombonas do Concentrador I e
Concentrador II que continham ainda fluido, as quais foram misturadas e realizada a
caracterização química. Ao abrir os barris com fluido, foi observada uma cor
avermelhada no fluido, mas similar à observada quando foi coletado o fluido inalterado
conforme Figura 4.9.
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Capítulo 5 - Resultados e Análises
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na fase 1, fase 2 e fase 3,
assim como a análise destes dados.

5.1. Resultados da Fase 1: Caracterização dos rejeitos
Com os resultados e análises obtidos na fase 1 foi publicado o artigo no segundo
congresso internacional Dam World, realizado em Lisboa-Portugal, intitulado “Physical
and Chemical Properties of Iron Mining Tailings” (FLÓREZ et al., 2015).
A fase 1 foi realizada com o intuito de conhecer a variabilidade das propriedades
físicas (umidade, densidade dos grãos, granulometria) e as propriedades químicas dos
rejeitos de minério de ferro da barragem deste estudo em diferentes pontos de descarga
na praia. Como descrito no capítulo 4 de metodologia, foram coletadas trinta amostras
em diferentes pontos. Com os resultados desta fase, foi realizada uma comparação de
todos os parâmetros obtidos com os dados consultados na literatura sobre rejeitos de
ferro da mineradora. Por último, procurou-se também estabelecer uma relação entre a
densidade dos grãos com a porcentagem de ferro das amostras coletadas e comparar
com as relações publicadas para diferentes rejeitos da região do Quadrilátero Ferrífero.

5.1.1. Coleta de amostras
As amostras coletadas na fase 1 foram organizadas em quatro grupos conforme a
proximidade dos pontos da coleta, como mostrado na Tabela 5.1, Figura 5.1 e na Figura
5.2.
Tabela 5.1 – Amostras agrupadas segundo a posição dos pontos de coleta.
GRUPO
a
b
c
d

AMOSTRAS
A1-A5 e A11-A15
A6-A10
A16-A21
A22-A30
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Figura 5.1 – Foto de satélite - localização das amostras coletadas em campo (sobre
imagem do GOOGLE EARTH, 2015).

Figura 5.2 – Localização das amostras coletadas em campo (sobre planta SAMARCO,
2013b).
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5.1.2. Resultados da caracterização das propriedades físicas e
químicas
Um resumo dos resultados obtidos da fase 1 de caracterização física (umidade
natural, densidade dos grãos e granulometria) e química é apresentado na Tabela 5.2.
Também são mostrados os resultados para as misturas dos rejeitos A1 a A15, A16 a
A30 e A1 a A30. Estas misturas foram realizadas para agrupar as amostras de áreas
próximas da coleta e relacionar as características físicas e químicas com as áreas de
descarga e de depósito do rejeito.
Como pode ser observado na Tabela 5.2 para as trinta amostras coletadas, o
valor médio de umidade natural foi de 10,85±5,39%, com valores mínimo e máximo de
3,56% e 21,01%, respectivamente. Os menores valores de umidade natural
correspondem ao grupo d, provavelmente os rejeitos nesta posição foram depositados
antes dos rejeitos dos outros pontos, dando maior tempo para a drenagem do fluido até a
coleta das amostras. Os maiores valores correspondem ao grupo b. A grande variação
nas umidades das amostras possivelmente se deve às diferentes épocas de deposição e
condição de drenagem dos rejeitos e também ao procedimento de coleta.
Os valores obtidos de densidade dos grãos forneceram informações para
conhecer a natureza da composição mineralógica do minério bruto de origem e da
variabilidade implícita do processo global de geração e disposição de rejeitos. A
densidade dos grãos do rejeito (Gs) é uma função das densidades dos grãos minerais
constituintes e dos procedimentos de extração e processamento do minério. A Gs dos
rejeitos de mineração de ferro é maior considerando que há concentração de óxidos de
ferro nos rejeitos de itabirito. O valor médio para a Gs foi de 2,85±0,06, conforme
Tabela 5.2, e pode ser observado que os valores obtidos pelos ensaios executados pela
COPPE e pela mineradora foram muito próximos.
Conforme a Tabela 5.2, a granulometria dos rejeitos da barragem deste estudo
apresentou maior porcentagem de areia fina e silte, seguida de areia média e pequena
porcentagem de fração argila. No Anexo E (Figura E. 1, Figura E. 2, Figura E. 3 e
Figura E. 4) são mostradas as curvas granulométricas para as trinta amostras, separadas
por grupos.
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Tabela 5.2 – Resultados da caracterização física e química das amostras na fase 1.
Grupo/
Amostra

Grupo
a

Grupo
b

Grupo
a

Grupo
c

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

Distância ao
ponto
de
lançamento
868,53
867,86
868,91
870,24
871,25
865,46
865,11
865,48
865,83
866,13
867,65
868,25
868,91
869,45
870,99
866,01
866,23
866,26
866,79
867,01
866,65

Densidade dos grãos
(Gs)

Umidade
natural
(%)

COPPE

Mineradora

8,84
9,22
7,98
10,64
17,52
20,68
19,75
21,01
20,95
16,41
13,90
12,29
15,71
8,83
7,58
10,07
11,07
13,86
6,88
8,45
13,82

2,84
2,80
2,84
2,86
3,00
2,76
2,77
2,78
2,74
2,74
2,88
2,83
2,87
2,85
2,83
2,85
2,87
2,97
2,83
2,85
2,94

2,89
2,80
2,84
2,88
2,96
2,80
2,80
2,78
2,74
2,77
2,85
2,84
2,82
2,87
2,79
2,87
2,84
2,92
2,84
2,88
2,84

ENSAIOS
Granulometria (Sedimentação e peneiramento)
Areia
PedreArgila Silte
Fina Média Grossa gulho
2
2
2
2
4
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

39
17
39
44
69
15
25
17
15
16
48
43
57
44
32
28
34
41
22
32
40

57
66
56
51
26
77
68
76
77
74
47
52
41
52
65
64
58
55
70
61
53

2
15
3
3
1
7
4
6
7
9
3
4
1
3
2
7
7
3
6
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Análise química (mineradora) (%)
Fe

SiO2

Al2O3

P

MnO2

PPC

11,05
8,70
9,88
9,43
14,55
6,46
6,88
6,58
4,84
5,18
9,96
11,53
11,59
10,20
8,76
10,24
9,51
13,66
9,69
11,11
9,66

83,73
87,24
85,51
86,09
78,28
90,55
89,86
90,38
92,87
92,40
85,36
82,92
82,87
84,94
87,08
84,89
86,06
79,88
85,76
83,64
85,84

0,03
0,02
0,02
0,05
0,15
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,02
0,10
0,08
0,14
0,02
0,05
0,02
0,15
0,07
0,05
0,03

0,003
0,004
0,004
0,006
0,014
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005
0,004
0,004
0,002
0,004
0,004
0,007
0,011
0,011
0,028
0,004

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,42
0,28
0,33
0,35
0,73
0,19
0,28
0,18
0,18
0,15
0,36
0,48
0,46
0,32
0,36
0,40
0,30
0,41
0,28
0,35
0,30
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Tabela 5.2 – Resultados da caracterização física e química das amostras na fase 1 (Continuação).
Distância ao
Grupo/
ponto
Amostra
de
lançamento
A22 882,57
A23 883,92
A24 885,27
A25 885,94
Grupo d A26 886,97
A27 888,15
A28 888,78
A29 889,34
A30 886,06
A1-A15
Misturas
A16-A30
A1-A30
Valor mínimo
A1 a A30
trinta
amostras

Valor máximo
Média
Desvio Padrão

Coeficiente de
Variação
Nota: - : não determinado

Densidade dos
grãos (Gs)

Umidade
natural
(%)

COPPE

3,90
7,69
5,84
3,56
9,20
5,70
5,30
4,23
4,48
3,56

2,85
2,86
2,85
2,80
2,95
2,88
2,87
2,85
2,89
2,82
2,85
2,85
2,74

Samarco
2,83
2,92
2,91
2,85
2,88
2,92
2,91
2,84
2,89
2,74

21,01
10,85
5,39

3,00
2,85
0,06

0,50

0,02

ENSAIOS
Granulometria (Sedimentação e peneiramento)
Areia
PedreArgila Silte
Fina Média Grossa gulho

Análise química (Mineradora) (%)
Fe

SiO2

Al2O3

P

MnO2

PPC

2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
-

29
46
38
21
58
45
45
28
36
39
38
35
-

61
50
54
65
39
51
51
63
58
55
54
56
-

8
3
6
13
2
3
3
8
5
4
5
7
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

9,59
9,93
9,97
8,56
13,12
10,34
9,32
8,88
11,18
4,84

85,91
85,35
85,26
87,43
80,66
84,72
86,33
86,98
83,69
78,28

0,03
0,10
0,10
0,04
0,15
0,09
0,06
0,05
0,01
0,01

0,012
0,005
0,006
0,003
0,011
0,006
0,008
0,004
0,007
0,00

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,31
0,33
0,36
0,27
0,40
0,38
0,26
0,26
0,29
0,15

2,96
2,85
0,05

2
0,73

36
13,66

57
11,63

5
3,27

0
0,00

0
0,00

14,55
9,66
2,21

92,87
85,77
3,29

0,15
0,06
0,05

0,03
0,01
0,01

0,01
0,01
0,00

0,73
0,33
0,11

0,02

0,48

0,38

0,20

0,67

-

-

0,23

0,04

0,76

0,87

0,00

0,33
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A Figura 5.3 mostra um resumo das curvas granulométricas, onde são
apresentadas as curvas para as misturas A1-A15, A16-A30 e A1-A30. Na Figura 5.3 se
observa que as granulometrias das misturas A1-A15, A16-A30 e A1-A30 são muito
similares. A granulometria para a mistura das trinta amostras (A1-A30) é levemente
mais grossa, sendo predominantemente areia fina (56%), seguida de silte (35%), areia
média (7%) e pouca porcentagem de argila (2%).

Figura 5.3 – Curvas granulométricas – misturas das amostras A1-A15, A16-A30 e A1A30.
Para avaliar a segregação hidráulica dos rejeitos na praia da barragem na
elevação da coleta de amostras, foram analisadas por separado as curvas
granulométricas em relação aos pontos de lançamento dos rejeitos do concentrador II e
concentrador I, apresentadas na Figura 5.4 e Figura 5.5, respectivamente.
Para os rejeitos provenientes do concentrador II dos grupos a e b (Tabela 5.2 e
Figura 5.4) foi verificado que os rejeitos mais grosseiros grupo b se depositam próximos
ao ponto de lançamento, e os rejeitos mais finos (grupo a) se depositam longe do ponto
de lançamento, confirmando assim que a segregação hidráulica é influenciada pela
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dimensão e pelo peso do grão, conforme VICK (1983), MORGENSTERN e KÜPPER
(1988), RIBEIRO (2000) e SANTOS (2004).
Já para o grupo c (Tabela 5.2 e Figura 5.5) foi observada maior variedade de
granulometria, tendo rejeitos mais grossos e mais finos comparados com o grupo d. Isto
pode ser devido a que os rejeitos do grupo d se encontram mais afastados do ponto do
lançamento podendo ser rejeitos depositados em outra época, não se tem certeza que
corresponda ao ponto de descarga mostrado na Figura 5.5, isto porque o ponto de
lançamento na barragem deste estudo varia constantemente, dessa forma a segregação
hidráulica não é tão bem comportada como se esperaria que fosse.
Para os grupos a e d foi observada maior variedade de granulometria, tendo
rejeitos mais grossos e mais finos comparados com os outros grupos. Isto pode ser
devido a que nestes dois locais foi coletado maior número de amostras. Não foi
encontrada uma relação entre a granulometria de cada amostra e a posição dos pontos de
coleta e dos pontos de descarga.
Na Figura 5.6 são mostradas fotos do material das amostras A1 a A30. Podem-se
observar no geral as diferenças de cores avermelhadas e cinzas, assim como os rejeitos
mais vermelhos do grupo a (A1-A5 e A11-A15) que correspondem ao concentrador II.
Na Figura 5.7 são apresentadas as curvas granulométricas obtidas pelo ensaio
convencional (sedimentação e peneiramento) e pela granulometria a laser da amostra
A5. Nota-se que as curvas granulométricas estão muito próximas, e por esta razão não
foi necessária a realização de granulometria das demais amostras por granulometria a
laser. Além disso, o tempo requerido para a realização dos dois ensaios foi muito
similar, o tempo de leitura para o granulômetro a laser é muito menor do que no ensaio
convencional, mas para a limpeza do equipamento é necessário um tempo considerável.
Pelas análises químicas foram encontradas as porcentagens de elementos
químicos representados pelos respectivos óxidos. A porcentagem de Fe média para as
trinta amostras foi de 9,66±2,21%, de SiO2 de 85,77±3,29% e porcentagens muito
pequenas de Al2O3, P e MnO2, conforme Tabela 5.2.
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Figura 5.4 – Curvas granulométricas – grupos a e b, rejeitos provenientes do concentrador II.
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Figura 5.5 – Curvas granulométricas – grupos c e d, rejeitos provenientes do concentrador I.

131

Figura 5.6 – Fotos do material das amostras A1 a A30.

Figura 5.7 – Comparação da granulometria convencional e a laser - amostra A5.
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5.1.3. Comparação das propriedades com outros rejeitos da mesma
mineradora
Foi realizada uma comparação entre as propriedades físicas e químicas de
rejeitos coletados em diferentes campanhas em duas barragens da mesma mineradora, a
Barragem do presente estudo (designada como Barragem A) e outra barragem da
mesma mineradora, designada como Barragem B. Os dados foram obtidos na literatura
em SILVA (2003); ALMEIDA (2004); PEREIRA (2005); MOTTA (2008); RESENDE
(2012) e REZENDE (2013).
Conforme apresentado na Figura 5.8, os valores médios de densidade dos grãos
consultados estiveram no intervalo de 2,90 a 3,90, e o menor valor foi o encontrado na
presente pesquisa (Gs=2,85). É interessante observar que os valores mais altos foram
obtidos nos estudos mais antigos entre 2003 e 2005, independente da barragem de
origem do rejeito. PIRETE et al. (2014) comentam que houve uma mudança nos
processos de concentração e beneficiamento ao longo do tempo, além do fato de que o
minério bruto que está sendo explorado atualmente nesta área apresenta cada vez menor
teor de ferro do que aqueles do início da exploração por mudanças nas características e
na profundidade das jazidas. Esta poderia ser a explicação para o fato de que os maiores
valores de Gs foram observados para os ensaios mais antigos.
A Figura 5.9 e a Figura 5.10 mostram os resultados das análises químicas de %
Fe e % SiO2, respectivamente, para rejeitos da mesma mineradora obtidos em diferentes
anos. A porcentagem média de Fe obtida para as trinta amostras do presente estudo foi
de 9,66±2,21%, significativamente menor do que os valores médios reportados na
literatura (intervalo de 17,54 % a 32,35%) conforme a Figura 5.9. Já a %SiO2 obtida no
presente estudo, de 85,77±3,29%, foi significativamente maior (intervalo de 49,89% a
73,89% na literatura) como apresentado na Figura 5.10. Estes resultados corroboram a
observação feita sobre a mudança na densidade dos grãos com a evolução da exploração
do minério de ferro na região.
A granulometria para a mistura das trinta amostras (A1-A30) da barragem deste
estudo (Barragem A) foi comparada com granulometrias reportadas na literatura para os
rejeitos da mesma mineradora, Tabela 5.3, obtidas em diferentes campanhas na
Barragem B. A granulometria da Barragem A foi similar aos rejeitos granulares da
Barragem B (MOTTA et al., 2010). É interessante observar também que os rejeitos
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analisados nos estudos mais antigos de 2003 a 2005 apresentavam uma porcentagem
maior de fração argila até do que os rejeitos finos analisados por MOTTA (2008), no
reservatório da mesma barragem.

Densidade dos grãos (Gs)
5

4

3

2
(Silva,
2003)**

(Almeida,
2004)*

(Pereira,
2005)**

(Motta,
2008)**
Rejeito fino

(Motta,
2008)**
Rejeito
granular

(Resende,
2012)*,**

Ensaios
(Rezende,
realizados
(Rezende,
2013)*
nesta
2013)*
Campanha 2
Campanha 1
pesquisa em
e3
2013*

máximo

3,70

4,80

3,41

3,13

3,00

mínimo

4,20

2,92

2,84

2,84

2,74

média

3,90

3,01

2,96

2,85

3,89

3,62

3,22

2,93

2,90

Figura 5.8 – Comparação de valores de densidade dos grãos para rejeitos
provenientes da mesma mineração (*Barragem A deste estudo, **Barragem B).

