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RESUMO 
 

Nos últimos anos, a alta produção e o beneficiamento mineral têm gerados grandes 

volumes de rejeitos que se tornam grandes desafios para a Geotecnia, no que tange à 

eficiência e à segurança dos locais em que são depositados. Considera-se que esses 

subprodutos da mineração possuem características geotécnicas semelhantes aos solos 

arenosos, apesar das diversas peculiaridades, destacando-se que os sistemas de 

disposição de rejeitos mais utilizados são os aterros hidráulicos. Esses locais estão 

sujeitos ao fenômeno denominado liquefação, ligado à perda de resistência em materiais 

saturados e fofos quando submetidos aos processos de deformação. O gatilho do 

fenômeno pode ocorrer de forma dinâmica, podendo provir de vibrações ou eventos 

sísmicos ou ser desencadeado por carregamento estático. Nesse contexto, esse trabalho 

tomou como objeto de pesquisa a região do Quadrilátero Ferrífero, a fim de se avaliar a 

influência do teor de ferro no potencial de liquefação estática de um rejeito de minério 

de ferro por meio de ensaios de laboratório. A importância da pesquisa justifica-se dada 

a necessidade de buscar o entendimento das diversas variáveis que potencializam a 

liquefação, causa de diversos acidentes ambientais ao longo dos anos, visando-se evitar 

possíveis rupturas e impedir perdas de vidas humanas e degradação ambiental. Para 

avaliação do potencial de liquefação foi coletada uma amostra de rejeito com alto teor 

de ferro, a qual foi dividida e submetida às reduções de teor do elemento. Dessa forma, 

foram geradas amostras com variáveis teores de ferro. Foi realizado um amplo 

programa experimental com avaliações de liquefação a partir de ensaios triaxiais não-

drenados e adensados isotropicamente. Foram utilizadas metodologias de análises 

consagradas no meio geotécnico. Todos os resultados obtidos foram apresentados e 

discutidos ao longo dessa dissertação, destacando-se que a porcentagem de ferro seria 

um fator influenciador no potencial de liquefação, bem como observou-se modificação 

da posição da linha do estado permanente e o aumento dos valores de parâmetros de 

estado. 

 

Palavras-chave: Liquefação, Barragens, Rejeitos, Minério de Ferro; Ensaios de 

Laboratório.
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ABSTRACT 

 

In recent years, higher production of mineral processing has generated large volumes of 

tailings that become major challenges for Geotechnics, regarding efficiency and safety 

of the storage places where they are deposited. These mining subproducts are 

considered to have geotechnical characteristics similar to sandy soils, despite the 

various peculiarities, highlighting that the most used tailings disposal systems are 

hydraulic landfills. These sites are subject to the phenomenon called liquefaction, linked 

to the loss of resistance in saturated and soft materials when subjected to deformation 

processes. The trigger of the phenomenon can occur dynamically and may come from 

vibrations or seismic events. It also may be triggered by static charging. In this context, 

this work took as research object the Iron Quadrangle region, to evaluate the influence 

of iron grade on the static liquefaction potential of an iron ore tailings through 

laboratory tests. The importance of the research is justified given the need to seek 

understanding of the various variables that enhance liquefaction, the cause of several 

environmental accidents over the years, aiming to avoid possible disruptions and 

prevent loss of human life and environmental degradation. To evaluate the liquefaction 

potential, a high-grade iron tailings sample was collected, divided and submitted to 

reductions of iron, generating samples with variable concentration. A large 

experimental program with liquefaction evaluations was performed by triaxial 

undrained assays densified isotropically. Were used consecrated analytical 

methodologies in the geotechnical field. All obtained results were presented and 

discussed throughout this dissertation, highlighting that the iron percentage would be an 

influencing factor in the liquefaction potential, as well as the modification of the 

permanent state line position and the increase of the parameter values of state. 

 

Keywords: Liquefaction; Dams; Waste; Iron Ore; Breaks  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As atividades de mineração têm grande destaque na economia brasileira desde a época 

do Brasil Colônia, produzindo mais de cinquenta tipos de minerais. Dentre os de maior 

destaque, está o minério de ferro, responsável por tornar o Brasil o segundo maior 

exportador mundial do produto (Pereira, 2012). 

 

Apesar da importância da indústria de mineração, principalmente das exploradoras de 

minério de ferro, a extração do mineral tem gerado um enorme desafio socioambiental 

que consiste no armazenamento adequado dos grandes volumes de rejeitos gerados após 

o processo de beneficiamento mineral (Resende, 2012). 

 

Durante esse processo, tem-se a geração de um volume muito grande de resíduos. De 

acordo com Gomes et al., (2002), os resíduos gerados na extração do minério de ferro 

chegam a 40% do total extraído, enquanto que para os minerais encontrados em baixas 

concentrações na natureza, como o ouro, os resíduos podem chegar a um valor próximo 

de 100% do volume retirado. 

 

Nesse contexto, surgem as barragens criadas para disposição dos rejeitos. A maioria dos 

resíduos produzidos pela mineração é descartada nessas construções que tendem a ser 

implantadas próximas das usinas de beneficiamento, no intuito de diminuir os custos de 

produção, causando remoção e destruição da vegetação local (Russo, 2007). 

 

A utilização de barragens como forma de disposição de rejeito, no entanto, tem 

preocupado a sociedade e tem levado órgãos ambientais a pressionarem pela não 

liberação ou pela interdição de empreendimentos que usam esse tipo de sistema, tanto 

por questão ambiental quanto pelas rupturas de algumas construções ocorridas nos 

últimos anos. Algumas dessas rupturas provocaram impactos ambientais e sociais não 

só na área em que ocorreram, mas também em muitas outras regiões, além de diversas 

perdas de vidas humanas. Paralisando a economia local e regional que o 

empreendimento proporcionava. 
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Dessa forma, a atual preocupação desses empreendimentos não se atrela apenas aos 

impactos ambientais que a mineração gera durante a operação, mas principalmente à 

necessidade de se conseguir estabilidade geotécnica, visando diminuir os riscos e as 

probabilidades de uma eventual ruptura. 

  

Torna-se importante, nesse sentido, primar pela elaboração de projetos e operação de 

barragens que possuam análises de riscos referentes à possibilidade de rupturas por 

liquefação nas quais análises simples e rápidas possam apresentar correlações 

operacionais, como contribuição às demais análises existentes que auxiliem na 

verificação da estabilidade de estruturas. A utilização da análise de risco de ruptura por 

liquefação pode auxiliar no incremento da segurança da barragem, o que justifica a 

proposta desse trabalho. 

 

1.2 - JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

Com base nos possíveis impactos sociais e ambientais associados aos problemas de 

instabilidades relacionadas à disposição de rejeitos em barragens, as empresas e 

pesquisadores têm se preocupado em desenvolver técnicas de análises operacionais para 

controles construtivos de aterros hidráulicos. Busca-se criar técnicas que possam ser 

correlacionadas e que controlem o processo, visando diminuição dos riscos de 

instabilidades das estruturas. 

 

Nesse contexto, essa pesquisa utilizou um rejeito proveniente do Quadrilátero Ferrífero. 

Na região tem ocorrido alguns acidentes decorrentes da instabilidade de estruturas de 

contenção de rejeito de minério de ferro, destacando-se que o acidente de maior 

proporção ambiental ocorreu devido ao rompimento causado por processo de liquefação 

na cidade de Mariana/Minas Gerais. A metodologia implementada para averiguação do 

objeto de estudo baseou-se nas análises de ensaios triaxiais tipo CIU, as quais foram 

executadas em termos de distribuição granulométrica semelhantes, grau de saturação de 

moldagem dos corpos de provas idênticos e composição química semelhante, variando 

apenas os teores de ferro. Como previsto, esse trabalho apresentou um amplo programa 

experimental para caracterização e estudos especiais de rejeitos. 
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Para esse estudo, além da campanha laboratorial, teve-se o objetivo de analisar diversas 

pesquisas relacionadas ao estudo de resistência do minério de ferro provenientes do 

Quadrilátero Ferrífero. Dentre os estudos previamente estabelecidos para análises, 

destacam-se os trabalhos de Espósito (2000), Lopes (2000), Presotti (2002), 

Albuquerque Filho (2004) e Russo (2007). Nesse mesmo sentido, outros trabalhos 

analisaram o fenômeno de liquefação com rejeitos do QF e foram analisados nessa 

dissertação, como Pereira (2005), Freire Neto (2009), Silva (2010), Castilho (2017) e, 

mais recentemente, Miranda (2018). Estes e outros autores têm apresentado resultados 

relevantes na área. 

 

Esse trabalho busca contribuir para o desenvolvimento de um método para avaliação da 

qualidade de estabilidade de estruturas de contenção de rejeito, a fim de estabelecer a 

influência do teor de ferro nos parâmetros de resistência dos rejeitos. Desse modo, foi 

possível estabelecer correlação com outras variáveis no intuito de avaliar a 

suscetibilidade desses parâmetros com o fenômeno de liquefação, possibilitando 

aumentar o conhecimento sobre liquefação e diminuir as incertezas nas avaliações que 

envolva rejeitos granulares. 

 

1.3 - ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Além desse capítulo introdutório, a dissertação foi estruturada em outros quatro 

capítulos: 

 

 Capítulo 2 – apresenta a revisão bibliográfica sobre as temáticas abordadas na 

pesquisa, destacando conceitos sobre rejeitos e materiais arenosos e suas 

relações. Tem-se uma revisão geral sobre o fenômeno de liquefação, além de 

uma breve explanação de acidentes relacionados ao mesmo; 

 

 Capítulo 3 – descreve as metodologias para desenvolvimento do estudo, 

envolvendo as rotinas de laboratório e contemplando preparação de amostras, 

ensaios de caracterização, avaliação da resistência não drenada e análise do 

fenômeno de liquefação; 

 



 

4 

 

 Capítulo 4 – apresenta os resultados e as análises referentes a todos os ensaios 

realizados, relacionando-os ao fenômeno de liquefação. 

 

 Capítulo 5 – expõe as principais conclusões da pesquisa e sugestões para futuras 

pesquisas complementares. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 - INTRODUÇÃO 

 

A atividade de produção mineral cresce a cada ano. Dentre os principais metais 

extraídos encontra-se o minério de ferro que corresponde a 62,0% da produção total no 

país (IBRAM, 2018). Com o crescimento da produção, tem-se a preocupação com o alto 

volume de rejeitos gerados, principalmente em relação à forma de disposição desses 

materiais. 

 

Para entender o comportamento dos rejeitos de minério de ferro, faz-se necessário um 

amplo conhecimento do que rege as características dos materiais arenosos, os quais 

geralmente são classificados como areias, devido à não existência de classificação 

específica para rejeitos. Ao longo dos anos, vem-se desenvolvendo pesquisas que 

avaliam o comportamento das areias e o correlacionam ao comportamento dos rejeitos 

de minério de ferro, tornando-se possível observar que o comportamento desses possui 

particularidades quando comparado ao das areias. 

 

As primeiras pesquisas realizadas sobre o comportamento das areias avaliaram 

características sobre a dilatância do material quando submetido ao processo de 

cisalhamento. Desses estudos depreendeu-se que as areias densas aumentam de volume 

(Reynolds, 1885). 

 

2.2 - GEOLOGIA GERAL DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

 

O Quadrilátero Ferrífero (QF), localizado na região centro-sudeste de Minas Gerais, 

com área superior a 7000 km², recebe esse nome devido ao seu arranjo geométrico. Nele 

se encontram grandes reservas de minério de ferro no Brasil (Baltazar e Zucchetti,, 

2005). Apresenta estrutura quadrangular com arranjos sinclinais Door (1969). A Figura 

2.1 apresenta a delimitação territorial do QF. 
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Figura 2.1 – Delimitação do Quadrilátero Ferrífero. 

Fonte: Ruchkys et al. (2012). 

 

Uma das geologias mais complexas presentes no Brasil está no QF, na qual a 

estratigrafia predominante pertence ao grupo Itacolomi, Super Grupo de Minas, Rio das 

Velhas e Embasamento Cristalino (Pereira, 2005). 

 

O Grupo Itacolomi é constituído principalmente por quartizitos e seixos depositados de 

forma discordante nas unidades do Super Grupo de Minas Machado et al. (1996). O 

sítio do Super Grupo de Minas possui, em alguns pontos, aproximadamente 6 km de 

espessura, os quais são os locais formadores dos maiores depósitos de minério de ferro 

da região, provenientes dos minerais de hematita e magnetita (Ladeira, 1980). Os 

minerais com maior significado econômico encontram-se nessa região, localmente 

denominados de itabiritos. A Figura 2.2 apresenta uma geologia geral simplificada do 

Quadrilátero Ferrífero. 

 

 

Figura 2.2 – Geologia simplificada do Quadrilátero Ferrífero. 

Fonte: Dorr (1969) (Modificado). 
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O Super Grupo de Minas tem seu início na capital do estado de Minas Gerais, em Belo 

Horizonte, seguindo para o interior, estendendo-se até a cidade de Ouro Preto. Essa 

região concentra grandes mineradoras, como Samarco S/A, Vale S/A, CSN. Os 

greenstone belt Arqueano aflora no Supergrupo Rio das Velhas com formações 

graníticas arqueanas do complexo Basal Grossi-Sad et al. (1989). 

 

2.3 - FATORES DE INFLUÊNCIA NA RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 

ARENOSOS 

 

Os materiais arenosos densos, quando submetidos ao processo de cisalhamento, sofrem 

dilatação, enquanto os fofos apresentam características inversas, ou seja, contraem e 

apresentam baixo ângulo de atrito (Casagrande, 1936). 

 

A Mecânica dos Solos clássica considera o comportamento dos rejeitos de minério de 

ferro de forma análoga ao dos materiais arenosos, de forma que importa ressaltar as 

variáveis influenciadoras do comportamento desses quando submetidos aos processos 

de cisalhamento, ou seja, os rejeitos granulares são analisados conforme solos arenosos. 

Dentre elas, pode-se destacar os índices de vazios, porosidade, o grau de saturação, a 

granulometria, o arranjo estrutural das partículas, entre outras. 

 

2.3.1 - Índices de vazios 

 

Segundo Lambe e Whitmam (1979), a resistência de um meio arenosos depende da 

compacidade relativa do material, a qual é definida pelo seu índice de vazios. A Tabela 

2.1 apresenta a classificação dos solos arenosos seguindo esse critério. 

 

Tabela 2.1 – Classificação de estado de acordo com Compacidade Relativa. 

 

Fonte: Lambe e Whitmam, 1979 (Modificado). 



 

8 

 

É comum que os depósitos arenosos sejam classificados de acordo com sua a 

Compacidade Relativa (CR) devido à abrangência do índice de vazios, esse termo pode 

ser calculado pela Equação 2.1. 

 

CR =
emax − e

emax − emin
 (2.1) 

 

Onde: 

CR é a compacidade relativa do material 

emax é o índice de vazios no estado mais fofo. 

e é o índice de vazios no qual o material se encontra. 

emin é o índice de vazios do material no estado mais compacto. 

 

Conforme proposto por Casagrande (1975), o índice de vazios, quando combinado com 

outras variáveis, determinará o comportamento contrátil ou dilatante do material. A 

suscetibilidade ao fenômeno de liquefação dependerá não somente do índice de vazios 

inicial que a amostra se encontra, mas também das tensões de confinamento. Um 

material não suscetível, quando submetido às altas tensões, poderá apresentar 

comportamento de suscetibilidade à liquefação. 

 

Os materiais arenosos compactos apresentam uma tensão de resistência frágil, atingindo 

um pico de ruptura e posterior redução da tensão resistente até atingir o estado 

permanente, ao contrário dos materiais fofos que apresentam comportamento dúctil, os 

quais, mesmo aumentando o deslocamento, tendem a aumentar a força resistente até 

atingir um estado permanente (Juarez, 1976).  

 

A Figura 2.3 apresenta o comportamento de uma areia em duas condições fofa e 

compacta durante o processo de cisalhamento estudadas por Kramer (1996), observa-se 

que o material na condição fofa não apresenta pico quando submetido a esforços 

durante deformação. Ambas as amostras convergiram para as mesmas tensões 

desviadoras durante o processo de deformação. 
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Figura 2.3 – Comportamento dos materiais arenosos durante o cisalhamento. 

Fonte: Kramer (1996). 

 

Em seu trabalho, Kramer (1996) verificou que as areias fofas não apresentam tensão de 

pico durante o cisalhamento. A Figura 2.4 apresenta a variação do índice de vazios 

durante a deformação, verificando que a areia fofa tende a diminuir o índice de vazios 

enquanto a areia compacta tem característica dilatante durante o cisalhamento. 

 

 

Figura 2.4 – Comportamento dos materiais arenosos. 

Fonte: Kramer (1996). 

 

Observa-se na Figura 2.4 que ambas as condições de estado da areia tendem a caminhar 

para um índice de vazios crítico durante o processo de cisalhamento quando esses 

materiais atingem o estado de tensões residuais. 
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2.3.2 - Grau de Saturação 

 

Uma variável condicionante do comportamento dos materiais arenosos, inclusive dos 

rejeitos de minério de ferro, é o grau de saturação deste material. Um depósito em 

condições de alto grau de saturação, combinado com aplicações de cargas estáticas ou 

cíclicas em magnitudes e velocidades elevadas, pode induzir a sua ruptura pelo 

fenômeno de liquefação, devido ao aumento da poropressão no interior do maciço. 

 

2.3.3 - Granulometria 

 

A composição granulométrica está entre as variáveis que influenciam o comportamento 

dos solos arenosos e impacta nas características de resistência dos materiais, pois é 

intimamente ligada ao atrito, ao rearranjo e à quebra dos grãos quando submetidos aos 

processos de cisalhamento (Espósito, 2000). O teor de finos nos rejeitos de minérios de 

ferros arenosos tem influência direta nas propriedades de resistências, nas quais o 

aumento desse tem-se a redução do ângulo de atrito efetivo (Bossi, 2015). Um material 

bem graduado e com uma boa distribuição dos grãos terá um melhor engajamento entre 

as partículas, reduzindo o índice de vazios mínimo do material e, consequentemente, 

apresentando maior ângulo de atrito. 

 

2.3.4 - Arranjo estrutural das partículas 

 

O arranjo estrutural poderá influenciar o comportamento das partículas, visto que pode 

afetar características como os índices de vazios limites do seu sistema de disposição. 

Materiais com melhor distribuição granulométrica apresentarão menores índices de 

vazios a serem ocupados quando saturados, reduzindo o acréscimo da poropressão, 

implicando em maior resistência.  

 

2.4 - PROCESSO DE CONCENTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO 

 

Os processos da mineração contribuem ativamente para a economia nacional, o que leva 

a indústria e a comunidade científica da área a buscarem aperfeiçoamento e criação de 

tecnologias com vistas ao melhoramento do desempenho na produção mineral. Na 
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indústria de mineração, aplica-se diversos métodos de concentração do minério de ferro 

utilizando variáveis como granulometria do material e teores de ferro para inferir a 

metodologia a ser empregada (Luz et al., 2010). 