Análise Química %Fe
60

50

40

30

20

10

0
(Silva, 2003)
Máximo
Mínimo
Média

32,35

(Pereira, 2005)

(Rezende, 2013) campanha 1

Ensaios desta pesquisa
em 2013

53,96

32,14

14,55

14,43

10,71

4,84

28,83

17,54

9,66

Figura 5.9 – Análises químicas – Porcentagem de Fe de rejeitos de minério de ferro em
anos distintos.
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Análise Química %SiO2
90

70

50

30

10
(Pereira, 2005)

(Rezende, 2013) campanha 1

Ensaios desta pesquisa
em 2013

Máximo

80,9

83,88

92,87

Mínimo

18,47

53,28

78,28

57,90

73,89

85,77

(Silva, 2003)

Média

49,89

Figura 5.10 – Análises químicas – Porcentagem de SiO2 de rejeitos de minério de ferro
em várias épocas.
Tabela 5.3 – Granulometria para rejeitos em diferentes campanhas da mineradora.
Granulometria
Amostra
Areia
Argila Silte
Fina Média Grossa
Barragem B (SILVA, 2003)

11

59

29

1

0

Barragem B (ALMEIDA, 2004)

27

69

4

0

0

Barragem B (PEREIRA, 2005)

13

34

35

13

5

Rejeitos Finos – Barragem B (MOTTA,
2008)

7

71

22

0

0

Rejeitos Granulares – Barragem B
(MOTTA et al., 2010)

2

24

68

6

0

Ensaios desta pesquisa (A1 à A30) –
Barragem deste estudo, em 2013

2

35

56

7

0

5.1.4. Relação entre o teor de Fe e a Gs rejeitos de mineração de
Minas Gerais
Foi realizado o gráfico da Figura 5.11 para obter relações entre a porcentagem
de Fe e a densidade dos grãos dos dados da Tabela 5.2 para as trinta amostras de rejeitos
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coletadas em campo da barragem deste estudo. Estes foram comparados com a relação
obtida por ESPÓSITO (2000) e ESPÓSITO e ASSIS (2002) para materiais da Pilha do
Xingú (Mina de Alegria) e da Pilha do Monjolo (Mina de Morro Agudo), também
localizadas em Minas Gerais, porém de outra mineradora. Confirma-se que há uma
estreita relação entre as densidades reais dos grãos dos rejeitos com a %Fe contida neles
pela bimodalidade da mineralogia da amostra de quartzo-hematita. As relações são
mostradas na Tabela 5.4, além da relação (Eq. 5.1) apresentada por ESPÓSITO (2000)
obtida da equação teórica (Eq. 5.2). Da Tabela 5.4 pode ser observado que a equação
geral (correspondente aos rejeitos das Pilhas de Xingú, de Monjolo e da barragem deste
estudo, em conjunto) foi próxima à equação apresentada originalmente por ESPÓSITO
(2000).

Densidade dos grãos (Gs) x % Fe
5
Equação Geral
y = 0,029x + 2,521
R² = 0,902

Pilhas de Xingú
e Monjolo
y = 0,031x + 2,449
R² = 0,852

4,5

Pilha de Xingú
y = 0,034x + 2,297
R² = 0,601

Gs

4

Pilha do Xingu
Pilha do Monjolo

3,5

Barragem
estudo
Barragem deste
do Fundão
Pilha de Monjolo
y = 0,024x + 2,600
R² = 0,483
Barragem deste estudo
y = 0,024x + 2,611
R² = 0,779

3
2,5

Xingu + Monjolo

2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%Fe
Figura 5.11 – Comparação entre a Gs em relação à %Fe das amostras.
Tabela 5.4 – Relações entre a densidade dos grãos e a % de Ferro de diferentes rejeitos.
Rejeitos
Relação
Fonte
Pilha Xingú
Gs = 0,034 %Fe + 2,297
(Espósito, 2000)
Pilha Monjolo
Gs = 0,024 %Fe + 2,600
(Espósito, 2000)
Pilhas Xingú + Monjolo
Gs = 0,031 %Fe + 2,449
(Espósito, 2000)
Equação teórica Eq. 5.2
Gs = 0,026 %Fe + 2,65
(Espósito, 2000)
Ensaios realizados
Barragem deste estudo
Gs = 0,024 %Fe + 2,611
nesta pesquisa
Geral (Pilhas Xingú +
Comparação ensaios
Monjolo + Barragem deste
Gs = 0,029 %Fe + 2,521 desta pesquisa com
estudo)
(Espósito, 2000)
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(Eq. 5.1)

          

(Eq. 5.2)

Onde:
ρs: massa específica dos grãos do rejeito;
% Fe: porcentagem de ferro em cada ponto amostrado;
ρs Fe: massa específica da hematita equivalente a 5,25 g/cm3 (ABGE, 1998);
ρs quartzo: massa específica do quartzo equivalente a 2,65 g/cm3 (ABGE, 1998).

Em síntese, os resultados da fase 1 da pesquisa são consistentes com estudos
anteriores realizados na mesma área de exploração de minério de ferro, o Quadrilátero
Ferrífero (MG), e corroboram as tendências apontadas por PIRETE et al. (2014). Em
relação ao presente estudo, estes resultados mostram que se pode adotar valores médios
de referência para as análises da fase 2 e 3, independente do concentrador de
beneficiamento de origem e da posição da amostra coletada. Ressalta-se, no entanto,
que as amostras utilizadas são representativas apenas da porção mais superficial (mais
recente) da praia do lago de rejeitos, e que a barragem deste estudo (Barragem A)
refere-se à disposição da fração granular dos rejeitos produzidos na mina, não
contemplando a fração mais fina. A aparente homogeneidade observada é decorrente da
limitação espacial e em profundidade das amostras coletadas e não deve ser considerada
como representativa do depósito como um todo.

5.2. Rejeito inalterado
O rejeito inalterado consiste da amostra sem ter sido submetida a nenhum
processo de alteração e que foi usada como referência para comparação com os rejeitos
alterados e com os rejeitos separados magneticamente.
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5.2.1. Caracterização física, química e mineralógica
O rejeito inalterado de ferro da barragem deste estudo tem dimensões típicas de
areia fina e silte. Como pode ser observado na Tabela 5.7 e Tabela 5.8 a granulometria
do rejeito inalterado apresenta maior porcentagem de areia fina, seguida por silte e areia
grossa e com baixa porcentagem de fração argila. Ao comparar com os valores médios
das amostras A1 a A30 apresentados anteriormente (Tabela 5.2), observa-se que a
amostra referência de rejeito inalterado é bastante representativa do material mais
recente depositado na praia da barragem. Este material é não plástico, como foi
comprovado pela textura ao manuseio.
Na análise química do rejeito inalterado por fluorescência de raios X (WDX)
foram identificadas concentrações de ferro de 7,69%, sílica de 88,30%, e óxido de
alumínio (Al2O3) de 0,10% (Tabela 5.7 e Tabela 5.8), e baixas porcentagens de óxido
fosfórico (P2O5), óxido de cálcio (CaO), óxido sulfúrico (SO3), óxido de sódio (Na2O) e
óxido de potássio (K2O). A amostra de rejeito inalterado apresenta, portanto, um teor de
ferro um pouco abaixo da média observada para as amostras da fase 1 (7,69% versus
9,66%) e, consistentemente, uma porcentagem de sílica mais alta (88,30% versus
85,77%). Porém em ambos os casos os valores medidos se encontram dentro da faixa de
variação encontrada para as trinta amostras (ver Tabela 5.2). Os demais elementos não
foram analisados na fase 1 do estudo.
Na caracterização mineralógica do rejeito inalterado realizado por difração de
raio X (DRX) foram identificados quartzo e minerais de ferro como hematita e goethita
como mostrado na Figura 5.12. E na microscopia eletrônica de varredura (MEV) do
rejeito inalterado foram identificadas partículas de quartzo que correspondem às
partículas escuras e partículas de óxido de ferro correspondentes às partículas brancas
como apresentado nas imagens da Figura 5.13 para diferentes aumentos da superfície de
35, 100, 500 e 1500 vezes.

5.2.2. Comportamento geotécnico
Para analisar o comportamento mecânico do rejeito inalterado foram realizados
ensaios triaxiais CIU para pressões confinantes de 50, 150, 300 e 500kPa com
velocidade de cisalhamento de 0,0534mm/min. Os resultados foram analisados em
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relação à deformação volumétrica ao final do estágio de adensamento, ao
comportamento tensão efetiva x deformação, à resposta de desenvolvimento de excesso
de poropressão (parâmetro A) durante o estágio de carregamento, aos parâmetros de
resistência da envoltória em tensões efetivas, e também em relação às trajetórias de
tensão. Todos os gráficos são apresentados no Anexo F, sendo reproduzidos no texto
apenas aqueles de interesse direto para a discussão.

Figura 5.12 – Caracterização mineralógica - DRX– rejeito inalterado.
Os dados de características iniciais dos c.p.s são apresentados no Anexo B e
Anexo C (Tabela B. 1 e Tabela C. 1), onde se pode observar que a umidade de
moldagem foi de 15,3%, e houve uma boa repetibilidade no processo: o peso específico
seco (γd) médio dos c.p.s foi de 15,66±0,07kN/m3, o índice de vazios (e) médio de
0,8±0,01 e o grau de saturação (So) média de 54±0,53%. Na Tabela B. 2 e Tabela C. 2
se pode observar também que a distribuição de umidade ao longo do c.p. dividido em
quarto porções mostrou-se razoavelmente uniforme, com um ligeiro decréscimo no topo
do c.p. em relação ao restante do perfil.

139

Óxido de
Ferro
Sílica

(a) Rejeito inalterado - Aumento 35 vezes.

Óxido de Ferro

(b) Rejeito inalterado - Aumento 100 vezes.

Óxido de
Ferro
Sílica
Sílica

(c) Rejeito inalterado - Aumento 500 vezes.
(c) Rejeito inalterado - Aumento 1500 vezes.
Figura 5.13 – Fotografias obtidas pela MEV do rejeito inalterado.
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Na Tabela 5.7 e Tabela 5.8 são apresentadas as deformações volumétricas
unitárias (ΔV/Vo) correspondentes ao volume estabilizado no final da fase de
adensamento. Pode-se observar que o comportamento varia com o nível de tensão de
confinamento. Os valores observados foram de 3,93% e 3,43% para as pressões
confinantes mais baixas (σc) de 50 e 150kPa, e dobram (7,79% e 6,72%) para as
pressões confinantes mais altas (σc = 300 e 500kPa).
Os resultados dos ensaios triaxiais na etapa de cisalhamento são apresentados
nos gráficos da Figura 5.14 e Figura 5.15. Como mostrado na Figura 5.14, o
comportamento do rejeito inalterado é elastoplástico sem pico definido de ruptura para
todas as pressões confinantes. E no gráfico de poropressão (u) versus deformação axial
específica (εa) (Figura 5.15), observa-se que a poropressão desenvolvida é sempre
positiva, e os valores são muito baixos em relação ao nível de tensões aplicadas (por
exemplo, em torno de 80kPa para σc de 500kPa e tensão desviadora acima de 1000kPa).
Portanto o rejeito inalterado apresenta um comportamento característico de areia fofa.
Para analisar o rejeito em relação à resistência, o critério de ruptura escolhido foi
da tensão desviadora máxima (σdmax) por apresentar uma resposta mais consistente do
que o critério de σ1'/σ3'max.
Por este critério, obtém-se a envoltória de resistência e círculos de Mohr em
tensões efetivas representadas na Figura 5.16.
O rejeito inalterado não apresentou um intercepto de coesão (c), e um ângulo de
atrito interno efetivo (ϕ') de 34,5°.
Foi realizada uma comparação com os parâmetros dos mesmos rejeitos, de duas
barragens da mineradora, encontrados na literatura (PEREIRA, 2005; MOTTA, 2008 e
REZENDE, 2013), conforme Tabela 5.5. Pode-se observar que os valores obtidos de
ângulo de atrito efetivo para o rejeito inalterado desta pesquisa são semelhantes aos
parâmetros encontrados em PEREIRA (2005) e REZENDE (2013), que realizaram
ensaios com densidades mais próximas às do rejeito inalterado da pesquisa.
Na Tabela 5.7 e Tabela 5.8 também são apresentados os valores de deformação
axial específica (εarup), poropressão (urup) e parâmetro A (Arup) encontrados na ruptura
pelo critério adotado. A εarup foi similar para todas as pressões confinantes, variando
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entre 16,97 e 18,76%. O parâmetro A na ruptura foi muito baixo (entre 0,06 e 0,19),
com o maior valor de 0,19 para a pressão confinante de 50kPa.
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Figura 5.14 – Tensão desviadora versus deformação axial específica: rejeito inalterado.
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Figura 5.15 – Poropressão versus deformação axial específica: rejeito inalterado.
142

800

Tensão cisalhante (kPa)

700

600

Rejeito inalterado:
ϕ' =34,5°

500

400

300

200

100

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

Tensão normal efetiva (kPa)

Figura 5.16 – Envoltória de resistência em termos de tensões efetivas: rejeito inalterado.
Tabela 5.5 – Comparação do parâmetros de resistência ao cisalhamento do rejeito
inalterado estudado nesta pesquisa com parâmetros dos rejeitos da mineradora obtidos
em outros estudos.
Fonte
Barragem /
amostras
Triaxial
σc (kPa)
γ (kN/m3)
γd (kN/m3)
e
c' (kPa)
ϕ' (°)
Comportamento

PEREIRA
(2005)

MOTTA (2008)

Barragem B

Barragem B

CIU
50, 100, 200
16,4
1,07
2,46
35,18

CIU
CD
100, 200, 300, 400
20,6
20,9
0,56
0
0
41
42
ComportaComportamento
mento solo
sobreadenarenoso fofo
sado

Comportamento solo
arenoso fofo

Barragem B

REZENDE (2013)
Barragem A - 4
amostras na praia
CID
75, 150, 300, 550
17,20*
14,93*
0,908*
21*
33,7*
Variabilidade no
comportamento do
estado fofo e
compacto

Rejeito
Inalterado desta
pesquisa
Barragem A
CIU
50, 150, 300, 500
15,66*
0,8*
0
34,5
Comportamento
solo arenoso fofo

NOTA: *valores médios, - valores não encontrados.
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5.3. Resultados da Fase 2: Influência do teor de ferro no
comportamento mecânico
A fase 2 deste estudo consistiu da execução do procedimento de separação
magnética e foi realizado com a finalidade de analisar a influência relativa do teor de
ferro e da sílica no comportamento mecânico do rejeito de ferro. O rejeito foi separado
magneticamente, e obtido um material com teor de ferro máximo de 25,1% e um
segundo material com teor de ferro mínimo de 5,2%, os quais foram comparados com
as propriedades do rejeito inalterado de referência, com teor de ferro de 7,69%. Foi
levantado na literatura que o valor máximo de teor de ferro encontrado nos rejeitos da
área de estudo foi de 32,14% da campanha 1 executada por REZENDE (2013), e o valor
mínimo encontrado foi de 4,84% da amostra A9 da fase 1 do presente trabalho. O
processo de separação magnética permitiu obter materiais dentro dessa faixa.
Os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 5.6 e Tabela 5.7 de análise
química junto com os resultados obtidos para o rejeito inalterado.
Tabela 5.6 – Caracterização química dos rejeitos deste estudo, inalterado e rejeitos
separados magneticamente.
Rejeitos separados
Análise
magneticamente
Rejeito
química
inalterado
(%)
% Fe máxima
% Fe mínima
Fe2O3
Fe
SiO2
Al2O3
P2O5
CaO
SO3
Na2O
K2O
MnO
MgO
Cl
PPC