 

A partir da década de 2000, houve uma crescente valorização do minério de ferro, ao 

mesmo tempo em que foram incrementadas melhorias no processo de concentração do 

mineral, com intuito de aumentar a produção (Resende, 2012). De acordo com a 

tendência do mercado consumidor, tem-se a variabilidade da concentração de minério 

de ferro, isto é, com a elevação dos preços, as empresas tendem a aumentar a 

recuperação em suas usinas. 

 

Dentre os principais processos de concentração de minério de ferro, destaca-se a 

flotação e os separadores magnéticos de alto campo, nos quais se tem aumentado 

gradativamente o processo de recuperação de minério. 

 

Observa-se essa tendência de maior recuperação do minério de ferro nos últimos anos, 

avaliando-se a concentração desse elemento nas barragens de rejeito. Autores como 

Espósito, 2000; Lopes, 2000, Pereira, 2005, que estudaram rejeitos de barragens na 

década de 2000, encontraram teores de ferros superiores a 50%, enquanto que as 

barragens que foram construídas ou que receberam rejeitos granulares após esse período 

têm apresentado baixo teor de minério de ferro, tal como pesquisa realizada por 

Rezende, em 2013 que encontrou rejeitos com teores de ferro inferiores a 20%. 

 

2.5 - CRITÉRIO DE RESISTÊNCIA NÃO DRENADA DE REJEITOS 

 

As análises de rejeitos de minério de ferro, em geral, são semelhantes às utilizadas para 

solos arenosos, devido à semelhança de algumas propriedades desses materiais, 

conforme comprovação de diversas pesquisas (Espósito, 2000; Presotti, 2002; Pereira, 

2005; Russo, 2007; Freire Neto 2009; Silva 2010; Castilho, 2017; Miranda, 2018). 

 

A análise de cisalhamento de materiais arenosos utilizada por esses autores envolve os 

critérios de Mohr-Coulomb, o qual realizou suas primeiras considerações em 1773.  A 

Figura 2.3 apresenta a formulação do seu critério. 



 

12 

 

 

Figura 2.5 – Critério de Mohr-Coulomb. 

Fonte: Castro (1969). 

 

Analisando a Figura 2.5, o critério de Mohr-Coulomb pode ser descrito pela seguinte 

equação, em termos de tensões totais. 

 

τ = c + σ tan φ (2.2) 

  

Onde: 

τ é a resistência ao cisalhamento do material; 

c é o intercepto de coesão; 

σ é a tensão normal máxima aplicada para a ruptura; 

φ é o ângulo de atrito do material. 

 

O mesmo critério pode ser definido em termos de tensões efetivas de forma que a 

Equação 2.2 sofre reajustes para se transformar na Equação 2.3. 

 

τ = c′ + σ′tan φ’ (2.3) 

 

Onde: 

τ é á resistência ao cisalhamento do material; 

c’ é o intercepto de coesão efetiva; 

σ' é a tensão normal máxima efetiva aplicada para a ruptura; 

φ’ é o ângulo de atrito efetivo do material. 
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De acordo com Vargas (1978), materiais arenosos, apresentam coesão igual a zero. 

Considerando-se que a maioria dos rejeitos tem comportamento semelhante ao das 

areais, essa característica é valida e aplicada aos rejeitos de minério de ferro. Autores 

como Lopes (2000) e Presotti (2002) encontraram coesão igual a zero quando 

analisaram rejeitos de minerio de ferro. Em sua pesquisa Pereira (2005), ao avaliar o 

fenômeno de liquefação com ensaios triaxias em rejeitos de minerio de ferro arenosos, 

encontrou coesão ângulo de atrito proximo zero e 30 graus respectivamente, conforme a 

Tabela 2.2 que apresenta os resultados de coesão e ângulo de atrito de pico. 

 

Tabela 2.2 – Coesão e ângulo de atrito em rejeitos de minério de ferro   

 

Fonte: Pereira, 2005 (Modificado). 

  

As analises de resistência de materiais arenosos em laboratório tem-se disseminado a 

prática de dois ensaios: (i) o cisalhamento direto para condições drenadas por não ser 

possível analisar acréscimos de poropressão durante a fase de cisalhamento e (ii) o 

ensaio triaxial em que é possívél analisar condições não drenadas e saturadas. Haja vista 

o objetivo dessa pesquisa ser o de  analisar o fenômeno de liquefação,  as amostras de 

estudo apresentam-se em condições não drenadas, o que levou à opção pela utilização 

dos ensaios triaxiais.  

 

2.6 - ENSAIOS TRIAXIAIS 

 

A resistência ao cisalhamento é extremamente complexa de ser analisada, pois é função 

das condições de drenagem, do estado de compacidade do material, do histórico de 

tensão OCR e condições de mobilização do campo, das taxas de deformações 

permitidas pela obra, dentre outros (Resende, 2012). Entre as diversas formas de 

obtenção dos parâmetros de resistência em laboratório, os ensaios triaxiais estão entre 

os mais utilizados devido à possibilidade de aquisição de algumas variáveis durante o 

processo de cisalhamento, como o acréscimo de poropressão. 



 

14 

 

Observa-se, nesse tipo de ensaio, que as tensões principais menores σ2 e σ3 são iguais, o 

que significa que as aplicações de confinamento de cada uma são iguais. Devido a essa 

característica, esse tipo de ensaio é definido como axissimétrico. 

 

Uma das recomendações para avaliação do fenômeno de liquefação é a utilização de 

ensaios Triaxiais CIUsat, ou seja, consolidado e saturado adensado isotropicamente, pois 

possibilita a avaliação do acréscimo da poropressão durante a fase de cisalhamento 

(Pereira, 2005). Os ensaios não drenados são utilizados para aquisição dos parâmetros 

geotécnicos dos rejeitos de minério de ferro quando o material se encontra em baixa 

compacidade e a aplicação de ensaios desse tipo permite a indução de carregamentos 

rápidos, como movimentação de equipamento ou quando não se tem tempo suficiente 

para que o material possa drenar (Lopes, 2000).  

 

2.7 - LIQUEFAÇÃO 

 

2.7.1 - Introdução 

 

O estudo do fenômeno de liquefação aplicado aos materiais arenosos tem se mostrado 

de suma importância, podendo-se observar um aumento na quantidade de pesquisas 

referentes a esse assunto. Percebe-se que o interesse pela temática deve-se aos recentes 

acidentes causados por rupturas em depósitos de materiais granulares, dos quais se 

destaca o rompimento da barragem do Fundão, propriedade da empresa Samarco, na 

cidade de Mariana/MG, cuja causa indicada é a liquefação (Morgenstern et al., 2016). 

 

Com a crescente preocupação com a segurança dos sistemas de disposição de rejeitos e 

análise com diversas metodologias de verificação da suscetibilidade ao fenômeno de 

liquefação, Telles (2017) avaliou o comportamento de rejeitos de minério de ferro da 

barragem do Germano no comportamento do estado permanente, enquanto Castilho 

(2017), avaliou potenciais gatilhos para liquefação dinâmica, A barragem citada foi 

concebida pelos métodos de alteamento de montante. 

 

Ressalta-se, nesse contexto, que o enfoque principal das pesquisas realizadas tem sido 

direcionado à ocorrência de liquefação dinâmica que tem condicionantes em eventos 
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sísmicos. Desses autores destacam-se Abreu (2012), Oliveira (2014)  Castilho (2017). 

Poucos autores brasileiros, como Pereira (2005), Freire Neto (2009), Telles (2017) e 

Miranda (2018), apresentaram enfoque no fenômeno acionado via carregamentos 

estáticos. 

 

2.7.2 - Histórico de estudo da liquefação 

 

Os princípios gerais do fenômeno da liquefação estão intimamente associados às 

premissas do comportamento de solos arenosos submetidos aos esforços de 

cisalhamento. O fenômeno de liquefação já é estudado há quase um século, sendo que 

um dos primeiros pesquisadores a desenvolver estudos referentes a esse assunto foi 

Terzaghi, no ano de 1925 (Castro, 1969). 

 

Segundo Castro (1969), o processo de liquefação de materiais arenosos ocorre devido à 

redução substancial das forças em sua resistência ao cisalhamento. Durante o processo, 

o aumento das poropressões, causado por carregamentos estáticos ou dinâmicos, leva à 

redução das tensões efetivas (nulas) dentro da massa que se torna tão pequena que o 

material tende a fluir. 

 

Já de acordo com Poulos et al. (1985), o fenômeno de liquefação é caracterizado pela 

perda de resistência do material durante o processo de cisalhamento, o qual pode ser 

induzido de forma estática ou mesmo dinâmica. Em seus estudos Olson (2001), 

realizou-se por sua vez, retroanálise de diversos casos de rupturas de barragens de 

rejeitos, associadas ao fenômeno, através de ensaios de campo, formulando critérios de 

avaliação a suscetibilidade a liquefação.  

 

Jefferies & Been (2016) definem a liquefação dos solos como um fenômeno no qual o 

solo perde muita de sua resistência ou rigidez em um tempo curto, mas suficiente para 

produzir a ruptura, o que pode resultar em mortes e perdas econômicas. Esses autores 

formulam diversos critérios de avaliação de liquefação através de ensaios de campo e 

laboratório. 
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Em síntese, destaca-se que o fenômeno de liquefação ocorre devido ao desenvolvimento 

de poropressão no interior de um corpo de massa, o que causa, consequentemente, a 

redução de suas tensões efetivas. Esse desenvolvimento de poropressão é característico 

de materiais contrácteis, os quais apresentam redução de volume quando submetidos às 

tensões de cisalhamento. 

 

 Liquefação Dinâmica 

 

A liquefação cíclica, chamada de liquefação dinâmica, em materiais arenosos fofos, é 

proveniente de carregamentos acionados por diversos gatilhos sísmicos, como 

terremotos, detonações ou vibrações associadas à movimentação de equipamentos de 

grande porte (Sladen et al., 1985). Conforme dados da pesquisa, em materiais com 

características contrácteis, esse aumento provoca aumento das pressões neutras e 

consequente redução da tensão efetiva, levando a estrutura à instabilidade e causando o 

acúmulo de pequenas deformações até se atingir a linha de colapso (Silva, 2010). 

 

A análise do fenômeno de liquefação dinâmica aplicada aos sistemas de disposição de 

rejeitos vem sendo estudada amplamente em países com alto índice de registros 

sísmicos, mas os riscos potenciais também têm sido avaliados em regiões consideradas 

assísmicas. Diversos são os exemplos de rupturas de sistemas de disposição de rejeitos 

provocadas por liquefação dinâmica, tal como a ocorrida em San Fernando/Califórnia, 

nos Estados Unidos (Castilho, 2017). 

 

 Liquefação Estática 

 

Uma das formas de ocorrência da liquefação é associada aos carregamentos estáticos, os 

quais causam a perda da resistência dos materiais arenosos em condições não drenadas 

(Terzaghi e Peck, 1996). No Brasil, parte dos autores tem focado no estudo da ativação 

do fenômeno de liquefação de forma estática, devido ao fato do país estar localizado em 

zona caracterizada como de baixa sismicidade. Nesse sentido, citam-se autores, como 

Pereira (2005), Freire Neto (2009), Silva (2010) e Miranda (2018), que consideraram a 

avaliação do potencial de liquefação, associada aos carregamentos estáticos em seus 

estudos. 
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De acordo com Davies et al. (2002), as estruturas de contenção de rejeitos podem ser 

induzidas à ativação do fenômeno de liquefação estática quando ocorre elevação dos 

níveis de água, carregamentos rápidos, movimento de fundação, entre outros. A 

elevação dos níveis de água pode ocorrer devido à inexistência e/ou ineficiência dos 

sistemas de drenagem da estrutura de contenção, o que gera acréscimo da poropressão. 

Já os carregamentos rápidos podem ser ocasionados por sucessivos alteamentos criados 

rapidamente, de forma que não há tempo suficiente para o maciço realizar a drenagem e, 

consequentemente, as forças atuantes extrapolam a superfície de colapso. Com o 

aumento da altura da estrutura, gera-se grande carga atuante inclusive no sistema de 

fundação, o que poderá provocar deformações, gerando carregamento não drenado nos 

depósitos arenosos. 

 

A liquefação estática é considerada mais suscetível em depósitos arenosos finos com 

baixa plasticidade, devido à dificuldade de drenagem deste material (Casagrande, 1975). 

Os rejeitos de minério de ferro apresentam características granulométricas cada vez 

mais finas e sem plasticidade provocadas pelos processos de beneficiamento, o que 

justifica o estudo do potencial de liquefação acionado por gatilho estático. 

 

Nesse mesmo sentido, Pereira (2005) defende em seu trabalho que as estruturas de 

contenção de rejeitos de minério de ferro podem ser caracterizadas com alto potencial 

de suscetibilidade à liquefação acionada por gatilho estático, visto que o principal 

método de disposição aplicado pelas mineradoras são os de aterro hidráulico, que 

caracteriza o armazenamento em condições de densidade relativa baixa e com alto grau 

de saturação. 

 

Em estruturas de contenção de rejeitos de minério de ferro, a maior suscetibilidade ao 

fenômeno de liquefação acionado de forma estática está associada ao método de 

alteamento a montante do aterro hidráulico (Freire Neto, 2009). 

 

2.7.3 - Variáveis que potencializam a liquefação 

 

Diversas são as variáveis que potencializam o fenômeno de liquefação, dentre as quais 

destacam-se o seu estado inicial, características granulométricas, saturação e 
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condutividade hidráulica e velocidades de carregamentos. Essas variáveis devem ser 

consideradas durante a avaliação do potencial de liquefação de materiais granulares, a 

fim de garantir que o estudo apresente resultados reais. 

 

 Estado inicial 

 

O fenômeno de liquefação é propriamente característico de materiais que durante o 

processo de cisalhamento apresentam redução de volume, ou seja, são contrácteis, 

aumentando assim a poropresssão. Segundo Castro (1969), o estado permanente dos 

solos é atingido de acordo com as condições de índices de vazios e suas tensões iniciais, 

indicando a suscetibilidade à liquefação ou não. 

 

Uma variável para avaliar a suscetibilidade do fenômeno de liquefação é chamada 

Parâmetro de Estado, o qual é definido considerando o estado inicial e o comportamento 

dos materiais arenosos durante o processo de cisalhamento Jefferies e Been (2016). 

 

Castro (1969) estabeleceu a chamada linha crítica que representa a relação entre os 

índices de vazios críticos e as logarítmicas das tensões efetivas de confinamento. A 

análise dessa linha possibilita depreender se os solos arenosos, quando submetidos ao 

processo de cisalhamento não drenado, sofrerão dilatação ou não. A Figura 2.4 

apresenta a linha crítica formulada pelos dados da pesquisa. 

 

 

Figura 2.6 – Linha do estado crítico. 

Fonte: Castro (1969) (modificado). 
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Quando atinge o índice de vazios delimitado pela linha do estado crítico, o solo entra no 

estado permanente, isso significa que, sem acréscimo de tensão, ele continua a sofrer 

deformação. Para solos saturados com índices de vazios superior a linha de vazios do 

Estado Permanente, é considerada susceptível à liquefação, enquanto solos com índice 

de vazios abaixo dessa linha são considerados não susceptíveis (Kramer, 1996). 

 

Apesar das formulações de parâmetro de estado, no qual os solos não suscetíveis a 

liquefação estarem plotados abaixo da linha de estado crítico, a barragem de rejeitos de 

Fort Peck que colapsou em 1938 por liquefação apresentou índices de vazios in situ 

plotados abaixo da linha de estado crítico. Ressalta-se que esses ensaios foram 

realizados nos materiais que permaneceram intactos na barragem e das váriais 

incertezas desse acontecimento, juntamente com a época desta ruptura (Jefferies e Been, 

2016). Vale ressaltar que o índice de vazios sozinho não comanda o comportamento dos 

materiais arenosos (Casagrande 1975). 

 

 Granulometria 

 

A distribuição granulométrica é uma das variáveis que condiciona critérios de 

resistência dos meios arenosos. É também preponderante no fenômeno de liquefação de 

materiais granulares, incluindo os rejeitos de minério de ferro. Materiais arenosos com 

distribuição granulométrica descrita como bem graduada, de forma que seu esqueleto 

sólido apresente menor disponibilidade para preenchimento com fluido, têm menor 

suscetibilidade à liquefação (Terzaghi et al., 1996). Esse fator ocorre devido à obtenção 

de menores valores de poropressão gerados durante o processo de cisalhamento em 

condições não drenadas. 

 

Segundo Terzaghi et al. (1996), a suscetibilidade à liquefação em meios arenosos que 

apresentam teor de finos superior a 5% depende da plasticidade do material, o que 

aumenta a dificuldade de separação entre os grãos, possibilitando aumento da 

resistência em condições não drenadas. 

 

A presença de materiais finos não plásticos apresenta-se de forma negativa à resistência 

dos meios arenosos em condições não drenadas, aumentando a suscetibilidade ao 
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fenômeno de liquefação, devido à redução da permeabilidade do material, o que 

ocasiona acréscimo de poropressão durante o processo de cisalhamento (Freire Neto, 

2009). 

 

De acordo com Ishihara et al. (1980), citado por Pereira (2005), materiais arenosos 

apresentam faixas granulométricas limites de maior e menor suscetibilidade ao 

fenômeno de liquefação. Essas faixas são apresentadas na Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 – Faixas granulométricas suscetíveis ao fenômeno de liquefação. 

Fonte: Pereira (2005). 

 

Analisando a Figura 2.7, os materiais que apresentam diâmetro dos grãos D60 inferior a 

0,02 mm ou superior a 2,0 mm possuem menor suscetibilidade ao fenômeno de 

liquefação. 

 

Terzaghi et al. (1996) sugerem limites de contorno de grãos para influência do 

fenômeno de liquefação, mesmo com quantidades significativas de partículas no 

tamanho de silte e argila e esses finos apresentarem com baixa plasticidade, sendo assim 

é proposto novas faixas granulométricas para verificação de liquefação. 
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Figura 2.8 – Limites granulométricos suscetíveis ao fenômeno de liquefação. 

Fonte: Terzaghi et al. (1996) (Modificado). 

 

Segundo Moretti et al. (1999), materiais com granulometrias situadas entre areias finas 

e siltes grossos estão mais facilmente sujeitos à ocorrência do fenômeno de liquefação, 

se comparados às demais faixas granulométricas. 

 

Vale salientar que, apesar dos rejeitos de minério de ferro serem comparados aos 

materiais arenosos, as faixas granulométricas de suscetibilidade ao fenômeno de 

liquefação podem variar, visto que os finos presentes em rejeitos não apresentam 

plasticidades.  

 

Esse fato pode reduzir a sua resistência em condições não drenadas durante o processo 

de cisalhamento. Tal variável somente não potencializará a ocorrência da ruptura por 

liquefação, mas a combinação dela com outras variáveis induzirá o fenômeno. 

  

 Saturação e condutividade hidráulica 

 

Um dos fatores para ocorrência da liquefação é a presença de água e a sua 

condutividade hidráulica, o que induz o fenômeno de liquefação durante carregamentos. 
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Ao contrário, solos que não têm água não estão expostos ao acréscimo da poropressão 

durante processos de carregamento, o que não ativará o fenômeno de liquefação. 

 

Na Mecânica dos Solos, discute-se se o fenômeno de liquefação é somente característica 

dos solos saturados ou se pode ocorrer em solos não saturados. Segundo Freire Neto 

(2009), alguns autores em ensaios de laboratórios induziram o fenômeno de liquefação 

em materiais granulares com grau de saturação de apenas 80%.   