11,001,73
7,69
88,301,72
0,100,02
0,020,01
0,030,01
0,020,01
0,070,05
0,02
ND
ND
ND
0,490,14

35,90
25,11
63,90
0,18
0,04
0,03
0,02
ND
ND
ND
ND
ND
0,00

7,50
5,25
92,30
0,13
0,03
0,03
0,02
ND
ND
ND
ND
ND
0,00

ND: Não detectado.
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5.3.1. Influência nas características físicas, químicas e mineralógicas
A caracterização química, mostrada na Tabela 5.6, evidencia o grau de eficiência
obtido com o método de separação magnética adotado: o teor de sílica varia de 63,90%
(rejeito com %Fe máxima) a 92,30% (rejeito com %Fe mínima), e as porcentagens de
óxido de ferro variam proporcionalmente. No entanto, deve-se observar que o rejeito
inalterado de referência se apresenta bem mais próximo do rejeito com %Fe mínima. Na
verdade as amostras do grupo b analisadas na fase 1 apresentaram teor de Fe entre
4,84% e 6,88% (Tabela 5.2), até mesmo inferior ao que foi obtido pelo processo de
separação magnética para %Fe mínima (5,25%). O Al2O3 parece concentrar um pouco
mais no rejeito separado com %Fe máxima, mas a diferença é pequena entre os três
materiais. Os teores de P2O5, CaO e SO3 não mostram variação no processo, dividindose igualmente.
Em geral, as partículas de sílica têm maiores diâmetros e menor densidade
(Gs=2,65) do que as partículas de óxido de ferro, com maior densidade (Gs=5,25) e
mais finas pelos processos de beneficiamento a que é submetido o minério.
As curvas granulométricas dos rejeitos com % Fe máxima, % Fe mínima e do
rejeito inalterado são apresentadas na Figura 5.17. Observa-se que a granulometria do
rejeito inalterado situa-se entre as granulometrias de % Fe máxima, mais fina, e % Fe
mínima, mais grossa, consistente com a observação acima. Porém, como o processo de
separação magnética pode mudar as granulometrias dos rejeitos separados, esta variação
pode não representar as distribuições granulométricas que ocorrem nos rejeitos
depositados ao longo dos anos na barragem, como foi discutido em RUSSO (2007).
Observa-se na Tabela 5.7 que a densidade dos grãos dos rejeitos separados
magneticamente e do rejeito inalterado também acompanharam a variação esperada, ou
seja, maior para a %Fe máxima e menor para a %Fe mínima.
Para a caracterização mineralógica realizada pelos ensaios DRX dos rejeitos
separados magneticamente foi verificada a existência dos minerais de quartzo, hematita
e goethita, os mesmos encontrados para o rejeito inalterado, como se observa na Figura
5.18. Na comparação dos resultados de DRX para a % Ferro mínima e máxima
mostrados na Figura 5.18 se observam as diferenças nos picos de intensidade para a
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hematita e o quartzo, apresentando o rejeito com % Fe mínima picos mais pronunciados
para o quartzo e picos menores para a hematita quando comparados com o rejeito com
% Fe máxima.

Figura 5.17 – Curvas granulométricas – material inalterado e rejeitos separados
magneticamente.

As fotografias obtidas por MEV (Figura 5.19) comprovam a análise por DRX,
com maior quantidade de partículas de óxido de ferro (partículas brancas) no rejeito de
% Fe máxima e menor quantidade para % de Ferro mínima. Para o rejeito com % Fe
mínima as MEVs foram similares ao rejeito inalterado, consistente com a observação
feita anteriormente.
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Tabela 5.7 – Resumo de resultados das análises do rejeito inalterado e rejeitos separados magneticamente na Fase 2.
SEPARAÇÃO MAGNÉTICA
ENSAIO

REJEITO INALTERADO

Física
Química

1

0

0

Silte

29

45

17

Areia Fina

60

51

73

Areia Média

10

4

10

Areia Grossa
Gs
Fe (%)
SiO2 (%)
Al2O3 (%)

0
2,826
7,69
88,30
0,10

0
3,268
25,1
63,9
0,18
Maior número de partículas
de óxido de ferro e menor
número de partículas de
sílica comparado com o
rejeito inalterado

0
2,749
5,2
92,3
0,13

Microscopia MEV

Partículas de óxido de ferro e
sílica

DRX

Quartzo, hematita e goethita

Triaxial CIU

σc (kPa)
RESISTÊNCIA AO
CISALHAMENTO

% Fe mínima

Argila

Mineral.

CARACTERIZAÇÃO

Granulometria
(%)

% Fe máxima

Menor pico de intensidade
de quartzo, maior de
hematita, e goethita

Menor número de partículas de óxido
de ferro e maior número de partículas
de sílica comparado com o rejeito
inalterado

Maior pico de intensidade de quartzo,
menor de hematita, e goethita

50

150

300

500

50

300

500

50

150

300

500

3,93

3,43

7,79

6,72

5,46

5,43

4,86

5,53

5,44

6,69

8,62

ε arup (%)
urup (kPa)

18,76

16,97

17,46

17,44

18,29

14,65

12,57

19,20

19,39

15,04

17,61

14,71

28,28

40,45

80,39

-5,88

57,84

124,74

-25,49

Parâmetro Arup

0,19

0,09

0,06

0,08

-0,05

0,10

0,13

-0,14

3,92
0,01

23,35
0,03

192,03
0,24

ADENSAMENTO
ΔV/Vo (%)
CISALHAMENTO
ϕ' (°)

34,5

34,5

35,5
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Figura 5.18 – Difratogramas por DRX para os rejeitos separados magneticamente.

5.3.2. Influência nas propriedades geotécnicas
Conforme mostra a Tabela 5.7, foram realizados ensaios triaxiais CIU para os
rejeitos separados magneticamente. Para o rejeito com % Fe máxima foram realizados
ensaios para pressões confinantes de 50, 300 e 500kPa e para o rejeito com % Fe
mínima foi realizado também um ensaio com pressão confinante intermediária de
150kPa. Todos os gráficos são apresentados no Anexo G, sendo reproduzidos no texto
apenas aqueles de interesse direto para a discussão. Os corpos de prova foram moldados
com igual índice de vazios correspondente ao rejeito inalterado (e=0,80±0,01) e
umidade entre 15,1% a 15,3%. As condições dos corpos de prova iniciais para os
ensaios triaxiais são apresentadas no Anexo B (Tabela B. 1). Na Tabela B. 2 mostra-se
que as umidades não tiveram variações significativas ao longo dos c.p.s, o que
demonstra que o método de preparação e moldagem foi adequado.
Pela maior proximidade das características do rejeito com % Fe mínima do
rejeito inalterado, esperava-se que o comportamento geotécnico destes dois materiais
fosse semelhante, e que houvesse alguma diferença apenas para o material com % Fe
máxima. Como mostrado na Tabela 5.7, as deformações volumétricas específicas no
final do estágio de adensamento isotrópico efetivamente mostram um comportamento
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compatível com essa hipótese. Tanto os rejeitos separados magneticamente (5,44 a
5,53%) quanto o rejeito inalterado (3,43 e 3,93%) apresentam valores menores de
deformação volumétrica para as pressões confinantes mais baixas de 50 e 150kPa. E tal
como o rejeito inalterado, o material com % Fe mínima apresenta maior deformação
volumétrica específica sob pressões confinantes mais altas (6,69 e 8,62%). O rejeito
com % Fe máxima, no entanto, mostra um comportamento diferente, com valor baixo
de deformação volumétrica específica na mesma condição (5,43 e 4,86%).
Aparentemente, a maior quantidade de partículas de óxidos de ferro torna o material
menos compressível nessa condição de compressão isotrópica drenada.
A Figura 5.20 apresenta as curvas tensão desviadora versus deformação axial
específica dos rejeitos separados magneticamente e do rejeito inalterado em conjunto, e
a Figura 5.21 a resposta de poropressão durante o carregamento.
Como se pode observar no gráfico da Figura 5.20, não há um padrão de variação
sistemática dos rejeitos separados magnéticamente em relação ao rejeito inalterado, e se
mantém o comportamento tensão x deformação elastoplástico sem pico de ruptura. Há
exceção apenas de um ensaio, para o rejeito com % Fe mínima sob σc = 500kPa, que
apresenta um comportamento anômalo em relação aos demais.
Já em relação ao desenvolvimento de poropressão durante o carregamento não
drenado, representado na Figura 5.21, os resultados surpreendem em relação ao
esperado, ainda que consistentes com as respectivas curvas tensão x deformação do
gráfico anterior.
Sob pressões confinantes mais baixas (50 e 150kPa), os dois rejeitos separados
magneticamente desenvolvem poropressões menores do que o rejeito inalterado, e até
mesmo negativas com o aumento das deformações para σc = 50kPa. Para as pressões
confinantes mais altas (300 e 500kPa) o comportamento é variável, destacando-se o
resultado anômalo do ensaio para % Fe mínima sob σc = 500kPa, já mencionado. Como
se sabe que o procedimento de separação magnética causa alteração nas partículas do
material processado (RUSSO, 2007), os efeitos observados provavelmente são devidos
ao processo e não à influência relativa do quartzo e dos óxidos de ferro.
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Figura 5.19 – Comparação de fotografias obtidas no MEV do rejeito inalterado com rejeito separado magneticamente.
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Figura 5.19 – Comparação de fotografias obtidas no MEV do rejeito inalterado com rejeito separado magneticamente (Continuação).

(j) Rejeito inalterado - Aumento 1500 vezes.
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Figura 5.20 – Tensão desviadora versus deformação axial específica: comparação do
rejeito inalterado e dos rejeitos separados magneticamente.
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Figura 5.21 – Poropressão versus deformação axial específica: comparação do rejeito
inalterado e dos rejeitos separados magneticamente.
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Conclui-se que o procedimento não se mostrou adequado para o propósito de
analisar o comportamento geotécnico, embora mineralógica e quimicamente tenha
funcionado satisfatoriamente.
Apesar das restrições acima, foram traçadas as envoltórias de resistência em
tensões efetivas na Figura 5.22, e os parâmetros são apresentados na Tabela 5.7.
Confirmando a inconsistência dos resultados, os ângulos de atrito são maiores ou iguais.
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Figura 5.22 – Envoltórias de resistência em termos de tensões efetivas: rejeito inalterado
e rejeitos separados magneticamente.
Pelos resultados obtidos, sugere-se que a influência relativa do quartzo e dos
óxidos de ferro sobre o comportamento geotécnico dos rejeitos seja investigada em
material não processado, selecionando-se rejeitos com diferentes teores dos dois
minerais, e também tomando como referência materiais constituídos unicamente por
cada um destes minerais.

5.4. Resultados da Fase 3: Alteração dos rejeitos
O objetivo principal da fase 3 foi analisar as alterações sofridas pelos rejeitos de
ferro da barragem deste estudo quando submetidos em laboratório aos procedimentos
idealizados na pesquisa para: envelhecimento, ciclagem de saturação e secagem, e
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ciclagem de temperatura e pressão. Pelas características de granulometria e mineralogia,
não era esperado que houvesse mudanças substanciais do ponto de vista do rejeito
mineral, como ocorre, por exemplo, com os rejeitos de mineração de carvão.
Os procedimentos foram descritos no Capítulo 4 de Metodologia, ressaltando
que os ensaios geotécnicos e a moldagem de todos os corpos de prova foram realizados
utilizando o fluido original do lago de rejeitos que foi trazido misturado às amostras, o
qual foi coletado das bombonas, misturado e preservado em frigorífico até o momento
de uso, quando eram retiradas as alíquotas necessárias.
Segundo GOMES (2015), os reagentes utilizados no processo de flotação desta
mineração em particular são: amido de mandioca (farinha de mandioca), amido de
milho (fubá de milho) (utilizado até o ano 2014); soda cáustica líquida (utilizada na
deslamagem); e amina (mistura de etermonoamina e eterdiamina). E os reagentes
utilizados no processo de espessamento são: coagulante no espessador de rejeito do
concentrador II (4540); cal hidratada nos espessadores de lama (concentrador I e II);
floculante 920 VHR do fabricante SNF nos espessadores de concentrado (concentrador
I e II); e floculante 934 VHM da SNF nos espessadores de lama e rejeito (concentrador I
e II). Supõe-se, assim, a possível presença nos lagos, ainda que diluídas, das substâncias
químicas NaOH (hidróxido de sódio), Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio), que são bases
fortes, e aminas (que são bases orgânicas fracas, contendo N), entre outras. A Tabela 5.8
apresenta alguns parâmetros químicos determinados para o fluido original como
recebido no laboratório: pH 8,87 (básico), condutividade elétrica específica (CEE)
relativamente alta de 1.041μS/cm, indicativa da presença de íons, e uma concentração
de Na+ de 247mg/L. Infelizmente, não foram analisados potencial redox (Eh), cálcio,
ferro solúvel nem nitrogênio na época. Mas os parâmetros analisados mostraram-se
consistentes com os reagentes informados pela mineradora.
Para cada procedimento de alteração, os parâmetros analisados dos rejeitos
foram: caracterização física (granulometria e densidade dos grãos), caracterização
química (porcentagens de ferro, sílica, óxido de alumínio e outros compostos químicos),
caracterização mineralógica (análises de DRX) e microscopia eletrônica (MEV), e
comportamento mecânico em ensaios triaxiais tipo CIU (resistência ao cisalhamento,
comportamento tensão x deformação e desenvolvimento de poropressões). Um resumo
dos resultados obtidos na fase 3 é apresentado na Tabela 5.8.
154

Além destes, foram realizadas análises químicas e mineralógicas dos rejeitos e
análises químicas dos fluidos alterados pelo efeito da ação do tempo após
permanecerem em ambiente externo por quase 2 anos, dentro de bombonas fechadas. Os
resultados destas análises também são apresentados na Tabela 5.8.

5.4.1. Efeitos sobre as características físicas dos rejeitos
Os efeitos dos diferentes procedimentos de alteração são analisados em conjunto
a seguir.
Foram realizadas as curvas granulométricas para o rejeito inalterado e para os
rejeitos alterados pelos vários processos a que foram submetidos nesta pesquisa, cujos
dados estão resumidos na Tabela 5.8. e apresentados na Figura 5.23. Nota-se que todas
as curvas granulométricas estão muito próximas, com algumas variações pouco
relevantes nos rejeitos alterados por envelhecimento (100 dias), ciclagem de saturação e
secagem (10 ciclos) e ciclagem de temperatura e pressão (25 ciclos), variações que
podem ser resultante da heterogeneidade natural do rejeito. Pode-se concluir que os
processos de alteração utilizados não mudaram a distribuição do tamanho dos grãos do
rejeito.

Figura 5.23 - Curvas granulométricas: comparação de rejeito inalterado com os rejeitos
alterados pelos processos realizados.
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Na Tabela 5.8 são apresentados os valores obtidos de densidade dos grãos, sendo
estes valores plotados na Figura 5.24 para os diferentes processos de alteração. A Gs
para o rejeito inalterado foi de 2,826. Para os rejeitos alterados a Gs esteve no intervalo
entre 2,772 a 2,818, sendo estes valores um pouco menores do que os encontrados para
o rejeito inalterado, mas não significativos. As variações observadas estão dentro da
faixa encontrada na fase 1 (2,74 a 3,00).

Densidade dos grãos (Gs)

2,85
Inalterado
2,83
2,81

100 dias

25 ciclos

200 dias
10 ciclos

2,79
2,77

5 ciclos

5 ciclos

Envelhecimento
Ciclagem
saturação-secagem
Ciclagem
temperatura/
pressão

2,75

Figura 5.24 – Densidade dos grãos: comparação do rejeito inalterado com os rejeitos
alterados pelos processos realizados.

5.4.2. Efeitos sobre as características químicas dos rejeitos
Na Tabela 5.9 são apresentados os resultados para os rejeitos inalterado e
alterados das análises químicas por espectrometria de fluorescência de raio-X (WDS).
Como as análises químicas são semiquantitativas e as porcentagens menores que 0,1%
não têm curva de calibração, as diferenças em torno desse valor ou inferior não são
significativas. Os elementos/óxidos encontrados com valores menores do que 0,1%
foram: P2O5, CaO, SO3, Na2O, K2O.
Para conhecer a variabilidade dos ensaios de análise química foi realizado um
estudo de sensibilidade tanto para a preparação da amostra do rejeito inalterado quanto
para as leituras do equipamento de espectrômetro por fluorescência de raio-X utilizado
nos ensaios nesta pesquisa. Para a variabilidade pela preparação da amostra foram
separadas trinta e uma amostras do rejeito inalterado. No Anexo H são apresentados os
resultados deste estudo. Na Tabela H. 1, Tabela H. 2 e Tabela H. 3, são mostrados os
valores da média, desvio padrão e coeficiente de variação, respectivamente, para as
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onze leituras das trinta e uma amostras do rejeito inalterado. Foi calculada a média dos
valores das onze leituras do desvio padrão, como pode ser observado na parte inferior
na Tabela H. 2, e estes valores correspondem à variabilidade das análises químicas do
rejeito inalterado e também são apresentados na Tabela 5.9.
Na Figura 5.25, Figura 5.26 e Figura 5.27, são apresentadas as faixas
encontradas na análise de variabilidade pelo método de preparação das amostras e
leituras das análises químicas por WDX do Fe2O3, SiO2 e Al2O3, elementos que foram
encontrados em maiores teores nas amostras. O valor médio é representado pela linha
tracejada e a faixa de variação é indicada pela zona hachurada e os valores superior e
inferior indicados no eixo vertical, em cada gráfico.
Pode-se observar na Figura 5.25 e Figura 5.26 que todas as porcentagens de
Fe2O3 e SiO2 dos rejeitos alterados pelos processos executados nesta pesquisa estão
dentro da faixa de variabilidade, concluindo que as variações obtidas são devidas ao
método de preparação da amostra e de leitura do equipamento WDX e não devido à
alteração no rejeito.
A Figura 5.27 mostra que para os teores de Al2O3 nos rejeitos alterados por
envelhecimento de 100 dias e 200 dias estão fora da faixa de variabilidade. Assim,
embora os valores aumentados sejam muito pequenos, podem ser um indicador de que
os efeitos do tempo podem aumentar a proporção dos óxidos de alumínio nos rejeitos
estudados devido a alguma reação proveniente do fluido.
O Al é um agente cimentante, que pode produzir ligações entre as partículas do
solo (ALLAM e SRIDHARAN, 1981). Como os experimentos foram realizados em
condição de isolamento das amostras em relação ao ambiente externo, o alumínio tinha
que estar presente originalmente, ou na fase sólida ou na fase líquida, ou seja, a
transformação depende da composição da água em contato com o rejeito.
Recomenda-se realizar estudos de envelhecimento com maior duração e com
análise do fluido para verificar o aumento de Al2O3, que pode acarretar em longo tempo
uma cimentação das partículas.
Os resultados do comportamento mecânico apresentados mais adiante indicam
um efeito mais complexo que requer a continuidade da investigação.
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Tabela 5.8 – Resumo de resultados das análises do rejeito inalterado e rejeitos alterados pelos processos utilizados na Fase 3.
ALTERAÇÃO
ENVELHECIMENTO
ENSAIO

Química

5 ciclos

10 ciclos

0

0

2

0

29

20

14

21

22

Areia Fina

60

71

75

68

77

Areia Média

10

9

11

9

1

Areia Grossa
Gs
Fe (%)
SiO2 (%)
Al2O3 (%)

0
2,826
7,69
88,30
0,10

0
2,818
8,88
87,10
0,14

0
2,805
8,81
86,65
0,14

0
2,772
7,97
87,90
0,09

0
2,803
8,39
87,20
0,10

Microscopia MEV

Partículas de óxido de ferro e
sílica

Partículas de óxido de ferro e
sílica (similar ao rejeito
inalterado)

Partículas de óxido de ferro e
sílica (similar ao rejeito
inalterado)

Partículas de óxido de
ferro, sílica e cristais
fibrosos

Partículas de óxido de ferro, sílica e
cristais fibrosos. Maior quantidade de
cristais fibrosos

DRX

Quartzo, hematita e goethita

Quartzo, hematita e goethita

Quartzo, hematita e goethita

Quartzo, hematita,
goethita, cristais
fibrosos

Quartzo, hematita e goethita, cristais
fibrosos

50

150

300

500

50

150

300

500

50

150

300

500

50

300

500

50

150

300

500

3,93

3,43

7,79

6,72

6,39

8,07

9,54

7,74

8,42

6,97

9,51

6,90

6,81

5,89

6,35

4,88

5,62

6,06

6,38

ε arup (%)

18,76

16,97

17,46

17,44

18,75

19,20

16,13

18,50

17,75

17,14

12,91

7,95

19,62

15,75

18,25

21,65

20,03

10,83

14,72

urup (kPa)

14,71

28,28

40,45

80,39

-8,82

17,27

40,12

98,34

-8,82

13,73

37,69

120,42

-2,94

47,06

96,07

-12,75

17,65

77,14

121,42

Parâmetro Arup

0,19

0,09

0,06

0,08

-0,07

0,05

0,06

0,09

-0,07

0,04

0,06

0,14

-0,03

0,08

0,10

-0,10

0,06

0,13

0,13

Granulometria
(%)

1

Silte

σc (kPa)
Triaxial CIU

200 dias

Argila

Mineral.

CARACTERIZAÇÃO

Física

100 dias

RESISTÊNCIA AO
CISALHAMENTO

CICLAGEM SATURAÇÃO E SECAGEM

REJEITO INALTERADO

ADENSAMENTO
ΔV/Vo (%)
CISALHAMENTO
ϕ' (°)

34,5

35

33

34

33
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Tabela 5.8 – Resumo de resultados das análises do rejeito inalterado e rejeitos alterados pelos processos utilizados na Fase 3 (Continuação).
ALTERAÇÃO
CICLAGEM TEMPERATURA E PRESSÃO
Concentrador
I
(1 ano e 10
meses)

ENSAIO

16

Areia Fina

69

73

Areia Média

6

10

Areia Grossa
Gs
Fe (%)
SiO2 (%)

0
2,803
8,88
86,60

0
2,808
8,81
86,70

Al2O3 (%)

0,10

0,09

Granulometria
(%)

0

22

Microscopia MEV

DRX

Triaxial CIU

ADENSAMENTO
ΔV/Vo (%)

Partículas de óxido de ferro e sílica
(similar ao rejeito inalterado)

Partículas de óxido de ferro e sílica
(similar ao rejeito inalterado)

Quartzo, hematita e goethita

50
2,13

150

300

4,81

5,17

500
5,01

pH

Quartzo, hematita e goethita

50
4,31

150

300

7,63

6,30

-

-

-

-

-

-

Partículas de
óxido de ferro e
sílica (similar
ao rejeito
inalterado)

Partículas de
óxido de ferro e
sílica (similar
ao rejeito
inalterado)

Quartzo,
hematita,
goethita e
caulinita

Quartzo,
hematita e
goethita

500
6,24

CISALHAMENTO
ϕ' (°)
ε arup (%)

35
20,77

20,44

-

36
20,96

19,33

19,70

20,01

19,79

21,64

urup (kPa)

-34,31

3,92

58,33

89,82

-136,27

-17,65

-12,18

-38,79

Parâmetro Arup

-0,10

0,01

0,10

0,08

-0,28

-0,04

-0,01

-0,03

-

8,87

9,14

9,89

-

210,0

-

1041,0

879,0

-

-

-

55,8

103,2

-

0,0

3,6

5,4

-

-

52,2

97,8

Na+
(mg/L)

247,0

213,0

768,0

Cl(mg/L)

41,1

35,3

-

SO42(mg/L)

36,7

28,0

-

7,2

7,2

7,0

-

-

6,6

-

-

1,6

-

-

0,6

-

-

< 0,10

Eh
(mV)
CEE
(μS/cm)

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA

Química

3

Silte

σc (kPa)
RESISTÊNCIA AO
CISALHAMENTO

25 ciclos

Argila

Mineral.

CARACTERIZAÇÃO

Física

5 ciclos

NO TEMPO EM AMBIENTE EXTERNO
Fluido
Concentrador
Fluido alterado
inalterado
II
ENSAIO
(1 ano e 10
COPPE
COPPE
CETEM
meses)
(filtrado)
(filtrado)
(filtrado)

Fe total
(mg/L)
Fe+2
(mg/L)
Fe+3
(mg/L)

+

K
(mg/L)
Ca+2
(mg/L)
Al+3
(mg/L)
Mn+2
(mg/L)
+2

Mg
(mg/L)

ND: Não determinado.
159

Tabela 5.9 – Caracterização química dos rejeitos inalterado e após cada procedimento
de alteração.
Análise
química
(%)

Rejeito
inalterado

Fe2O3 (t)
Fe
SiO2
Al2O3
P 2O 5
CaO
SO3
Na2O
K 2O
MnO
MgO
Cl
PPC

Envelhecimento

11,001,73
7,69
88,301,72
0,100,02
0,020,01
0,030,01
0,020,01
0,070,05
0,02
ND
ND
ND

100
dias
12,70
8,88
87,10
0,14
0,03
0,03
0,03
ND
0,02
ND
ND
ND

200
dias
12,59
8,81
86,65
0,14
0,03
0,03
0,02
0,06
0,02
0,06
ND
0,03

0,490,14

0,00

0,43

Rejeitos alterados
Ciclagem
saturação e
secagem
5
10
ciclos
ciclos
11,40
12,00
7,97
8,39
87,90
87,20
0,09
0,10
0,02
0,03
0,03
ND
ND
0,03
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0,51

0,49

Ciclagem
temperatura e
pressão
5
25
ciclos
ciclos
12,70
12,60
8,88
8,81
86,60
86,70
0,10
0,09
0,03
0,02
ND
0,03
ND
ND
ND
0,05
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0,49

0,46

ND: não detectado, PPC: Perda por calcinação.

Figura 5.25 – Análise de variabilidade dos ensaios de análise química para o Fe2O3.

Figura 5.26 – Análise de variabilidade dos ensaios de análise química para o SiO2.
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Figura 5.27 – Análise de variabilidade dos ensaios de análise química para o Al2O3.

5.4.3. Efeitos da alteração por envelhecimento
O envelhecimento foi realizado com corpos de prova deixados na câmara úmida
por tempos de 100 e 200 dias em condições de temperatura de 26 a 30°C e umidade do
ar entre 70 e 90%, e isolados do ambiente externo. Os resultados estão resumidos na
Tabela 5.8.
Apesar da suspeita de formação de possíveis ligações de cimentação pelo Al, nas
microscopias eletrônicas de varredura (MEV) realizadas, não foram observadas
alterações visíveis nem formação de ligações, precipitados ou novas substâncias
minerais entre os grãos do rejeito como mostrado na Figura 5.28. Nesta figura é
apresentada a comparação das MEVs do rejeito inalterado com o rejeito alterado por
envelhecimento para períodos de 100 e 200 dias para diferentes aumentos de superfície.
Além disso, foram realizados ensaios DRX para conhecer a mineralogia e foram
encontrados padrões similares, quase iguais, como apresentado na Figura 5.29. Os
rejeitos alterados por envelhecimento apresentam os mesmos minerais que o rejeito
inalterado: quartzo, hematita e goethita.
Para analisar o comportamento geotécnico foram realizados ensaios triaxiais
CIU para pressões confinantes de 50, 150, 300 e 500kPa. Todos os gráficos são
apresentados no Anexo I, sendo reproduzidos no texto apenas aqueles de interesse
direto para a discussão. As condições dos corpos de prova na desmoldagem após o
envelhecimento são apresentadas no Anexo C (Tabela C. 1). Observa-se que as
amostras perderam umidade com a passagem do tempo de armazenamento. Isto
provavelmente ocorreu porque os corpos de prova nos moldes não foram selados na
161

parte superior, apesar da caixa estar tampada e dos c.p.s estarem na câmara úmida.
Verifica-se na Tabela C. 2 que a perda de umidade foi maior na porção mais superficial
nos c.p.s, e se recomenda para futuros ensaios cobrir os corpos de prova com filme
plástico. É interessante, no entanto, observar na mesma tabela que no caso da amostra
envelhecida por 200 dias, houve um aumento da umidade na porção inferior, indicando
movimento descendente da água ao longo do corpo de prova. Apesar dessas variações,
observa-se na Tabela C. 1 que o peso específico aparente seco e o índice de vazios de
todos os corpos de prova foram similares, quando comparados com o rejeito inalterado.
Como mostram os resultados da Tabela 5.8, as amostras envelhecidas em 100 e
200 dias apresentam deformações volumétricas específicas (ΔV/Vo) ao final do estágio
de adensamento isotrópico semelhantes em todas as pressões confinantes, diferente do
rejeito inalterado. A Figura 5.30 ilustra esse comportamento. Ou seja, aparentemente há
uma diminuição da rigidez do material para baixas pressões confinantes, mas o efeito
não varia muito de 100 para 200 dias.
Como se pode observar no gráfico de tensão desviadora versus deformação axial
específica (Figura 5.31) o comportamento do rejeito alterado por envelhecimento
mantém o mesmo padrão de comportamento do rejeito inalterado, porém com diferentes
resistências, e com respostas diferentes para baixas e altas pressões confinantes em
relação ao rejeito inalterado. No entanto, como mostrado na Figura 5.32, a resposta de
desenvolvimento das poropressões (u) durante o estágio de cisalhamento mostra um
efeito importante do processo de alteração em relação à condição original do rejeito
inalterado.
Para σc baixas (50 e 150kPa) as poropressões foram menores do que no rejeito
inalterado e negativas para as amostras envelhecidas de 100 e 200 dias, indicando um
efeito de dilatância do rejeito alterado. Para a σc de 300kPa, as poropressões foram
similares para o rejeito alterado por envelhecimento e para o rejeito inalterado. Para σc =
500kPa, no entanto, o comportamento se inverte, e as poropressões geradas nos rejeitos
envelhecidos não apenas são maiores do que no rejeito inalterado, mas a diferença é
considerável e proporcional ao tempo de envelhecimento (200 dias em relação a 100
dias). Este comportamento é consistente com a diminuição da resistência observada na
Figura 5.31 para a amostra envelhecida por 200 dias para a σc de 500kPa.
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(a) Rejeito inalterado - Aumento 35 vezes.

Não observadas alterações

Não observadas alterações

(b) Envelhecimento (100 dias) - Aumento 35
vezes.

(c) Envelhecimento (200 dias) - Aumento 35
vezes.

Não observadas alterações

Não observadas alterações

(d) Rejeito inalterado - Aumento 100 vezes.

(e) Envelhecimento (100 dias) - Aumento 100 (f) Envelhecimento (200 dias) - Aumento
100 vezes.
vezes.
Figura 5.28 – Comparação de fotografias obtidas no MEV do rejeito inalterado com o rejeito alterado por envelhecimento para 100 e 200 dias.
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(g) Rejeito inalterado - Aumento 500 vezes.

Não observadas alterações

Não observadas alterações

(h) Envelhecimento (100 dias) - Aumento 500
vezes.

(i) Envelhecimento (200 dias) - Aumento 500
vezes.

Não observadas alterações

Não observadas alterações

(l) Envelhecimento (200 dias) - Aumento
(k) Envelhecimento (100 dias) - Aumento
1500 vezes.
1500 vezes.
Figura 5.28 – Comparação de fotografias obtidas no MEV do rejeito inalterado com o rejeito alterado por envelhecimento para 100 e 200 dias
(Continuação).

(j) Rejeito inalterado - Aumento 1500 vezes.
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Figura 5.29 – Componentes mineralógicos obtidos por DRX: rejeitos alterados por
envelhecimento para 100 e 200 dias.