 

A saturação dos materiais arenosos induzirá a liquefação quando combinada aos outros 

fatores, como a velocidade de carregamento e a condição de drenagem. Caso seja 

induzido carregamento de forma lenta e o material consiga drenar e dissipar o excesso 

da poropressão gerada, o fenômeno não ocorrerá. 

 

A condutividade hidráulica e sua drenagem é ligada diretamente às características 

granulométricas do material, visto que os grãos finos ocuparão os vazios presentes no 

esqueleto sólido, os quais poderão não apresentar ligação, dificultando-se a saída de 

água durante o acréscimo de carga (Pereira, 2005). A condutividade hidráulica é uma 

variável diretamente ligada à distribuição granulométrica do depósito analisado que 

utiliza as relações de Hazen (1920) para seus cálculos, as quais são baseadas no 

diâmetro efetivo do material. 

 

 Magnitude e velocidade 

 

A ruptura por liquefação em sistemas de contenção de rejeitos pode ser ocasionada 

devido à sucessão de alteamentos realizados muito rapidamente ou a carregamentos 

sísmicos em que a energia de vibração é liberada rapidamente na estrutura (Espósito, 

2000). Segundo Poulos et al. (1985), a liquefação ocorre na combinação da magnitude e 

da velocidade de carregamentos, induzindo o fenômeno em materiais não saturados, nos 

quais o maciço não consegue realizar a dissipação do excesso de poropressão gerado. 

Conforme Morgenstern et al. (2016), a combinação de alguns fatores, dentre eles a 

rápida sucessão de alteamentos e a indução sísmica, foram fatores preponderantes para 

que ocorresse a ruptura da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG, no ano de 

2015. 
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Com esse levantamento teórico, torna-se possível compreender que diversas variáveis 

podem potencializar o fenômeno de liquefação, sendo necessário possuir entendimento 

a respeito de cada uma. No entanto, é importante destacar que essas variáveis devem ser 

analisadas em conjunto, pois isoladamente podem não induzir o fenômeno.  

 

Nesse sentido, ter uma visão global de todas as variáveis potencializadoras da 

ocorrência de liquefação é essencial para aqueles responsáveis pela análise dos sistemas 

de contenção de rejeitos de minério de ferro, pois durante essa análise poderá encontrar 

indícios da ocorrência de todas as possibilidades e assim evitar acidentes ou não 

encontrar problemas e atestar a segurança da barragem. 

 

2.7.4 - Ensaios de avaliação de suscetibilidade a liquefação 

 

Diversas são as metodologias de avaliação do fenômeno de liquefação. Essas são 

embasadas em ensaios de laboratório e/ou de campo. Para ensaios de laboratório 

utilizam-se ensaios de caracterização, como granulometria e limites, conforme 

propostos por Ishiahara (1980) e Terzaghi et al., 1996), outros autores como Bishop 

(1967) Poulos et al, (1985), Jefferies e Been (2016) embasam suas metodologias por 

ensaios especiais, como Triaxial. 

 

Para ensaios de campo diversos são as metodologias de avaliação da suscetibilidade ao 

fenômeno de liquefação baseando em ensaios normatizados tipo CPT, SPT, DMT, Vane 

Test entre outros ensaios, destes autores destacam-se Olson (2001), Robertson (2010),  

Idriss e Boulanger (2014), Jefferies e Been (2016). A implementação de variais 

metodologias de analises, embasadas em diferentes ensaios, torna se importante, 

garantindo melhor confiabilidade dos resultados consequentemente diminuindo as 

incertezas dos resultados. 

 

2.7.5 - Rupturas ocasionados pela Liquefação 

 

Diversos são os casos de rupturas de estruturas induzidas pela liquefação, seja ela 

estática ou dinâmica, destacados na literatura técnica. A seguir, apresentam-se alguns 
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casos de rupturas induzidas em estruturas de contenção de rejeitos de mineração que 

causaram grandes perdas humanas, bem como ambientais. 

 

 Barragem de contenção de San Fernando, Califórnia, Estados Unidos 

 

Uma das rupturas amplamente estudada por retro análise, por meio de ensaios de 

laboratório e de campo foi a do sistema de contenção de San Fernando na Califórnia 

(Castilho, 2017). 

 

A ruptura foi associada à liquefação dinâmica, no dia 9 de fevereiro de 1971, quando 

ocorreu um terremoto de magnitude superior a 6,0 graus na escala Richter. O colapso da 

crista ocorreu logo após cessar o terremoto, quando os sismógrafos instalados na crista 

da estrutura captaram aceleração de 0,5g (Castro et al., 1992). 

 

 Barragem de Contenção Mina de Stava, na Itália 

 

A ruptura ocorrida no conjunto de barragens de rejeitos em Stava, ao norte da Itália, até 

o ano de 2019 foi considerado o mais trágico envolvendo sistemas de contenção de 

rejeitos por ter resultado na morte de 268 pessoas. O sistema de contenção liberou cerca 

de 240.000 metros cúbicos de rejeitos que, após a ruptura, movimentaram-se com 

velocidade superior a 60,0 Km/h, atingindo o vilarejo de Stava e destruindo 

aproximadamente 62 moradias (Davies et al., 2002). 

 

Nessa época, os sistemas de contenção de rejeitos eram concebidos pelo método de 

alteamento sucessivo via montante, com inclinação de 1V:1,5H, do que se depreende 

que a liquefação estática foi o gatilho de acionamento da ruptura, conforme destacado 

por Davies et al. (2002).  

 

 Barragem de contenção da Mina de Sullivan, Canadá 

 

A estrutura de contenção de rejeitos de ferro na Mina de Sullivan sofreu colapso devido 

ao fenômeno de liquefação, em agosto de 1991, engatilhado por liquefação estática 

(Davies et al., 2002). A ruptura dessa estrutura não ocasionou grandes impactos devido 
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à existência de estruturas de contenção a jusante desse sistema, o que impediu danos 

externos à área da mineração. 

 

 

Figura 2.9 – Ruptura da barragem de Sulivan. 

Fonte: Davies et al., 2002 (modificado). 

 

A estrutura apresentava inclinação global com inclinação 1V:3H e a liquefação foi 

induzida pelo colapso da fundação. De acordo com Davies et al., (2002), os rejeitos 

depositados nessa estrutura apresentavam características contrácteis, fator descoberto 

por uma retro análise dos rejeitos, a qual indicou sua suscetibilidade ao fenômeno de 

liquefação. 

 

 Barragem da Mina Mount Polley em British Columbia  Canadá 

 

Considerado um dos maiores desastres ambientais ocorridos no Canadá, a ruptura da 

barragem da Mina Mount Polley ocorreu no dia 4 de agosto de 2014, derramando 

rejeitos de provenientes do beneficiamento de cobre e ouro. A ruptura da barragem foi 

desencadeada pela construção de uma zona da enroncamento a jusante da barragem com 

a finalidade de aumentar sua elevação, concebida com inclinação global de 1V:1,3H, 

diferente do projeto inicial que previa inclinações da ordem de 1V:2,0H (Morgenstern et 

al., 2015). 

 

A construção do primeiro aterro iniciado, em 1995, sendo realizado diversos 

alteamentos, pelos métodos construtivos de linha de centro e montante. De acordo 
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Morgenstern et al., (2015), a ruptura ocorreu pela junção de diversas variáveis, como 

fatores de intervenção humana, piping e falha na fundação, materiais que compôs a 

fundação dos diques apresenta características contrácteis, ou seja, susceptíveis a 

liquefação. 

 

As intervenções ocorreram durante o processo de alteamento da barragem, construindo 

taludes com inclinações diferentes dos recomendados pelo projeto. A barragem foi 

construída através de solo compactado e enroncamento, conforme Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.10 – Seção construtiva Barragem Mount Polley Canadá.  

Fonte: Morgenstern et al. (2015) (Modificado) 

 

A realização das obras para o aumento do barramento desencadeou o processo de 

ruptura da barragem, não sendo esse apenas por liquefação, mas de um conjunto de 

fatores, no qual provocou sua ruína no dia 4 de agosto de 2014. 

 

 Barragem de Fundão, em Mariana/MG, Brasil 

 

Dentre as rupturas mais recentes envolvendo ruptura por fenômeno de liquefação está a 

ocorrida na barragem de Fundão, na cidade de Mariana/MG, pertencente à mineradora 

Samarco S/A. 

 

A ruptura induzida pela liquefação ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, tendo início 

na ombreira esquerda e levando ao colapso total. Indica-se que a estrutura tenha 

rompido devido a diversos fatores, inclusive por abalos sísmicos que ocorreram pouco 

antes do acidente (Morgenstern et al., 2016). 
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Figura 2.11 – Barragem de Fundão antes da ruptura. 

Fonte: Morgenstern et al. (2016). 

 

Segundo os autores, a barragem foi construída pelo método de montante que crescia 

para dentro do seu reservatório, com inclinação global de 1V:3H, recebia rejeitos 

granulares arenosos em seu dique principal e no recuo no interior da barragem, os 

rejeitos finos. 

 

A ruptura dessa estrutura causou a morte de 19 pessoas, entre trabalhadores da empresa 

e pessoas do distrito de Bento Rodrigues, atingido pelo movimento do rejeito. Além das 

perdas de vidas humanas, o dano ambiental, provocado por essa ruptura, ainda é 

imensurável, pois os rejeitos atingiram o Rio Doce, importante bacia hidrográfica da 

região sudeste do país, provocando a morte de muitas espécies de seres vivos. 