Deformação volumétrica unitária
ΔV/Vo (%)
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4

2
0
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100
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200
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300

350

400

450

500

550

Tensão confinante σc (kPa)
Inalterado

Envelhecimento (100 dias)

Envelhecimento (200 dias)

Figura 5.30 – Deformação volumétrica unitária versus pressão confinante no
adensamento do ensaio triaxial CIU: rejeito inalterado e envelhecidas para 100 e 200
dias.
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Deformação axial específica εa (%)

Inalterado - 50 kPa
Envelhecimento (100 dias) - 50 kPa
Envelhecimento (200 dias) - 50 kPa
Inalterado - 150 kPa
Envelhecimento (100 dias) - 150 kPa
Envelhecimento (200 dias) - 150 kPa

18

20

22

Inalterado - 300 kPa
Envelhecimento (100 dias) - 300 kPa
Envelhecimento (200 dias) - 300 kPa
Inalterado - 500 kPa
Envelhecimento (100 dias) - 500 kPa
Envelhecimento (200 dias) - 500 kPa

Figura 5.31 – Tensão desviadora versus deformação axial específica: comparação do
rejeito inalterado com rejeito alterado por envelhecimento para 100 e 200 dias.
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Poropressão u (kPa)
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Inalterado - 300 kPa
Envelhecimento (100 dias) - 300 kPa
Envelhecimento (200 dias) - 300 kPa
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Figura 5.32 – Poropressão versus deformação axial específica: comparação do rejeito
inalterado com os rejeitos alterados por envelhecimento para 100 e 200 dias.
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O efeito da alteração por envelhecimento sobre a resistência ao cisalhamento do
rejeito pode ser analisado pela envoltória de resistência e pelos parâmetros de
deformação específica (εarup), poropressão (urup) e parâmetro A (Arup) na ruptura, que foi
definida pelo critério de σdmáx. Estes parâmetros são apresentados na Tabela 5.8 e
ilustrados nas Figura 5.33 e Figura 5.34. Na Tabela 5.8 se pode observar que urup do o
rejeito envelhecido por 200 dias para uma σc de 500kPa foi de 120,42kPa, mas após a
ruptura a poropressão continua crescendo (Figura 5.32).
A Figura 5.33 mostra que após 200 dias de envelhecimento há uma mudança do
comportamento tensão x deformação em relação ao rejeito inalterado e à amostra de 100
dias. A ruptura para as pressões confinantes mais altas se dá em deformações bem
menores, indicativo de uma curva com pico de resistência. O efeito é mais pronunciado,
quanto mais alta a pressão confinante aplicada.
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Figura 5.33 – Deformação axial específica na ruptura versus pressão confinante:
comparação do rejeito inalterado com rejeito alterado por envelhecimento para 100 e
200 dias.
A Figura 5.34 mostra o comportamento do parâmetro A na ruptura. Esta figura
mostra claramente a tendência de aumento no parâmetro A na ruptura para a pressão
confinante de 500kPa com o tempo de envelhecimento, mas o valor máximo ainda é
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baixo (Aup = 0,14 – Tabela 5.8). Não se visualiza uma tendência de estabilização, seria
necessário testar um tempo de envelhecimento maior.
O comportamento das poropressões pode ser verificado também nas trajetórias
de tensões apresentadas na Figura 5.35.
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Figura 5.34 – Parâmetro A na ruptura versus pressão confinante: comparação do rejeito
inalterado com rejeito alterado por envelhecimento para 100 e 200 dias.
Como apresentado nas envoltórias de resistência em termos de tensões efetivas
da Figura 5.36 e na Tabela 5.8, o ângulo de atrito efetivo para o rejeito envelhecido por
100 dias (ϕ'=35°) foi similar ao ϕ' do rejeito inalterado, o efeito foi mais significativo e
de diminuição para o rejeito envelhecido em 200 dias (ϕ'=33°). O impacto sobre o
ângulo de atrito é aparentemente similar ao comportamento tensão x deformação.
Os resultados obtidos para o rejeito são diferentes do que é relatado na literatura
de aumento da resistência com o envelhecimento em rejeitos arenosos de cobre
(TRONCOSO et al., 1988), em areias (JOSHI et al., 1995; BAXTER, 1999; BAXTER
E MITCHELL, 2004; SUAREZ et al., 2014). Os trabalhos mencionam em geral dois
tipos de mecanismos de alteração: mecanismo físico de redistribuição de tensões e
rearranjo das partículas com o tempo, e mecanismos químicos de alteração e formação
de precipitados, cimentação e novas substâncias entre as partículas. O mecanismo físico
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é geralmente observado em processo de envelhecimento sob uma tensão vertical ou
confinante, mesmo baixa como 100kPa. E o mecanismo químico é verificado através de
análise química e mineralógica e, às vezes, de imagens de MEV, como em JOSHI et al.
(1995).
No entanto, para os rejeitos não foram observadas alterações como formação de
outros minerais além de quartzo e hematita nos resultados obtidos das MEVs (Figura
5.28) e da DRX (Figura 5.29), apenas um pequeno aumento do teor de alumina (Al2O3)
presente. Isto se deve provavelmente à estabilidade mineralógica e química destes
minerais, em que se espera que não ocorram mudanças apreciáveis. Mas constataram-se
sem dúvida diferenças significativas da resposta mecânica do material envelhecido, e
esta diferença aumenta com o tempo de envelhecimento. Pode-se apenas supor que
possam ter acontecido reações por outros minerais e substâncias presentes no fluido
contido nos rejeitos, e que provavelmente não tinham massa nem volume suficiente para
serem detectados pelas microscopias nem pela DRX.
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Figura 5.35 – Trajetórias de tensões: comparação do rejeito inalterado com rejeito
alterado por envelhecimento por 100 e 200 dias.
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Figura 5.36 – Envoltórias de resistência em termos de tensões efetivas: rejeito inalterado
e alterado por envelhecimento para 100 e 200 dias.
Em síntese, os principais resultados observados pelo procedimento de alteração
por envelhecimento do rejeito de minério de Fe da barragem deste estudo foram:
-

O procedimento de envelhecimento em laboratório proposto mostrou-se
adequado, podendo ser aprimorado pelo recobrimento da superfície dos corpos
de prova com um filme plástico, além das proteções já adotadas, para minimizar
ainda mais a perda de umidade pela superfície com o tempo de armazenamento.

-

Não foram observadas alterações mineralógicas no DRX nem sinais de alteração
ou de formação de novas substâncias entre as partículas pelas imagens de MEV.
Foi observado apenas um leve aumento na proporção do teor de Al2O3 do rejeito
envelhecido, que provavelmente está relacionado à composição química do
fluido presente no lago de rejeitos e que foi trazido com as amostras e utilizado
em todos os procedimentos experimentais.

-

Pela comparação com o rejeito inalterado, foi observado que o envelhecimento
para 100 e 200 dias apresentou um comportamento diferenciado para pressões
de confinamento baixas e altas.

-

Para pressões de confinamento baixas, o envelhecimento causou um aumento da
rigidez em relação ao rejeito inalterado no estágio de adensamento isotrópico e
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um aumento das deformações volumétricas unitárias na ruptura, além do
desenvolvimento de poropressões menores e até negativas no estágio de
cisalhamento não drenado.
-

Para pressões de confinamento altas, foi observado um aumento nas
poropressões positivas desenvolvidas sob cisalhamento, sobretudo para a
σc=500kPa em relação ao rejeito inalterado, e o efeito aumenta com o tempo de
envelhecimento. Para o tempo mais longo de envelhecimento (200 dias) o
material passa a apresentar um pico de resistência e, consequentemente,
deformação axial específica na ruptura bem menor.

-

O efeito resultante nas envoltórias de resistência não é tão relevante para 100
dias de envelhecimento, mas para 200 dias começa a se tornar significativo (o
ângulo de atrito decresce de 34,5° para 33°) para as pressões confinantes mais
altas.
Pela análise dos resultados, é possível que o rejeito esteja sofrendo alguma

alteração química pelo fluido com que foram moldados os corpos de prova, que contém
reagentes e floculantes do processo de beneficiamento do minério, produzindo algum
tipo de ligação fraca entre os grãos ou precipitado do fluido que não foi visível pelas
MEVs e pela DRX realizadas e que pode aumentar a rigidez para baixas pressões
confinantes, mas por ser um material fraco não é capaz de se sustentar sob cargas mais
elevadas. E aparentemente há um efeito adicional de tornar o rejeito mais compressível
após a perda dessa cimentação fraca, que acarreta o desenvolvimento de poropressões
mais elevadas sob cisalhamento não drenado, mas ainda com valores relativamente
baixos (Arup ≤0,14).
Cabe ressaltar que pela granulometria e mineralogia do rejeito estudado não era
esperada nenhuma mudança significativa pelo procedimento de envelhecimento, mas os
resultados obtidos foram surpreendentes, mostrando que o assunto deve continuar a ser
investigado. As principais dúvidas geradas são: (1) Com maior tempo de
envelhecimento haverá estabilização dos efeitos ou o processo de alteração é
progressivo?; (2) Qual a influência da composição do fluido sobre esse efeito?; (3)
Foram aplicadas pressões confinantes de até 500kPa, será que o efeito se intensifica ou
diminui para pressões mais altas, da ordem de 1000kPa?; (4) Quais os mecanismos
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físicos e/ou químicos que estão causando essa alteração, e como podem ser detectados e
analisados?.
Infelizmente, com a ruptura da barragem de estudo, não é mais possível
aprofundar a pesquisa com esta combinação particular de rejeitos e fluido. Podem ser
estudados diferentes fluidos, com o mesmo rejeito sólido, ou ser aplicado o mesmo
protocolo experimental para outro rejeito de mineração de ferro similar.

5.4.4. Efeitos da alteração por ciclagem de saturação e secagem
O procedimento de alteração dos rejeitos por ciclagem de saturação e secagem
foi realizado submetendo os rejeitos em moldes a ciclos de saturação por fluxo
ascendente com o mesmo fluido que estava nos barris de coleta por 14hs e secagem em
estufa à temperatura de 40°C por 8hs, para um total de 5 e 10 ciclos. Os resultados
obtidos dos ensaios realizados por este procedimento estão resumidos na Tabela 5.8.
Como já mostrado anteriormente, o procedimento não resultou em variações
significativas das características físicas do rejeito em relação à condição inalterada
(Figura 5.23 e Figura 5.24). Conforme a Tabela 5.9 foram observados maiores teores de
Fe2O3 e Fe e menores teores de SiO2 comparados com o rejeito inalterado, mas como
mostrado na Figura 5.25, Figura 5.26 e Figura 5.27, as diferenças se encontram todas
dentro das faixas de variação correspondentes do método de análise.
Nas fotografias obtidas por MEV (Figura 5.37) foi observada a formação de um
material de natureza mineral na forma de cristais fibrosos, como também o incremento
dos cristais com o aumento do número de ciclos de 5 para 10 ciclos nos ensaios de
alteração. Além disso, foi realizada uma fotografia por microscopia ótica (Figura 5.38)
onde se podem observar os cristais de cor branca brilhante.
No entanto, estes cristais não alteraram o resultado da análise mineralógica por
DRX conforme mostrado na Figura 5.39. Provavelmente os cristais fibrosos não foram
identificados nestes ensaios devido à pouca quantidade destes elementos quando
comparada com os demais constituintes minerais da amostra.
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(a) Rejeito inalterado - Aumento 35 vezes.

(b) Ciclagem saturação e secagem (5 ciclos) Aumento 35 vezes.

Cristais
fibrosos

(c) Ciclagem saturação e secagem (10 ciclos)
- Aumento 35 vezes.

Cristais
f
fibrosos

(d) Rejeito inalterado - Aumento 100 vezes.

(e) Ciclagem saturação e secagem (5 ciclos) - (f) Ciclagem saturação e secagem (10 ciclos)
Aumento 100 vezes.
- Aumento 100 vezes.
Figura 5.37 – Comparação das fotografias obtidas no MEV do rejeito inalterado com rejeito alterado por ciclagem de saturação e secagem (5 e 10
ciclos).
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Cristais fibrosos

Cristais fibrosos

(g) Rejeito inalterado - Aumento 500 vezes.

(h) Ciclagem saturação e secagem (5 ciclos) Aumento 500 vezes

(i) Ciclagem saturação e secagem (10 ciclos)
- Aumento 500 vezes.

Cristais fibrosos: maior
quantidade do que para ensaios
de 5 ciclos

Cristais fibrosos
(j) Rejeito inalterado - Aumento 1500 vezes.

(k) Ciclagem saturação e secagem (5 ciclos) - (l) Ciclagem saturação e secagem (10 ciclos)
Aumento 1500 vezes.
- Aumento 1500 vezes.
Figura 5.37 – Comparação das fotografias obtidas no MEV do rejeito inalterado com rejeito alterado por ciclagem de saturação e secagem (5 e 10
ciclos) (Continuação).
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Cristais
fibrosos

Figura 5.38 – Imagem de microscopia ótica do rejeito alterado por ciclagem de
saturação e secagem de 10 ciclos.

Figura 5.39 – Componentes mineralógicos obtidos por DRX para o rejeito inalterado e
rejeitos alterados por saturação e secagem para 5 e 10 ciclos.
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Por isto foi realizado um ensaio de DRX complementar, no qual tentou-se
coletar a maior quantidade dos cristais fibrosos com pinças por meio do microscópio
ótico na amostra de rejeitos alterados por saturação e secagem para 10 ciclos. O
resultado da DRX complementar é apresentado na Figura 5.40, onde foram
identificados quartzo, hematita e goethita e como cristais fibrosos uma possível zeólita.

Figura 5.40 – Componentes mineralógicos obtidos por DRX para os cristais fibrosos
formados pela alteração dos rejeitos por 10 ciclos de saturação e secagem.
A zeólita foi identificada por exclusão, devido a que não foi encontrado nenhum
outro composto inorgânico com reflexão nessa posição. É preciso buscar trabalhos na
literatura da área de mineralogia, para investigar a possibilidade de formação de zeólitas
por ciclos de saturação e secagem.
Para análise do comportamento geotécnico foram realizados ensaios triaxiais
CIU para os rejeitos alterados por saturação e secagem para 5 ciclos e 10 ciclos, com
pressões confinantes de 50, 300 e 500kPa. Para a amostra alterada com 10 ciclos foi
aplicada também a pressão confinante intermediária de 150kPa como no rejeito
inalterado. Todos os gráficos são apresentados no Anexo J, sendo reproduzidos no texto
apenas aqueles de interesse direto para a discussão. Os resultados estão resumidos na
Tabela 5.8.
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As condições dos corpos de prova iniciais para os ensaios triaxiais são
apresentadas no Anexo C (Tabela C. 1), onde se pode observar que a umidade e a
saturação das amostras alteradas por 10 ciclos de saturação e secagem aumentaram, isto
pode ter sido consequência do procedimento, e os estágios de secagem foram
insuficientes para perder a umidade decorrente dos estágios de saturação no caso do
maior número de ciclos. Porém, tal como foi observado para a alteração por
envelhecimento, o peso específico aparente seco e o índice de vazios se mantiveram
similares aos valores dos corpos de prova do rejeito inalterado. Na Tabela C. 2 se
observa que a umidade é ligeiramente mais alta na porção superior do c.p. alterado com
5 ciclos e ligeiramente mais alta na porção inferior do c.p. alterado com 10 ciclos, mas a
distribuição de umidade pode ser considerada relativamente homogénea ao longo dos
dois c.p.s.
Como mostram os resultados da Tabela 5.8, as amostras alteradas por 5 e 10
ciclos de saturação e secagem apresentam deformações volumétricas específicas
(ΔV/Vo) ao final do estágio de adensamento isotrópico semelhantes em todas as
pressões confinantes, diferente do rejeito inalterado. Porém os valores são mais
próximos dos resultados para o rejeito inalterado do que para os rejeitos envelhecidos.
Ou seja, não houve aparentemente uma variação significativa da compressibilidade após
a alteração.
Como se pode observar no gráfico de tensão desviadora versus deformação axial
específica (Figura 5.41), o comportamento do rejeito alterado pela ciclagem de
saturação e secagem apresentou o mesmo padrão de comportamento do rejeito
inalterado, porém com menor resistência.
O comportamento das poropressões também é diferente para o rejeito alterado
por ciclos de saturação e secagem para pressões confinantes altas e baixas, de forma
semelhante ao que foi observado para o envelhecimento, porém em menor magnitude.
Como se mostra na Figura 5.42, as poropressões geradas durante o estágio de
cisalhamento não drenado para o rejeito alterado por ciclagem de saturação e drenagem
são menores do que para o rejeito inalterado para as pressões confinantes mais baixas de
50 e 150kPa, tornando-se até mesmo negativas para 50kPa. Para altas σc de 300 e
500kPa as poropressões para o rejeito alterado pela ciclagem de saturação e secagem
para 10 ciclos e 5 ciclos foram positivas e maiores do que para o rejeito inalterado,
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porém não alcançaram valores tão altos quanto na amostra envelhecida por 200 dias
para a pressão de 500kPa e tenderam a estabilizar após a ruptura (comparar com a
Figura 5.32). O parâmetro A na ruptura não muda muito em relação ao rejeito
inalterado, como se pode observar na Tabela 5.8 e na Figura 5.43.
O comportamento das poropressões também pode ser verificado nas trajetórias
de tensões apresentadas na Figura 5.44.
Como apresentado nas envoltórias de resistência, em termos de tensões efetivas
(Figura 5.45), os ângulos de atrito efetivos para os rejeitos alterados por ciclos de
saturação e secagem foram menores com o aumento do número de ciclos comparados
com o rejeito inalterado.
Um resumo dos resultados mais relevantes observados para o procedimento de
alteração por ciclagem de saturação e secagem realizado nesta pesquisa é apresentado a
seguir:
-

Quanto ao procedimento realizado, foi notada a necessidade de algumas
melhorias no protocolo do ensaio de alteração por ciclagem de saturação e
drenagem, tais como: (1) maior tempo de secagem e garantia de drenagem
completa do corpo de prova neste estágio, para evitar a acumulação de umidade
no c.p. como foi observado; (2) recomendável a realização de ensaios prévios de
determinação da curva de retenção de água do material com trajetórias de
umedecimento e de secagem para melhor planejamento e entendimento do
processo; (3) realizar o protocolo com um número bem maior de ciclos (na
literatura são mencionados até 60 a 100-120 ciclos).

-

Foi observada nas amostras e nas imagens por MEV a formação de cristais
fibrosos de natureza mineral, que não puderam ser identificados por DRX pela
pequena quantidade presente, sendo interpretados como possíveis zeólitas por
exclusão apenas. Esse material fibroso apareceu tanto em 5 ciclos quanto em 10
ciclos, e a quantidade aumentou com o número de ciclos aplicado. Caso fosse
possível a repetição do procedimento com o mesmo fluido, poderiam ser
realizados ensaios de DRX, além de Espectrometria de Energia Dispersiva de
Raio-X (EDS) no MEV, para uma identificação mais detalhada dos cristais
fibrosos, para verificar se correspondem realmente a zeólitas e se foram
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formados pela alteração dos rejeitos por ciclagem de saturação e secagem, para
amostras submetidas a um número maior de ciclos.
-

Para o procedimento e o número de ciclos aplicados, o rejeito apresentou
mudanças de pequena magnitude no comportamento tensão x deformação após a
alteração, apesar do aparecimento dos cristais fibrosos nos corpos de prova. Não
houve mudança significativa da compressibilidade no estágio de adensamento e
o comportamento das curvas tensão x deformação foi o mesmo do rejeito
inalterado, com pequena diminuição da resistência devido ao desenvolvimento
de poropressões ligeiramente mais altas no estágio de cisalhamento não drenado
para as pressões confinantes mais altas. O efeito aumentou com o número de
ciclos de 5 para 10, mas seria necessário melhorar o procedimento e aumentar
substancialmente o número de ciclos para uma análise mais conclusiva.

-

Para a pressão confinante de σc=50kPa foi observado que as poropressões
geradas durante o cisalhamento diminuíram em relação ao rejeito inalterado,
chegando a ser negativas para deformações axiais a partir de cerca de 8% nos
dois procedimentos (5 e 10 ciclos).

-

Para o ângulo de atrito efetivo foi observada uma diminuição do rejeito alterado
por 10 ciclos quando comparados com o rejeito inalterado, consistente com o
que foi observado nas curvas tensão x deformação.
É possível que os cristais fibrosos aumentem a resistência ao cisalhamento para

baixas pressões confinantes, mas por ser um material fibroso e fraco ao ser manipulado,
como foi verificado ao tentar coletar para a identificação mineralógica com pinça, não
se sustenta sob pressões confinantes mais altas. Uma hipótese sobre a formação destes
cristais é pela ação dos reagentes como a soda cáustica que talvez tenha dissolvido
parcialmente os minerais, atacando parcialmente e lentamente as superfícies e
colocando a sílica, alumina e talvez o ferro em solução, que por sua vez foram os
ingredientes para a existência dos cristais precipitados no espaço intergrãos.
Eventualmente uma quantidade muito pequena de minerais mais reativos do que o
quartzo e a hematita, como argilominerais (finos e com área superficial maior) podem
ter sido dissolvidos parcialmente ou totalmente, e a percolação dos fluidos agora
enriquecidos aumentou essa concentração ao ponto de permitir a cristalização. Outro
reagente, a cal hidratada pode se encaixar também nesta hipótese, como fornecedora de
cálcio mais disponível.
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Figura 5.41 – Tensão desviadora versus deformação axial específica: comparação do
rejeito inalterado com os rejeitos alterados por ciclagem de saturação e secagem para 5 e
10 ciclos.
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Figura 5.42 – Poropressão versus deformação axial específica: comparação do rejeito
inalterado com os rejeitos alterados por ciclagem de saturação e secagem para 5 e 10
ciclos.
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Figura 5.43 – Parâmetro A na ruptura versus pressão confinante: comparação do rejeito
inalterado com os rejeitos alterados por ciclagem de saturação e secagem para 5 e 10
ciclos.
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Figura 5.44 – Trajetórias de tensões: rejeito inalterado e rejeitos alterados por ciclagem
de saturação e secagem para 5 e 10 ciclos.
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Figura 5.45 – Envoltórias de resistência em termos de tensões efetivas: rejeito inalterado
e rejeitos alterados por ciclagem de saturação e secagem para 5 e 10 ciclos.

5.4.5. Efeitos da alteração por ciclagem de temperatura e pressão
Este procedimento de alteração, como os anteriores, foi realizado em corpos de
prova do rejeito moldados na densidade e umidade desejadas em cilindros metálicos,
como foi descrito no capítulo 4. Foi utilizado um equipamento autoclave, com
mudanças de temperatura conforme a Figura 4.32 e de pressão conforme a Figura 4.33
para 5 e 25 ciclos. O procedimento consistiu na aplicação de cargas térmicas de 121,5°C
e

de

pressão

de

vapor

de

122,5kPa

simultaneamente,

em

ciclos

de

aquecimento/resfriamento e de compressão/descompressão conforme as figuras
mencionadas, em que 5 ciclos correspondiam a 1 dia e 25 ciclos a 5 dias de
procedimento. Os resultados estão resumidos na Tabela 5.8.
Este procedimento foi idealizado de forma completamente distinta dos
procedimentos relatados na literatura e apresentados no Capítulo 2. Geralmente os
estudos em laboratório utilizam sistemas de controle de temperatura adaptados a
sistemas de ensaios geotécnicos convencionais (CAMPANELLA e MITCHELL, 1968;
RABE et al, 2003; GRAHAM et al, 2004), para observação do efeito de variação
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térmica durante a solicitação, ou de aplicação de cargas térmicas cíclicas em amostras
sob tensão vertical ou pressão confinante constantes (DEMARS e CHARLES, 1982; DI
DONNA e LALOUI, 2015), ou ainda trabalhos que analisaram apenas o efeito das
cargas térmicas sobre as características físicas (BALDI et al, 1991; GENS, 2010) ou
sobre as características físicas, mineralógicas e físico-químicas (DUARTE, 2004;
MERCURY et al, 2010) do material. O procedimento adotado aplicou ciclagem térmica
e de pressão simultaneamente, e analisou as características e o comportamento
geotécnico do material após a alteração.
Como já foi descrito anteriormente, para a faixa de temperatura e pressão
aplicada, não houve mudanças significativas das características físicas e químicas.
Nas microscopias realizadas não foram observadas alterações visíveis nem
produção de novas substâncias minerais como mostrado na Figura 5.46 onde é
apresentada a comparação das MEVs do rejeito inalterado com o rejeito alterado por
ciclagem de temperatura e pressão para 5 e 25 ciclos para diferentes aumentos de
superfície. A análise por DRX também não mostrou nenhuma alteração mineralógica
(Figura 5.47).
Para análise do comportamento geotécnico foram realizados ensaios triaxiais
CIU para os rejeitos alterados por ciclagem de temperatura (∼25°C - 121,5°C) e pressão
(0 – 122,5kPa) para 5 ciclos e 25 ciclos, com pressões confinantes de 50, 150, 300 e
500kPa. Todos os gráficos são apresentados no Anexo K, sendo reproduzidos no texto
apenas aqueles de interesse direto para a discussão. Os resultados estão resumidos na
Tabela 5.8.
As condições dos corpos de prova na desmoldagem são apresentadas no Anexo
C. Na Tabela C. 1 se pode observar que as amostras alteradas por ciclagem de
temperatura e pressão não apresentaram variações apreciáveis de peso específico seco e
índice de vazios, mas as amostras alteradas por 25 ciclos aumentaram a umidade
(21,99% em relação a 15,23% para 5 ciclos e 15,29% do rejeito inalterado) e saturação
(77% em relação a 56% para 5 ciclos e 54% para o rejeito inalterado). Além disso, na
Tabela C. 2 se pode observar que a umidade apresentou-se uniforme ao longo dos c.p.s
nos dois casos (5 e 25 ciclos).
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Não observadas alterações

(a) Rejeito inalterado - Aumento 35 vezes.

(b) Ciclagem de temperatura e pressão
(5 ciclos) - Aumento 35 vezes.

Não obsevadas alterações

Não observadas alterações

(c) Ciclagem de temperatura e pressão
(25 ciclos) - Aumento 35 vezes.

Não observadas alterações

(f) Ciclagem de temperatura e pressão
(e) Ciclagem de temperatura e pressão
(25 ciclos) - Aumento 100 vezes.
(5 ciclos) - Aumento 100 vezes.
Figura 5.46 – Comparação de fotografias obtidas no MEV do rejeito inalterado com o rejeito alterado por ciclagem de temperatura e pressão (5 e
25 ciclos).

(d) Rejeito inalterado - Aumento 100 vezes.
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Não observadas alterações

(g) Rejeito inalterado - Aumento 500 vezes.

(h) Ciclagem de temperatura e pressão
(5 ciclos) - Aumento 500 vezes.

Não observadas alterações

Não observadas alterações

(i) Ciclagem de temperatura e pressão
(25 ciclos) - Aumento 500 vezes.

Não observadas alterações

(l) Ciclagem de temperatura e pressão
(k) Ciclagem de temperatura e pressão
(25 ciclos) - Aumento 1500 vezes.
(5 ciclos) - Aumento 1500 vezes.
Figura 5.46 – Comparação de fotografias obtidas no MEV do rejeito inalterado com o rejeito alterado por ciclagem de temperatura e pressão (5 e
25 ciclos) (Continuação).

(j) Rejeito inalterado - Aumento 1500 vezes.
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Como descrito no capítulo de metodologia, as amostras foram introduzidas na
autoclave envolvidas em sacos plásticos especiais utilizados para esse tipo de
equipamento. Devido ao aumento da umidade nos c.p.s. para o maior número de ciclos,
recomenda-se para futuros ensaios trocar regularmente os sacos no final de cada ciclo
ou envolver os corpos de prova com vários sacos plásticos, para evitar que estes sejam
danificados pelos ciclos e permitam evitar a entrada de agua.

Figura 5.47 – Componentes mineralógicos obtidos por DRX: rejeito inalterado e rejeitos
alterados por ciclagem de temperatura e pressão para 5 e 25 ciclos.
Como mostram os resultados da Tabela 5.8, as amostras alteradas por 5 e 25
ciclos de temperatura e pressão não apresentam um comportamento sistemático de
variação das deformações volumétricas específicas (ΔV/Vo) ao final do estágio de
adensamento isotrópico em relação ao rejeito inalterado. De modo geral, o rejeito
alterado por 5 ciclos de temperatura e pressão mostrou-se pouco mais rígido do que o
rejeito inalterado (menores deformações volumétricas), e para 25 ciclos o rejeito
alterado mostrou-se ligeiramente mais compressível para σc mais baixas e mesma
compressibilidade para σc altas, em relação ao rejeito inalterado. Mas as diferenças são
muito pequenas.
Na literatura é reportado o efeito de compressão (e diminuição do índice de
vazios) sob aquecimento de até 100°C para solos com fração argila presente (DEMARS
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e CHARLES, 1982; BALDI et al, 1991; RABE et al, 2003; GENS, 2010; DI DONNA e
LALOUI, 2015), e as deformações são irreversíveis para os primeiros ciclos. Mas em
areias não foram observados efeitos similares (DEMARS e CHARLES, 1982;
GRAHAM et al, 2004), tal como no rejeito de mineração de ferro do estudo.
Como se pode observar no gráfico de tensão desviadora versus deformação axial
específica (Figura 5.48) o comportamento do rejeito alterado pelo procedimento de
ciclagem de temperatura e pressão mantém o mesmo padrão de comportamento do
rejeito inalterado para 5 ciclos, porém com diferentes resistências, e com respostas
diferentes para o material alterado por 25 ciclos.
A explicação para esse comportamento diferenciado do rejeito alterado por 25
ciclos de temperatura e pressão pode ser observada na Figura 5.49 que apresenta as
curvas de poropressão versus deformação axial específica. Tanto sob baixas quanto sob
altas pressões confinantes, desenvolvem-se poropressões bem menores do que no rejeito
inalterado, indicando excesso de poropressão negativa e, portanto, tendência à expansão
sob cisalhamento. Com isso há um aumento das tensões efetivas e, consequentemente,
da resistência, como mostrado nas curvas tensão x deformação da Figura 5.48.
Essa resposta também foi encontrada por RABE et al (2003), em ensaios
triaxiais não drenados em solo residual e em argila mole, em que o parâmetro A
diminuiu com o aquecimento. Embora não tenha sido observada diminuição do índice
de vazios sob aquecimento nas amostras de rejeito alterado nem aumento do índice de
vazios no resfriamento em seguida, essa resposta parece indicar uma tendência do
material à expansão após o resfriamento. O efeito é bem mais acentuado para 25 ciclos
em relação a 5 ciclos. O comportamento das poropressões também pode ser verificado
nas trajetórias de tensões apresentadas na Figura 5.50, e no gráfico do parâmetro A na
ruptura mostrado na Figura 5.51.
Na Figura 5.52 são apresentadas as envoltórias de resistência em termos de
tensões efetivas e os ângulos de atrito efetivos. O ângulo de atrito efetivo foi maior com
o aumento do número de ciclos de temperatura e pressão quando comparado com o
rejeito inalterado.
Em síntese, os principais resultados obtidos pelo procedimento de alteração de
ciclagem de temperatura e pressão no rejeito de mineração de ferro deste estudo, foram:
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-

O procedimento de alteração pode ser considerado adequado, porém observou-se
que é necessário aumentar a proteção dos corpos de prova em relação à entrada
de água, seja por substituição dos sacos plásticos ao final de cada 5 ciclos, por
exemplo (1 dia), seja pelo uso de vários sacos plásticos para envolver o corpo de
prova. Sugere-se fazer ensaios de papel de filtro antes e depois do processo de
alteração para analisar o efeito na curva característica do rejeito, e entender
melhor o processo.

-

A pressão máxima aplicada é relativamente baixa (122,5 kPa) devido à limitação
da autoclave. Para aplicar pressões maiores é preciso planejar outro tipo de
procedimento. Mas a temperatura máxima aplicada (121,5°C) é adequada para o
tipo de estresse térmico que se pretende representar. Não são esperadas
temperaturas acima desse valor em longo prazo, mesmo na condição de
mudanças climáticas.

-

O procedimento de alteração não resultou em mudanças das características
físicas, químicas e mineralógicas do material, nem foram observadas alterações
visíveis nas imagens de MEV. Não se registrou variação do índice de vazios do
corpo de prova após a alteração, que poderia ocorrer sobretudo por efeito dos
ciclos de aquecimento. Esse resultado foi consistente com a literatura para areias
submetidas a aquecimento na mesma faixa de temperatura.

-

O procedimento de alteração por ciclagem de temperatura e pressão também não
resultou em uma variação sistemática da deformação volumétrica específica sob
adensamento isotrópico, mas houve pequenas variações em relação ao rejeito
inalterado.

-

Foi observado um comportamento diferenciado entre os rejeitos alterados por 5
e 25 ciclos.

-

Para o rejeito alterado por 5 ciclos, as diferenças de comportamento em relação
ao rejeito inalterado foram de pequena magnitude em geral.

-

Para o rejeito alterado por 25 ciclos foi observada uma diminuição apreciável
nas poropressões geradas durante o cisalhamento não drenado, que alcançaram
valores negativos para pressões confinantes mais baixas e para grandes
deformações nas demais. Este comportamento se refletiu no aumento das
tensões efetivas e, consequentemente, da tensão desviadora suportada, e da
resistência ao cisalhamento.
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Figura 5.48 – Tensão desviadora versus deformação axial específica: comparação do
rejeito inalterado com os rejeitos alterados por ciclagem de temperatura e pressão para 5
e 25 ciclos.
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Figura 5.49 – Poropressão versus deformação axial específica: comparação do rejeito
inalterado com os rejeitos alterados por ciclagem de temperatura e pressão para 5 e 25
ciclos.
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Figura 5.50 – Trajetórias de tensões: rejeito inalterado e rejeitos alterados por ciclagem
de temperatura e pressão para 5 e 25 ciclos.
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Figura 5.51 – Parâmetro A na ruptura versus pressão confinante: comparação do rejeito
inalterado com os rejeitos alterados por ciclagem de temperatura e pressão para 5 e 25
ciclos.
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Figura 5.52 – Envoltórias de resistência em termos de tensões efetivas: rejeito inalterado
e rejeitos alterados por ciclagem de temperatura e pressão para 5 e 25 ciclos.