 

 Outros casos de ruptura por liquefação no Brasil 

 

Dentre outros incidentes de grandes proporções envolvendo rupturas por liquefação, 

destaca-se o ocorrido na Barragem de Fernandinho, em 1986, cuja ruptura ocorreu por 

liquefação estática, iniciada em sua ombreira direita (Parra e Lasmar, 1987). 

 

O caso mais recente de ruptura de estrutura de contenção de rejeitos ocorreu em janeiro 

de 2019, com o colapso da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, localizada na 

cidade de Brumadinho/MG. As primeiras investigações apontam para uma ruptura pelo 

processo de liquefação. 
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2.8 - SÍNTESE DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Diversos são os temas da literatura geotécnica ligado ao fenômeno de liquefação para 

materiais de rejeitos de minério de ferro. São discutidas as diversas variais que 

potencializa este fenômeno, índices de vazios, densidade dos depósitos, grau de 

saturação e etc.. Os processos de recuperação de minério de ferro não apresentavam 

capacidade de retenção de todo o particulado de Fe e assim as estruturas recebiam alta 

concentração deste deixando as estruturas com elevadas densidades. 

 

A redução do teor de ferro nos rejeitos, devido ao aprimoramento das tecnologias de 

tratamento de minérios para recuperação de minério, tem provocado redução do deste 

minério nos rejeitos, consequentemente a densidade tem-se reduzido. Os materiais de 

altas densidades têm comportamento não suscetíveis a liquefação, dilatando quando 

submetidos a esforços cisalhantes (Casagrande, 1936). A diminuição da densidade dos 

sistemas de contenção de rejeitos tem deixado as estruturas mais vulneráveis a 

liquefação. Motivando novos estudos que avaliam o comportamento dos sistemas de 

disposição de rejeitos os quais recebem baixas quantidades de Fe.  

 

Nesse contexto esta pesquisa avaliou-se para um determinado rejeito de minério o seu 

comportamento quando é reduzido o seu teor de ferro, avaliando através de ensaios de 

laboratório em condições não drenadas seu comportamento para o fenômeno de 

liquefação. 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Esse estudo buscou avaliar a influência do teor de ferro no fenômeno de liquefação, 

como causa da ruptura de estruturas de disposição de rejeitos de minério de ferro e, para 

isso, realizou-se diversas coletas de rejeitos provenientes do Quadrilátero Ferrífero 

(QF), selecionando uma única amostra que apresenta densidade elevada e com alto teor 

de ferro. A pesquisa é baseada em um programa experimental de laboratório, 

envolvendo diversos ensaios. 

 

Para tanto, foi considerada uma única amostra de rejeito de ferro, subdividida em outras 

quatro que apresentaram teores de ferro variados determinados em laboratório. Os 

métodos de concentração e de quantificação serão destacados adiante. Na Tabela 3.1 

apresentam-se os teores de ferro e a identificação das respectivas amostras compostas e 

estudadas. 

 

Tabela 3.1 – Identificação das amostras e respectivos teores de ferro. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2 - METODOLOGIAS 

 

3.2.1 - Preparação das amostras 

 

O rejeito de minério de ferro, proveniente do Quadrilátero Ferrífero (QF), foi coletado 

diretamente na praia de rejeito e armazenado em sacos plásticos, a fim de se garantir a 

umidade apresentada em campo e para evitar contaminação das amostras. Após ser 

acondicionado nas embalagens apropriadas, o material apresentou taxa de umidade de 

18,0%. 
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Em laboratório, o material recolhido foi espalhado em bandejas para secagem a 

temperatura ambiente e posteriormente destorroado, tomando-se o cuidado de não 

quebrar os grãos da amostra durante o processo. Em seguida, realizou-se a separação da 

primeira amostra de rejeito, denominada AM-1, a qual manteve as características in situ 

de granulometria e massa específica dos grãos. O restante do material foi submetido ao 

processo de alteração do teor de ferro com objetivo de se obter novas amostras com 

diferentes teores do elemento. Em cada processo de redução magnética, produziu-se um 

material com menor nível de concentração. Após dupla realização do procedimento, 

foram obtidas duas amostras de ferro com teores inferiores aos da coletada in situ. 

 

3.2.2 - Separação Magnética  

 

O principal objetivo desse trabalho foi o de avaliar a influência do teor de ferro no 

rejeito e sua suscetibilidade ao fenômeno de liquefação. Para o alcançar, após a escolha 

do rejeito que apresentou um elevado teor de minério de ferro, procedeu-se à redução da 

porcentagem de ferro das amostras para o que foi escolhido o processo de separação 

magnética de alto campo por indução. A Figura 3.1 apresenta o equipamento de alto 

campo utilizado para redução do teor de ferro na amostra. 

 

 

Figura 3.1 – Separador magnético de alto campo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O funcionamento do equipamento para redução do teor de ferro é bem simples. Gera-se 

um campo magnético regulável, nas esferas metálicas, local em que o rejeito seco é 

lançado em conjunto com água. À medida que o rejeito e a água passam pelas esferas, 

os materiais magnéticos, nesse caso, o ferro, ficam retidos. O material não magnetizado 

passa pelo conjunto esférico e é depositado na calha de saída do equipamento. 

 

O equipamento permite aplicação de campos magnéticos através da aplicação de 

corrente elétrica regulado pelo painel. Na presente pesquisa, os campos magnéticos 

aplicados no rejeito foram de 7000 e 9000 Gauss. Esse sistema de separação de minerais 

com atração magnética é responsável por um alto consumo de energia, durante a 

operação do mesmo, a matriz é desmagnetizada para que o material magnético possa se 

desprender e ser direcionado a calha (Svoboda, 1987). 

 

Os ensaios de separação magnética em alto campo foram realizados no Laboratório de 

Tratamento de Minérios, pertencente ao Departamento de Engenharia de Minas 

(DEMIN), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em Minas Gerais. 

 

3.2.3 - Caracterização Geotécnica dos Rejeitos 

 

Após o processo de redução do teor de ferro do rejeito, fez-se necessária a 

caracterização das quatro amostras, de acordo com preconização da ABNT. Os ensaios 

utilizados para caracterização foram o de massa específica dos grãos, análise 

granulométrica e determinação dos índices de vazios máximos e mínimos, sendo 

realizados no Laboratório do Núcleo de Geotecnia (NUGEO), da UFOP, e no 

laboratório da Chammas Engenharia. 

 

 Massa específica dos grãos.  

 

A determinação da massa específica dos grãos foi realizada conforme preconiza a 

Norma Brasileira NBR 6458 (ABNT, 2017), por meio de ensaio realizado para as 

quatro amostras estudadas ao longo deste trabalho. 
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 Determinação das curvas granulométricas 

 

A adequada avaliação da granulometria dos rejeitos de minério de ferro torna-se 

extremamente necessária devido aos sistemas de deposição desses materiais em 

barragens em que é possível avaliar o processo de segregação hidráulica, controlando o 

manejo da deposição. Os ensaios de granulometria foram realizados conforme preconiza 

a norma NBR 7181 (ABNT, 2017), realizando-se as etapas de peneiramento e 

sedimentação. 

 

 Determinação dos índices de vazios máximo (emax) e mínimo (emin) 

 

Os ensaios para determinação da massa específica seca máxima e mínima, para 

obtenção dos índices de vazios limites, são de extrema importância devido à 

necessidade de determinação da compacidade relativa do rejeito. Foi necessária a 

adequação dos procedimentos de ensaios devido a não normatização desse tipo de 

ensaio. 

 

Para a realização do ensaio de massa específica seca mínima e seu respectivo índice de 

vazio foram utilizadas três metodologias diferentes, visando identificar qual a mais 

adequada para o rejeito ensaiado, conforme apresentado abaixo. 

 

Método da colher: utiliza-se um cilindro de Proctor normal, calibrado com volume e 

massa conhecido e, com uma colher, adiciona-se material a ser ensaiado de forma 

gradativa até que o volume do cilindro esteja completamente preenchido. Em seguida, 

pesa-se o conjunto, determinando a massa de material colocado dentro do cilindro. A 

metodologia desse ensaio foi adaptada do método A.1, no qual era normatizado pela 

MB 3324 (ABNT,1991) e a transferência do material é realizada por um funil. 

 

Método do funil: ensaio em que se adotaram os procedimentos em que eram 

preconizados pela MB 3324 (ABNT, 1991) e que essa encontra-se cancelada, apesar 

que essa não recomendava a utilização em materiais que apresenta massa passante a 

peneira #200 superior a 12%. Com os resultados, utilizou-se a seguinte Equação 3.1 

para cálculo da massa específica aparente. 



 

33 

 

 

ρd =
𝑊s

V
 

 

(3.1) 

Onde: 

Ws é o peso de sólidos secos adicionados no cilindro de Proctor; 

V é o volume interno do cilindro. 

 

Com o valor da massa específica seca (ρs), calculou-se o índice de vazios “e” através da 

seguinte equação. 

 

e =
ρs ∗ (1 + 𝑤)

ρd
 

 

(3.2) 

Onde: 

ρs é a massa específica dos grãos; 

w é a umidade dos grãos durante o ensaio; 

ρd é massa específica aparente. 

 

Método da proveta: esse método apresentado por Head (1986) utiliza uma proveta 

graduada de 2000ml e 1000,0 g do material que se deseja ensaiar. Após colocar a 

amostra na proveta e a tampar, realizaram-se movimentos virando a proveta de cabeça 

para baixo, até todo o material descer. Em seguida, retornou-se a proveta à posição 

inicial e se anotou o volume ocupado pelo objeto do ensaio, usando um valor de 

aproximação de 10,0ml, em razão de o material não se manter em uma superfície plana 

dentro do instrumento. Esse procedimento foi realizado por no mínimo seis vezes, 

adotando assim a média das determinações com aproximação de 0,01g/cm3. O cálculo 

de massa específica seca foi realizado de forma análoga aos métodos anteriores, 

adotando a Equação 3.3, na qual o elemento Ps torna-se uma constante. 