5.4.6. Rejeitos em ambiente externo por 1 ano e 10 meses
Esta análise foi realizada para observar as mudanças sofridas pelo efeito da
passagem do tempo no rejeito e no fluido, aproveitando o material deixado nos barris
fechados em ambiente externo por um quase dois anos para o rejeito de Fe da barragem
deste estudo do concentrador I e concentrador II. Os resultados estão resumidos na
Tabela 5.8 dos ensaios realizados para caracterização química por microscopias em
MEV e caracterização mineralógica por ensaios de DRX do material sólido e para
caracterização química do fluido deixado nos barris. Não foram realizados ensaios
geotécnicos.
Nas microscopias realizadas foram observadas maiores quantidades e menores
tamanhos de partículas de ferro na superfície das amostras como mostrado na Figura
5.53, onde é apresentada a comparação do rejeito inalterado com o rejeito alterado em
ambiente externo para diferentes aumentos da imagem. Este aumento de partículas é
devido provavelmente à precipitação de partículas finas e de maior peso de óxido de
ferro que estavam presentes no fluido sobrenadante nos barris devido à secagem por
evaporação ao longo do tempo. Os resultados obtidos dos ensaios de DRX mostraram
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picos muito similares com algumas pequenas diferenças e foram identificados os três
minerais: quartzo, hematita e goethita (Figura 5.54) para os rejeitos do concentrador I e
II e para o rejeito inalterado. Para o rejeito do concentrador I também foi encontrada
caulinita como mostrado na Figura 5.54, mas em quantidades pequenas que não foram
significativas.
Os resultados da análise química dos fluidos inalterados e alterados coletados
dos barris no ambiente externo são mostrados na Tabela 5.8. O pH aumentou
levemente, continuando básico, e a condutividade elétrica específica diminuiu para o
fluido alterado quando comparado com o fluido inalterado.
Para a concentração do íon Na, o valor medido no laboratório da COPPE foi
muito similar ao original pelo mesmo método de ensaio, mas o resultado obtido no
laboratório do CETEM aumentou consideravelmente, porém o método de ensaio foi
diferente.
As concentrações de Cl- e SO42- foram similares e as de K+ quase iguais para o
fluido inalterado e alterado. As concentrações de Ca+2, Al+3, Mn+2 e Mg+2 encontradas
no fluido alterado foram baixas, mas não se dispõe de análises semelhantes para o fluido
inalterado.
Como se observa na Tabela 5.8, não foram encontradas concentrações de Fe2+ no
fluido alterado pelos ensaios realizados no laboratório da COPPE, porque o fluido teve
que ser filtrado para realizar a análise e as partículas de ferro ficaram provavelmente
retidas no papel de filtro. Foi realizado um ensaio adicional no laboratório do CETEM,
com método de ensaio diferente, mas para a realização do ensaio teve que ser realizada
a abertura da amostra para decompor o sólido presente no fluído. Foram executados os
ensaios para identificar as concentrações de Fe2+ e Fe3+ fazendo duplicatas (Tabela 5.8).
As concentrações para Fe2+ foram muito baixas e as concentrações de Fe3+ um pouco
maiores. Infelizmente, também não são conhecidos os valores para o fluido inalterado
para comparação.
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Maior quantidade e menor
tamanho nas partículas de ferro

(a) Rejeito inalterado. Aumento 35 vezes.

Maior quantidade e menor
tamanho nas partículas de ferro

(b) Rejeito Concentrador I - ambiente externo. (c) Rejeito Concentrador II - ambiente
Aumento 35 vezes.
externo. Aumento 35 vezes.

Maior quantidade e menor
tamanho nas partículas de ferro

Maior quantidade e menor
tamanho nas partículas de ferro

(d) Rejeito inalterado. Aumento 100 vezes.

(e) Rejeito Concentrador I – ambiente
(f) Rejeito Concentrador II – ambiente
externo. Aumento 100 vezes.
externo. Aumento 100 vezes.
Figura 5.53 – Comparação de fotografias obtidas no MEV do rejeito inalterado com os rejeitos alterados ao tempo em ambiente externo do
Concentrador I e II (quase 2 anos).
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Maior quantidade e menor
tamanho nas partículas de ferro

(g) Rejeito inalterado - Aumento 500 vezes.

(h) Rejeito Concentrador I – ambiente externo
- Aumento 500 vezes.

Maior quantidade e menor
tamanho nas partículas de ferro

Maior quantidade e menor
tamanho nas partículas de ferro

(i) Rejeito Concentrador II – ambiente
externo - Aumento 500 vezes.

Maior quantidade e menor
tamanho nas partículas de ferro

(j) Rejeito inalterado - Aumento 1500 vezes.

(k) Rejeito Concentrador I – ambiente externo (l) Rejeito Concentrador II – ambiente
externo - Aumento 1500 vezes.
- Aumento 1500 vezes.
Figura 5.53 – Comparação de fotografias obtidas no MEV do rejeito inalterado com os rejeitos alterados ao tempo em ambiente externo do
Concentrador I e II (quase 2 anos) (Continuação).
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Figura 5.54 – Componentes mineralógicos obtidos por DRX: rejeito inalterado e os
rejeitos alterados por passagem do tempo em ambiente externo (quase 2 anos) do
Concentrador I e II.
Observou-se claramente que houve secagem do fluido dentro dos barris e
oxidação das camadas mais superficiais do rejeito, e que houve também degradação do
fluido e, possivelmente, da parte superficial do rejeito, que resultou na presença de um
precipitado químico de cor branca e na precipitação de óxidos de ferro. Em maior
profundidade, no entanto, o material apresentou as mesmas características originais,
pela manutenção da umidade elevada. Com a secagem, observa-se também que o
material tende a formar um material bastante duro, pela cimentação entre as partículas.
Trata-se de um processo similar à formação de hardpans em depósitos de rejeitos de
cobre observada por CARELSEN (2013).

5.5. Análise global dos resultados
5.5.1. Quanto aos procedimentos experimentais
Optou-se pela moldagem dos corpos de prova para os ensaios em geral por
compactação estática na densidade média de campo (ρd = 1,5 g/cm3; e = 0,71 – 0,82) e
com teor de umidade suficiente para garantir a integridade no processo de desmoldagem
dos anéis e montagem dos corpos de prova para os ensaios triaxiais (w ≈ 16%), devido à
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natureza não coesiva do rejeito de estudo. É sabido que o processo de moldagem
influencia a estrutura da amostra, e que a compactação estática deve produzir uma
estrutura distinta do processo de segregação hidráulica, sedimentação e adensamento
que ocorre no campo. Entretanto, fez-se esta opção para garantir uma melhor
repetibilidade da condição inicial dos corpos de prova em todos os ensaios, e assim
minimizar a influência da heterogeneidade nos resultados. Os resultados mostraram que
o objetivo foi alcançado. É recomendável fazer estudos comparativos dos efeitos em
amostras moldadas de forma mais representativa da condição de campo no futuro, e
também em amostras indeformadas coletadas no próprio depósito.
Também se optou por realizar os ensaios de alteração em amostras na condição
após a moldagem, ou seja, não saturada (So  54%). Em geral a condição saturada
diminui a intensidade das alterações químicas por oxidação, e como a finalidade era
maximizar as reações em geral, fez-se esta escolha. Mas esta condição no campo só
ocorre na porção mais superficial do depósito e nos períodos mais secos. Na maior parte
do depósito o rejeito mantém-se saturado e com umidade muito alta. No entanto, havia
o receio de que as reações, caso existissem, se tornassem muito lentas para o tempo de
observação disponível. Cabe um estudo comparativo no futuro.
O equipamento que apresentou o melhor desempenho para a separação
magnética dos rejeitos do estudo, criando dois materiais com porcentagem máxima e
mínima de teor de ferro foi o separador magnético a úmido de alto gradiente BOXMAG
RAPID, da Usina Piloto de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa do CETEM.
Efetivamente foram obtidos dois materiais distintos, um com 25,1% de Fe e outro com
5,2% de Fe. O rejeito inalterado de referência continha 7,7% de Fe, portanto mais
próximo do material separado com teor mínimo de ferro. As análises químicas e
mineralógicas mostraram resultados consistentes, porém a análise granulométrica
mostrou uma diferença significativa entre os dois materiais, o de % de Fe máxima mais
fino, com fração silte dominante, e o de % de Fe mínima mais grosso, majoritariamente
na fração de areia fina. Infelizmente, o processo de separação magnética causa alteração
nas partículas, como apontado na literatura relacionada, e com isso gerou
inconsistências nos resultados dos ensaios triaxiais. Não foi possível, assim, analisar a
influência relativa dos óxidos de ferro e do quartzo sobre as propriedades geotécnicas
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do rejeito, como era desejado. Este procedimento não se mostrou adequado para o
propósito específico da pesquisa.
Os procedimentos de envelhecimento em câmara úmida e de ciclagem de
temperatura e pressão em autoclave apresentaram uma parcela de fluxo de umidade
indesejado entre as amostras e o ambiente externo, que resultaram em alteração da
umidade dos corpos de prova, embora em pequena magnitude. No procedimento de
envelhecimento as amostras estavam guardadas em uma caixa com tampa, mas com o
tempo perderam umidade pela superfície, que deve ter condensado na tampa da caixa. O
procedimento deve ser melhorado envolvendo os corpos de prova em um filme plástico
dentro da caixa. No caso da autoclave, a água fica abaixo das amostras, para criar o
vapor d’água que irá aplicar a pressão. As amostras estavam envolvidas em plástico
apropriado, mas para um número maior de ciclos (no caso 25 ciclos) os plásticos foram
parcialmente danificados e permitiram a entrada de umidade nos corpos de prova. O
procedimento também deve ser melhorado envolvendo as amostras em várias camadas
de plástico como proteção adicional.
No procedimento de ciclagem de saturação e secagem, foi adotado um estágio de
saturação de 14 horas e um estágio de secagem em estufa a 40°C por 8 horas, após a
retirada por gravidade do fluido de embebimento dos corpos de prova. Observou-se um
aumento da umidade e, portanto, do grau de saturação das amostras submetidas a 10
ciclos de saturação e secagem. Essa variação é indicativa de que o estágio de secagem
adotado é insuficiente em relação ao estágio de saturação, e permitiu que as amostras
retivessem umidade. Este procedimento deve ser modificado, introduzindo etapa de
drenagem das amostras entre os dois estágios, e também aumentando bastante o tempo
do estágio de secagem. É recomendada a determinação prévia da curva de retenção de
água do material para planejar um procedimento mais eficiente e adequado ao material
que se pretenda estudar.
Em relação ao objetivo dos procedimentos de alteração, todos resultaram em
efeitos consistentes, mas observou-se que foram ainda insuficientes em geral para
representar um processo de longo prazo na escala que está sendo adotada de 1.000 anos.
No caso dos procedimentos de ciclagem, seja de saturação/secagem seja de
temperatura/pressão, é preciso aumentar e bastante o número de ciclos aplicados, além
das melhorias já comentadas. No caso do procedimento de envelhecimento, não há o
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que fazer além de estender o tempo de armazenamento das amostras. Isto torna o
procedimento pouco viável para uma aplicação prática de projeto, sendo no entanto
muito útil para a continuidade das pesquisas sobre o tema.

5.5.2. Quanto aos resultados
As análises físicas e químicas das trinta amostras superficiais de rejeito coletadas
em quatro posições da praia da Barragem do Fundão mostraram que, apesar das
diferenças do concentrador de origem (que utilizam diferentes processos e reagentes no
beneficiamento e produzem rejeitos de coloração distinta) e da distância ao ponto de
lançamento, as variações das características medidas nas amostras mostraram que é
possível trabalhar com uma amostra média representativa para o objetivo da pesquisa.
Esta amostra média (A1 a A30), de acordo com os resultados da fase 1 do
estudo, tem densidade dos grãos variando entre 2,74 e 3,00, granulometria de areia
siltosa (57% de areia fina, 5% de areia média, 36% de silte e 2% de fração argila), não
plástica, com 9,66±2,21% de Fe, 85,77±3,29% de sílica e 0,06±0,05% de alumina. A
comparação com os dados apresentados na literatura para rejeitos granulares da mesma
barragem e da barragem vizinha da mesma mineradora, mais antiga, mostra que os
rejeitos atuais têm menor teor de Fe e maior teor de sílica e, consequentemente, os
menores valores de densidade dos grãos. As diferenças se correlacionam bastante bem
com o ano da campanha de medição, mais do que com a barragem de onde foram
coletadas as amostras em cada trabalho reportado. Ou seja, quanto mais antiga a
campanha, maior a fração fina (2% a 27%), maior o teor de Fe (entre 17,54% e
32,35%), menor o de sílica (49,89% a 73,89%) e maior a densidade dos grãos (entre
2,90 e 3,90). A granulometria obtida no presente trabalho foi semelhante à obtida por
MOTTA (2008) para os rejeitos granulares de transição da Barragem do Germano, ao
lado.
Para composição do material de referência, denominado de “rejeito inalterado”,
trabalhou-se então com uma mistura em partes iguais de amostras provenientes de cada
concentrador, coletadas no depósito com escavadeiras e armazenadas em tambores
metálicos junto com o fluido do reservatório, os quais foram fechados e transportados
em seguida até o Laboratório de Geotecnia da COPPE-UFRJ. Esta mistura era seca ao
ar e homogeneizada para a fabricação das amostras de estudo. O fluido utilizado em
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todos os ensaios também foi resultante da mistura de fluidos coletados de tambores de
amostras dos dois concentradores, que foi homogeneizado e era conservado em
frigorífico até o uso em cada ensaio.
Esse

material

foi

novamente

caracterizado,

apresentando

distribuição

granulométrica com 60% de areia fina, 10% de areia média, 29% de silte e apenas 1%
de fração argila, densidade dos grãos de 2,826, 7,69% de Fe, 88,30% de sílica e 0,10%
de alumina. A análise mineralógica por DRX mostrou a presença de quartzo e hematita
e, em menor quantidade, de goethita. O comportamento tensão x deformação e de
resistência observado nos ensaios triaxiais do tipo CIU foi característico de solos
granulares com baixa compacidade, consistente com o índice de vazios em torno de
0,80 e massa específica aparente seca de 1,5 g/cm3 adotados na moldagem dos corpos
de prova. As curvas tensão x deformação mostram um padrão sem pico de resistência,
as poropressões geradas durante o cisalhamento são sempre positivas, indicativas de
tendência à compressão, e o parâmetro Arup na ruptura (pelo critério de σdmáx) variou em
torno de 0,08, alcançando o maior valor de 0,19 para a pressão confinante mais baixa de
50 kPa. A envoltória de resistência apresenta comportamento não coesivo (c’ = 0) e
ângulo de atrito interno efetivo φ’ = 34,5°, compatível com valores reportados em
outros estudos com rejeitos da mesma barragem em condições similares de
compacidade.
Não foi feita análise do potencial de liquefação dos rejeitos de estudo, mas o
comportamento