 

ρd =
1000

V
 

 

(3.3) 
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Com o resultado da massa específica foi possível realizar o cálculo do índice de vazios 

máximo pela Equação 3.2. 

 

e =
ρs ∗ (1 + 𝑤)

ρd
 

 

(3.2) 

Para a realização do ensaio de índice de vazios mínimo, utilizaram-se duas 

metodologias diferentes. A primeira teoria usada, conforme normatizado pela 

MB3388/91, foi o método B.1 que, atualmente, se encontra cancelado. 

 

A segunda metodologia aplicada traduziu-se na utilização de um soquete de 

aproximadamente 1,70kg e diâmetro de 38,1 mm junto com o cilindro de Proctor. Cem 

gramas da amostra foram colocados dentro do cilindro e rearranjados em uma melhor 

estrutura com a ajuda do soquete. Para isso, a aplicação dos golpes se deu de forma 

suave, a altura de queda da ferramenta sobre os grãos de rejeitos foi de no máximo 10,0 

mm para evitar a quebra do material e a aplicação dos golpes foi feita de forma circular, 

cessando apenas quando todo o material encontrava-se estruturado. Em seguida, 

adicionaram-se outras cem gramas de material e o processo se repetiu até que o cilindro 

fosse completamente preenchido. A Figura 3.2 apresenta os materiais necessários para 

realização desse ensaio e ilustra a forma de transferência do rejeito para o cilindro. 

 

 

Figura 3.2 – Materiais utilizados na execução do ensaio de emin. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com o cilindro completamente preenchido de rejeito, e conhecendo o peso de solos 

adicionados aos cilindros, foi possível calcular a massa específica seca e posteriormente 

o seu índice de vazios inferior. Para esses cálculos, foram utilizadas as Equações 3.1 e 

3.2. 

 

 Ensaio de compactação 

 

A determinação da relação entre o teor de umidade e a massa específica seca, quando 

submetidos à compactação, foram realizados conforme preconiza a Norma Brasileira 

NBR 7182 (ABNT, 2016). O ensaio foi realizado para as quatro amostras estudadas 

nessa pesquisa, com o principal objetivo de avaliar a umidade de moldagem dos corpos 

de prova para ensaios triaxiais. 

 

3.2.4 - Caracterização Química 

 

Fez-se necessária a caracterização química das amostras de rejeito de minério de ferro 

para melhor entendimento da topografia dos grãos e da sua influência nos ensaios de 

resistência, além de apresentar a composição química do material e dos minerais 

presentes. Os ensaios utilizados nessa caracterização foram: microscopia de varredura 

eletrônica (MEV) e Fluorescência de Raios X (FRX). 

 

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Os ensaios de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram realizados no 

laboratório NANOLAB, pertencente a REDEMAT/UFOP, no qual as amostras foram 

devidamente preparadas para visualização ótica em alta definição. O procedimento de 

preparação das amostras seguiu as seguintes etapas: 

 

1- Secagem das amostras em estufas, submetidas a uma temperatura de 105°C, 

durante o período de 24 horas, eliminando toda a umidade do material; 

 

2- Após a secagem, as amostras foram colocadas no dessecador 
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3- Foram preparadas pequenas fitas adesivas dupla face retangulares que foram 

colocadas no suporte da mesa da câmera de amostras; 

 

4- Adicionou-se pequenas quantidades de amostras em cada suporte, fazendo-se a 

identificação de cada uma; 

 

5- Realizou-se a mentalização das amostras com ouro; 

 

6- A mesa (suporte de amostras) com as amostras mentalizadas foi levada para a 

câmara do equipamento e aplicou-se vácuo; 

 

7- Posteriormente, centralizou-se na amostra, realizando o zoom óptico necessário 

para se obter a melhor resolução para cada amostra. 

 

A Figura 3.3 apresenta uma ilustração do equipamento utilizado para o ensaio 

fotográfico dos grãos, no qual é possível observar a morfologia das amostras analisadas. 

 

 

Figura 3.3 – Equipamento utilizado para realização do MEV. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

Os ensaios realizados para quantificação do teor de ferro foram o de Fluorescência de 

Raios X (FRX), utilizando o método de perda ao fogo. Foram realizados no laboratório 
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SGS Geosol, por este possuir os padrões necessários à quantificação exata do teor de 

ferro em cada amostra. 

 

3.2.5 - Ensaio de resistência ao cisalhamento não drenado em laboratório 

 

O ensaio de cisalhamento não drenado permite a aquisição de dados da poropressão 

gerada durante o processo de aplicação de carga. Desse modo, é possível avaliar todo o 

comportamento do material durante a sua realização. O ensaio triaxial estático é o mais 

comum e disseminado no meio geotécnico. Para análise do fenômeno de liquefação, 

esse tipo de ensaio é essencial para definição dos fatores de segurança. 

 

Para cada uma das amostras, foram realizados ensaios triaxiais CIUsat, com aquisição de 

poropressão durante todo o ensaio. Foram definidas quatro tensões de confinamento 

para cada amostra (100, 200, 400 e 800 kPa).  

 

Como a pesquisa objetivou-se a compreender o comportamento do rejeito no estado 

fofo, buscou-se realizar a moldagem dos corpos de prova em um grau de compactação 

em que se mantivessem estáveis durante o processo de percolação e que estivessem 

próximo do emax. 

 

 Moldagem dos Corpos de Prova (CPs) 

 

As amostras de rejeitos de minério de ferro foram colocadas em temperatura e umidade 

ambientes. Posteriormente, acrescentou-se água suficiente para que elas apresentassem 

condições de moldagem e não tivessem grumos. 

 

Para a moldagem dos CPs foi utilizado um molde cilíndrico bipartido com dimensões 

internas de 35,56 mm de diâmetro e 80,0 mm de altura, dando uma relação de altura 

sobre diâmetro superior a 2,0 e inferior a 2,5, conforme recomendações das normas 

internacionais. A Figura 3.4 apresenta os materiais necessários para a moldagem dos 

corpos de prova para o ensaio triaxial. 
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Figura 3.4 – Materiais utilizados na moldagem do corpo de prova do ensaio triaxial. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme as diversas metodologias de moldagem dos corpos de prova, enumeradas por 

Tatsuoka et al. (1979), adotou-se o procedimento pelo método do soquete, o qual é 

idealizado por diversos autores como Espósito (2000), Pereira (2005) e Russo (2007). 

 

Para a moldagem dos CPs com grau de compacidade relativa pré-definido fez-se 

necessária a realização do cálculo de massa de sólidos a ser colocada dentro do molde. 

 

𝑊umid =
ρs. V. (1 + 𝑤)

e + 1
 

 

(3.4) 

Onde: 

Wumid é a massa de material no teor de umidade definido; 

w é a umidade de moldagem dos corpos de provas; 

e é o índice de vazios para densidade relativa correspondente; 

ρs é a massa específica dos grãos; 

V é o volume do molde do corpo de prova. 

 

Após definida a massa de material úmido (Wumid) que seria colocada dentro do cilindro, 

dividiu-se em oito frações iguais para a composição das camadas de 10,0 mm 

controladas pelas marcações do soquete. 

 

Para iniciar a moldagem dos corpos de prova foi realizada a colocação de uma 

membrana de látex dentro do cilindro, a qual foi retirada após compactação da última 
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camada. Esse procedimento teve como a principal finalidade a não perturbação da 

amostra com a movimentação do molde bipartido. A Figura 3.5 ilustra a membrana no 

interior do molde antes da transferência do rejeito para ele. 

 

 

Figura 3.5 – Membrana interna ao cilindro de moldagem CP. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O procedimento de transferência da massa sólida de rejeito para o molde bipartido foi 

realizado com auxílio de um funil (adaptado de uma garrafa pet), vertendo-se todo o 

material de cada camada de uma única vez. 

 

O funil é apresentado na Figura 3.6 e teve a principal funcionalidade de direcionar o 

rejeito para o interior do cilindro, evitando perdas de material durante a transferência. 

 

 

Figura 3.6 – Funil e cilindro bipartido para moldagem dos CPs. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O corpo de prova, conjuntamente com a parte superior do molde bipartido metálico, foi 

levado a uma nova base de 35,56 mm. Retirou-se o corpo de prova do cilindro e se o 

coloca em suporte de acrílico. 

 

 

Figura 3.7 – Corpo de prova para ensaio triaxial após retirada do cilindro bipartido. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após a retirado da parte superior do molde bipartido e da membrana, o corpo de prova 

foi transportado através da base acrílica até uma balança para aferição da massa. Os 

corpos de prova da mesma amostra devem ter a mesma massa, caso apresenta-se 

divergência, seria necessário descartar o CP diferente e reiniciar o procedimento. Em 

seguida, o CP foi transferido para a base da célula triaxial que estava munida de pedra 

porosa saturada e papel filtro. O restante do material foi utilizado para aferição da 

umidade de moldagem do corpo de prova. Três membranas de látex foram usadas para 

envolver o CP, com auxílio de um tubo metálico com dispositivo de sucção, para 

ancoragem e envolvimento do corpo de prova. A utilização de um número inferior de 

membranas não foi recomendada, devido à possibilidade dos grãos as perfurarem e 

assim ocorrer comunicação do fluido de confinamento (água) com o material, na câmara 

triaxial.  
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 Saturação do Corpo de Prova 

 

O processo de saturação se deu por três etapas que foram a de percolação por fluxo 

ascendente com topo fechado, percolação por fluxo ascendente com topo aberto e 

aplicação de contrapressão, esses procedimentos tiveram como finalidade a remoção do 

maior número de bolhas de ar no interior da amostra. 