observado

nos

ensaios

triaxiais

foi

totalmente

distinto

do

comportamento reportado em SANTOS e SOUZA (2008) e em GOMES et al (2012)
para outros rejeitos de mineração de ferro, em que as poropressões geradas durante o
ensaio triaxial CIU alcançavam valores da mesma ordem da pressão confinante aplicada
e para deformações axiais específicas inferiores a 5%. Por outro lado, não se pode
ignorar os resultados da avaliação feita por PENNA et al (2010) em rejeitos da baia 2 da
Barragem do Germano, vizinha à barragem deste estudo. Os autores aplicaram
metodologias baseadas em ensaios de CPTU e também o método observacional em um
aterro teste, e concluíram que os rejeitos superficiais do local investigado apresentavam
real potencial à liquefação estática. Os resultados obtidos em laboratório para o rejeito
inalterado de referência do presente estudo na Barragem do Fundão, no entanto, indicam
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que eles não apresentam potencial de liquefação estática sob a ótica dos trabalhos de
SANTOS e SOUZA (2008) e de GOMES et al (2012).
Nenhum dos procedimentos de alteração aplicados resultou em mudanças
significativas das características físicas (granulometria, densidade dos grãos) nem
químicas (% de Fe, % de sílica, alumina e outros elementos). A única exceção foi a
porcentagem de alumina (Al2O3) que aumentou de 0,10% para 0,14% nos rejeitos
envelhecidos para 100 e 200 dias, variação que, embora, pequena, suplantou a faixa de
variação obtida na análise de sensibilidade do método. E sem diferença de 100 para 200
dias de envelhecimento. A única possibilidade de aumento no teor de alumínio na
amostra envelhecida está relacionada a alguma alteração ocorrida com o fluido presente,
que veio do reservatório junto com as amostras, já que no procedimento as amostras
eram isoladas do meio externo.
As análises mineralógicas por DRX e as imagens obtidas por MEV só
mostraram alteração para os rejeitos submetidos à ciclagem de saturação e secagem, em
que surgiram cristais fibrosos nos poros dos corpos de prova, tanto para 5 quanto para
10 ciclos, e a quantidade de material fibroso aumentou com o número de ciclos. Antes
da análise mineralógica foi investigado se poderiam ter alguma origem orgânica, o que
foi descartado pela análise das imagens do material no Departamento de Bioquímica da
Escola de Química da UFRJ. Apesar de visíveis a olho nu, o material fibroso estava em
quantidade muito pequena em relação aos demais constituintes do material, e a análise
por DRX só foi capaz de indicar a possibilidade de zeólita por exclusão, sem
identificação positiva. Os rejeitos alterados pelos demais procedimentos não
apresentaram nenhuma mudança nos difratogramas DRX nem nas imagens de MEV.
Do ponto de vista geotécnico, todos os procedimentos de alteração aplicados
resultaram em mudança do comportamento em relação ao rejeito inalterado.
O envelhecimento para 100 e 200 dias mudou, sobretudo, a resposta de
desenvolvimento das poropressões sob cisalhamento não drenado, e com efeitos
distintos para baixas e altas pressões confinantes. Para a pressão confinante de 50kPa o
rejeito alterado passa a desenvolver poropressões negativas, indicando uma tendência de
comportamento expansivo ou dilatante. Para as pressões confinantes mais altas de
300kPa e 500kPa o comportamento se inverte, e são geradas poropressões superiores às
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do rejeito inalterado, e ambos os efeitos aumentam de 100 para 200 dias de
envelhecimento, confirmando uma tendência. O parâmetro A na ruptura (Arup), no
entanto, se mantém baixo, alcançando 0,14 para 200 dias e σc de 500kPa. Mas para esse
tempo de envelhecimento (200 dias), as curvas tensão x deformação indicam o
aparecimento de um pico de resistência e o decréscimo gradual das tensões efetivas
após a ruptura, explicado pela continuidade do aumento das poropressões, que chegam a
alcançar valor em torno de 150kPa, contra 80kPa no final do ensaio do rejeito inalterado
na mesma pressão confinante. Ficou faltando um ensaio com maior tempo de
envelhecimento para confirmar ou não a tendência ou detectar um indício de
estabilização deste efeito. O parâmetro de resistência reflete o comportamento
observado, com diminuição do ângulo de atrito interno efetivo (φ’) com o tempo de
envelhecimento, ainda que pequeno.
No caso da alteração por ciclagem de saturação e secagem, com presença de
cristais fibrosos nos vazios dos corpos de prova, a mudança de comportamento
observada foi similar e de menor magnitude, pelo menos para o número de ciclos
testado (máximo de 10 ciclos). Como semelhança, o rejeito alterado também responde
com poropressões menores do que o rejeito inalterado para as pressões confinantes de
50kPa e 150kPa, e com valores negativos para 50kPa. E poropressões maiores do que o
rejeito inalterado para as pressões confinantes de 300kPa e 500kPa. Para 5 ciclos as
curvas tensão x deformação mantêm o padrão de escoamento após a ruptura, e para 10
ciclos começam a aparecer picos de resistência a partir de 300kPa. Mas, ao contrário do
que ocorre no envelhecimento, a poropressão tende a estabilizar após a ruptura, ao invés
de continuar crescendo. O parâmetro A na ruptura (Arup) alcança o valor máximo de
0,13 para 10 ciclos e σc de 500kPa. Mas a poropressão máxima desenvolvida no ensaio
é de 121kPa, bem inferior ao valor observado para a amostra envelhecida por 200 dias.
A envoltória de resistência também reflete o comportamento (φ’ = 33°).
Já o processo de alteração por ciclagem de temperatura (121,5°C) e pressão
(122,5kPa) em autoclave gerou um comportamento bem mais complexo, e muito
diferente de 5 para 25 ciclos. No geral o rejeito alterado tendeu a apresentar
poropressões inferiores ao rejeito inalterado e, no caso de 25 ciclos, com tendência a
valores negativos. Consequentemente, há o aumento da resistência claramente visível
nas curvas tensão x deformação e na envoltória de resistência, que apresenta valores do
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ângulo de atrito interno efetivo (φ’) de 35° para 5 ciclos e de 36° para 25 ciclos. O
resultado parece indicar uma tendência a expansão do rejeito alterado após a ciclagem e
o resfriamento, embora não tenha sido detectada nenhuma mudança do índice de vazios
com o procedimento.
Apesar das limitações dos procedimentos aplicados, é indubitável que o rejeito
responde aos procedimentos de alteração em laboratório com mudanças no seu
comportamento

mecânico,

apesar

de

constituído

por

minerais

considerados

quimicamente estáveis como o quartzo e a hematita. O fluido presente no reservatório
da barragem certamente tem uma influência sobre essa resposta, que precisa ser ainda
investigada.
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Capítulo 6 - Conclusões e Sugestões para Futuras
Pesquisas
6.1. Conclusões
Foi estudado o comportamento e as alterações de rejeitos de mineração de ferro
provocadas por possíveis efeitos climáticos, sendo idealizados ensaios que permitiram
induzir a alteração nos rejeitos em laboratório, simulando as mudanças por
envelhecimento, por ciclagem de precipitação e evaporação, e por ciclagem de
temperatura e pressão. Os procedimentos mostraram efeitos consistentes mas deverão
ser melhorados para validar as tendências observadas e representar o processo de longo
prazo.
Conclui-se que pela granulometria do rejeito e pela mineralogia dos minerais
quartzo e hematita presentes ser estável qumicamente não eram esperadas mudanças
significativas no comportamento, mas que o fluido presente nos rejeitos pode contribuir
para produzir alterações nos rejeitos com o tempo. Os resultados obtidos mostraram que
o assunto precisa ser explorado e investigado.
As principais contribuições realizadas pela pesquisa foram a definição de
procedimentos laboratoriais de alteração em laboratório e a compreensão dos
mecanismos responsáveis pelo comportamento dos rejeitos submetidos a algumas ações
climáticas a que podem estar expostos ao longo dos anos nos lagos de rejeitos,
contribuindo para criar bases para a fase de projeto de encerramento das barragens de
rejeitos em longo prazo desde a etapa inicial de projeto.
Os procedimentos de envelhecimento, ciclagem por saturação e secagem e
ciclagem de temperatura e pressão definidos nesta pesquisa forneceram informações
interessantes, e recomenda-se prosseguir com os métodos propostos, atendendo as
melhorias sugeridas.
Sobre as propriedades físicas (granulometria e densidade dos grãos) e as
propriedades químicas (teor de ferro, sílica, alumina e outros elementos) não foram
observadas mudanças consideráveis pelos procedimentos de alteração. A exceção foi o
rejeito envelhecido, em que foi observado um leve aumento no óxido de alumínio,
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possivelmente devido ao fluido presente nos rejeitos que contém reagentes e floculantes
do processo de beneficiamento do minério.
Nas microscopias eletrônicas de varredura realizadas no rejeito alterado por
ciclagem de saturação e secagem foi observada a formação de cristais fibrosos de
natureza química, aumentando a quantidade destes cristais com o maior número de
ciclos de ensaio. Uma hipótese é que estes cristais podem ter sido formados por reações
dos minerais com reagentes como a soda cáustica presente no fluido dos rejeitos.
Sobre o comportamento geotécnico foram observadas mudanças nos rejeitos
alterados pelos três procedimentos quando comparados com o rejeito inalterado. Para os
rejeitos envelhecidos foi observado o desenvolvimento das poropressões sob
cisalhamento não drenado, e com efeitos distintos para baixas e altas pressões
confinantes. Para maiores tempos de envelhecimento (200 dias) e pressões confinantes
altas foi observado um decréscimo gradual das tensões efetivas após a ruptura, devido
ao aumento contínuo das poropressões, com diminuição no ângulo de atrito interno
efetivo. Para o rejeito alterado por ciclagem de saturação e secagem foi observado um
comportamento similar ao rejeito envelhecido, mas a poropressão desenvolvida tende a
estabilizar após a ruptura. Para o rejeito alterado por ciclagem de temperatura e pressão
o comportamento foi diferenciado para 5 e 25 ciclos, e para maior quantidade de ciclos
o rejeito tendeu a gerar poropressões negativas, aumentando a resistência e o ângulo de
atrito efetivo.
Do ponto de vista prático, estes resultados mostram que, mesmo para um rejeito
de composição química potencialmente estável, processos de alteração contínua que
ocorrem ao longo do tempo podem causar variações na sua resistência em relação aos
valores iniciais determinados para projeto. O sentido e a magnitude destas variações
dependem de uma série de fatores, inclusive da composição química do fluido presente
no reservatório, e existem também limitações na representatividade dos procedimentos
de alteração em laboratório em geral. Na pesquisa realizada também não se chegou a
um estágio de estabilização dos efeitos observados, o que significa que é preciso
avançar nos tempos de envelhecimento e no número de ciclos impostos aos rejeitos.
O procedimento de separação magnética não foi adequado para analisar a
influência do teor de ferro no comportamento mecânico porque o procedimento pode
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causar alterações nos grãos do material processado, e em consequência os resultados
mostraram algumas inconsistências, não podendo ser considerado representativo da
influência unicamente da composição mineral das frações separadas. Embora as
características físicas, mineralógicas e químicas dos materiais produzidos tenham
mostrado coerência com os respectivos teores de ferro.

6.2. Sugestões para futuras pesquisas
Os estudos realizados nesta pesquisa mostraram que ocorrem mudanças no
comportamento geotécnico dos rejeitos alterados pela simulação em laboratório de
condições climáticas, sugere-se a melhoria nos procedimentos de laboratório e a
realização de análises complementares que possam contribuir para uma melhor
compreensão do processo. Desta forma são sugeridos alguns tópicos para futuras
pesquisas.
a) Com relação aos ensaios de alteração por envelhecimento recomenda-se envolver os
moldes que contêm os corpos de prova em um filme plástico. Realizar ensaios similares
ao propostos no plano experimental deste trabalho, com maiores tempos de
envelhecimento (2 anos ou mais) e realizar um estudo de repetibilidade nos ensaios,
para confirmar a tendência apresentada neste estudo. Também, como ensaios adicionais
recomenda-se realizar o procedimento de envelhecimento com aplicação de tensões
verticais. Além disso, realizar ensaios com amostras em estado submerso com fluido do
processo de beneficiamento para rejeitos semelhantes, simulando o estado dos rejeitos
em campo, comparando com amostras ensaiadas em estado seco e submersos em outros
fluidos, para analisar a influência do fluido sobre o envelhecimento.
b) Para ensaios de alteração por ciclos de umedecimento e secagem se sugere a
realização de um maior número ciclos podendo ser de 20, 30, 40, 60, 80 e até 100,
realizando também estudo de repetibilidade dos ensaios. Sugere-se verificar a formação
de cristais fibrosos observados nos ensaios para tempos maiores e estudar as possíveis
causas da formação e identificar os minerais contidos nos cristais, realizando ensaios de
DRX, além de Espectrometria de Energia Dispersiva de Raio-X (EDS) no MEV para
uma identificação mais detalhada dos cristais fibrosos, para verificar se correspondem
realmente a zeólitas. Além disso, recomenda-se analisar o fluido químicamente para
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cada número de ciclos especificado, já que o fluido é o possível responsável pela
formação dos cristais fibrosos e alterações observadas. Também sugere-se incluir uma
etapa de drenagem das amostras entre a saturação e secagem, e aumentar o tempo de
secagem. Recomenda-se a determinação prévia da curva de retenção de água do
material.
c) Para os ensaios de alteração por ciclagem de temperatura e pressão se recomenda
realizar repetibilidade, além de colocar vários sacos plásticos envolvendo as amostras,
para evitar a entrada de vapor de água nas amostras.
d) Para os ensaios de passagem do tempo em ambiente externo, sugere-se realizar
ensaios de caracterização física e química e ensaios triaxiais em amostras indeformadas
extraídas dos barris. Assim como realizar a caracterização física do material de cor
branca formado na superfície dos rejeitos.
e) Para o procedimento de separação magnética recomenda-se realizar os mesmos
ensaios propostos nesta pesquisa com amostras extraídas diretamente de campo a
diferentes profundidades, sendo esperado que os rejeitos com maiores profundidades
apresentem maiores teores de ferro.
f) Realizar extração de amostras em campo em barragens com rejeitos de ferro
granulares da mesma região e da mesma mineradora, com diferentes tempos de
deposição e em diferentes profundidades, realizando os mesmos ensaios e em condições
similares às propostas deste estudo para realizar uma comparação e conhecer qual
procedimento de simulação de alteração definido nesta pesquisa se aproxima mais à
condição de campo.
g) Realizar estudos do efeitos estáticos e dinâmicos por liquefação dos rejeitos da
barragem deste estudo e análises da forma como estes mecanismos de alteração afetam
a estabilidade e o comportamento dos rejeitos.
h) Realizar ensaios triaxiais com rejeito alterado para pressões confinantes mais altas de
800, 1000 e 1200kPa para tentar simular as maiores alturas apresentadas pelas barragens
de rejeitos atualmente.
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Anexo A: Coordenadas dos pontos das amostras
coletadas na Fase 1
- Tabela A. 1 – Coordenadas dos pontos das amostras coletadas para a Fase 1.
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Tabela A. 1 – Coordenadas dos pontos das amostras coletadas para a Fase 1.
COORDENADAS
AMOSTRAS COLETADAS FASE 1
AMOSTRA

NORTE

ESTE

COTAS

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30

7.764.553,612
7.764.547,835
7.764.556,997
7.764.567,238
7.764.576,240
7.764.522,519
7.764.521,342
7.764.527,173
7.764.525,258
7.764.527,483
7.764.552,911
7.764.558,670
7.764.563,801
7.764.565,005
7.764.578,844
7.764.709,591
7.764.713,048
7.764.719,111
7.764.724,432
7.764.731,684
7.764.730,863
7.764.861,878
7.764.869,755
7.764.875,614
7.764.877,538
7.764.882,956
7.764.886,484
7.764.890,681
7.764.894,528
7.764.880,936

660.508,140
660.503,529
660.510,347
660.517,645
660.521,190
660.480,263
660.473,962
660.479,064
660.485,651
660.489,612
660.497,720
660.501,446
660.505,647
660.510,905
660.516,455
660.701,526
660.706,239
660.702,212
660.712,274
660.710,548
660.701,185
660.715,666
660.711,404
660.715,327
660.721,104
660.718,835
660.726,805
660.721,505
660.714,989
660.706,987

863,701
863,818
863,582
863,388
863,323
863,633
863,704
863,723
863,700
863,819
863,704
863,701
863,566
863,628
863,368
865,403
865,370
865,184
865,139
865,139
865,182
864,522
864,366
864,501
864,608
864,482
864,637
864,501
864,346
864,336

REJEITOS
PROVENIENTES

Concentrador II

Concentrador I
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Anexo B: Condições corpos de prova ensaios triaxiais
rejeito inalterado e rejeitos separados magneticamente
da Fase 2
- Tabela B. 1 – Condições dos corpos de prova na moldagem, desmoldagem
após o adensamento e após separação magnética nos ensaios triaxiais para o
rejeito inalterado e rejeitos separados magneticamente da Fase 2.
- Tabela B. 2 – Medição de umidade em corpos de prova do rejeito inalterado e
de rejeitos separados magneticamente da Fase 2.
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