 

Na primeira etapa, realizou-se percolação por fluxo ascendente com uma diferença de 

carga de 10,0 kPa entre a base e o topo da amostra. O fluxo foi interrompido fechando-

se apenas a saída do topo, após a passagem de no mínimo uma vez o volume da 

amostra, deixando essa carga de fluxo com 10,0 kPa atuar por um período de doze 

horas. Esse procedimento foi para expulsar as bolhas de ar que estavam oclusas dentro 

do corpo de prova. 

 

Após o período de 12 horas, o topo da célula foi aberto e teve-se início da segunda 

etapa, quando se aguardou a saída da água pelo registro do topo da amostra. Até que se 

observou a inexistência de bolhas de ar saindo do CP, sendo necessária a percolação de 

água de até cinco vezes o volume da amostra. A Figura 3.8 mostra o conjunto de células 

durante o processo de percolação em que se utilizou água deaerada para que se obtivese 

o menor número de bolhas de ar possível. 

 

 

Figura 3.8 – Células em percolação, com diferença de pressão de 10,0 kPa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nessa próxima etapa de saturação, utilizou-se o método de aplicação de contrapressão, 

aplicando estágios de 30,0 kPa até o nível estabelecido de 300,0 kPa, sendo a diferença 

entre a tensão na base da amostra e a tensão de confinamento na ordem mínima de 10 

kPa, método popularmente conhecido como rampa. Ao atingir o valor de 300 kPa de 

confinamento e 290 kPa de contrapressão na base, teve-se início o processo de leituras 

do parâmetro B. Os incrementos de confinante estão na ordem de 20,0 kPa. 

 

Nesse trabalho, considerou-se a amostra saturada quando se obteve o valor de parâmetro 

B igual ou superior a 0,95. O parâmetro de poropressão B de Skempton (1954) refere-se 

à variação de poropressão pela variação do incremento de tensão confinante (DAS, 

2007). 

 

 Adensamento 

 

Após o processo de saturação dos corpos de prova, foram aplicadas as tensões de 

confinamento pré-estabelecidas para os ensaios, as quais estavam na ordem de 100, 200, 

400 e 800 kPa. Os corpos de prova foram adensados isotropicamente, mediante a 

drenagem pela base. O volume deslocado durante o adensamento foi verificado pela 

utilização de buretas graduadas, com os dados sendo monitorados manualmente pelo 

operador. 

 

Com o processo de adensamento ocorreu uma alteração de volume do CP e, 

consequentemente, o pistão de aplicação da tensão desviadora pode vir a perder contato 

com o top cap. Assim para os ensaios realizados após a etapa de adensamento, mediu-se 

a altura do pistão novamente, verificando seu deslocamento total durante os processos 

de percolação, saturação e adensamento. 

 

 Cisalhamento 

 

A etapa de cisalhamento foi iniciada após a realização das etapas anteriores, obtendo-se 

dados como o acréscimo de poropressão, os deslocamentos verticais e a carga aplicada 

durante o cisalhamento. Adotou-se o mínimo de 20% de deformação axial. Todos os 
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ensaios triaxiais foram realizados na empresa Chammas Engenharia, a qual 

disponibilizou os equipamentos para desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

3.2.6 - Análise do fenômeno de liquefação 

 

Existem diferentes metodologias para se avaliar o potencial de liquefação aplicadas aos 

resultados de que ensaios triaxiais. A seguir, são apresentadas algumas técnicas para 

avaliar o potencial de suscetibilidade à liquefação de materiais granulares, as quais 

foram utilizadas para avaliar os ensaios dessa dissertação e atender ao objetivo de 

verificar a influência do teor de ferro como uma potencializador da liquefação. 

 

As metodologias utilizadas são: Definição de fator contra a liquefação (FL), Índice de 

fragilidade (IBu), Linha do Estado Crítico (LEC) e o Parâmetro de Estado. Mesmo essas 

metodologias sendo antigas são consistentes e diversos trabalhos as utilizaram, como 

Pereira (2005), Abreu (2012), Oliveira (2014), Miranda (2018). 

 

Ao avaliar rejeitos de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero, Pereira (2005), 

utilizando ensaios triaxiais, estabeleceu a suscetibilidade ao fenômeno de liquefação em 

algumas amostras aplicando essas metodologias. Já Miranda (2018) avaliou se essas 

metodologias de ensaio de laboratório com ensaios de campo e essas mostraram-se 

coerentes. 

 

Durante os estudos de rejeitos areno siltosos provenientes do beneficiamento de ouro, 

Oliveira (2014) utilizou as metodologias de avaliação da suscetibilidade à liquefação, as 

quais mostraram-se resultados consistentes. Conforme apresentado por Telles (2017), os 

estudos de comportamento de rejeito de minério de ferro foram bastante consistentes. 

 

 Definição do fator de segurança contra a liquefação (FL) (Poulos et al. 1985) 

 

Uma metodologia para avaliação do potencial de liquefação por meio de ensaios de 

laboratório foi desenvolvida para estimar a resistência liquefeita, baseada nos resultados 

de ensaios triaxiais CIUsat. 
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Poulos et al. (1985) destacaram os procedimentos da avaliação do fenômeno de 

liquefação, utilizando ensaios de laboratório a partir de ensaios triaxiais saturados não 

drenados em amostras ensaiadas em diversos índices de vazios. A realização de ensaios 

em diferentes tensões confinantes torna possível a construção de diagramas (índices de 

vazios e versus tensão efetiva principal menor’3) em escala semilogarítmica, 

ajustando a linha do estado permanente. A Figura 3.9 apresenta de forma esquemática o 

modelo proposto pelos autores. 

 

 

Figura 3.9 – Linha de estado permanente. 

Fonte: Poulos et al. (1985) (modificado). 

 

Poulos et al. (1985) sugerem a elaboração de outros gráficos a partir dos resultados de 

ensaios triaxias não drenados. A Figura 3.10 representa uma curva típica de tensão-

deformação para materiais de características contrácteis, ou seja, suscetíveis ao 

fenômeno de liquefação e ilustra a trajetória de tensões efetivas. 

  

 

Figura 3.10 – Gráficos para determinação do estado permanente via ensaios triaxiais. 

Fonte: Poulos et al., 1985 (Modificado). 
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O procedimento proposto pelos autores utiliza a resistência do material no estado 

permanente, ou seja, resistência liquefeita Ssu. Fez-se então necessária a plotagem de 

gráficos Ssu versus índices de vazios (e). 

 

O material na condição do estado permanente estaria completamente reconstituído, o 

controle na preparação das amostras originais, sem apresentar o histórico de tensões que 

foi submetida, não teria influência na localização e na inclinação da linha referente ao 

regime permanente (Espósito, 2000). 

 

Para o cálculo da resistência liquefeita Ssu, com base nos resultados dos ensaios triaxiais 

não drenados saturados, utilizou-se as seguintes equações: 

 

Ssu = qs ∗ cosϕs (3.5) 

  

sen ϕs =
qs

(σ3c − Δus) + qs
 (3.6) 

  

qs =
σ1s − σ3s

2
 (3.7) 

  

Onde: 

qs é a diferença de tensões principais no regime permanente; 

σ'3 é a tensão menor efetiva antes do início do cisalhamento; 

Δus, é a poropressão gerada no corpo de prova no regime permanente; 

ϕs é o ângulo de atrito do regime permanente. 

 

De acordo com o exposto, o cálculo do fator de segurança para o fenômeno de 

liquefação (FL) pode ser feito pela seguinte equação: 

 

FL =
Ssu

τd
 (3.8) 
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Onde:  

Ssu é a resistência não drenada no regime permanente de estado; 

τd é a tensão de cisalhamento necessária para manter o equilíbrio estático. 

 

Para obtenção do τd, pode-se utilizar métodos clássicos da mecânica dos solos em 

análises de estabilidade, sendo a tensão cisalhante há atuante na estrutura. Pelos 

critérios de cálculo, deve-se assumir que a tensão cisalhante se distribui de forma 

constante ao longo de uma superfície de ruptura. Essa pesquisa utilizará as proposições 

feitas por Ishiahara et al. (2000). 

 

Quando se obtém FL menor ou igual a 1 tem-se uma massa instável, e qualquer gatilho 

poderá ativar a liquefação, como vibrações por detonações e movimentos de 

equipamentos desde que ocorram em proporções necessárias ao desencadeamento do 

fenômeno. Quando se obtiver FL maior que 1, o conjunto se encontrará em equilíbrio e a 

liquefação pode não ocorrer, segundo propostas do equilíbrio limite. Conforme Espósito 

(2000), distúrbios em grandes proporções, mesmo que provoquem deformações, não 

causarão liquefação se a tensão cisalhante for inferior à resistência do regime 

permanente não drenado e se FL for maior que 1. 

 

 

 Índice de fragilidade IBu 

 

O índice de fragilidade (IBu) foi definido por Bishop (1967), por meio do qual busca-se 

definir o grau de colapsibilidade de materiais arenosos durante o processo de 

cisalhamento, quando não há tempo da ocorrência de drenagem no material. O conceito 

é definido pela seguinte Equação: 

 

IBu =
Spico − Ssu

Spico
 (3.9) 

 

 

Onde: 

Ssu é a resistência residual não drenada no estado permanente; 
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Spico é a tensão de cisalhamento de pico do material definido pela Equação 3.10. 

 

Spico = qpico ∗ cos (ϕpico°) (3.10) 

 

Onde: 

qpico é a semi-diferença das tensões de cisalhamento e confinantes de pico (σ1 e σ3); 

ϕpico é o ângulo de atrito do pico do material. 

 

Analogamente, a Resistencia residual não drenada no estado permanente pode ser 

obtida pela modificação apresentada na Equação 3.11. 

 

Ssu = qres ∗ cos (ϕres°) (3.11) 

 

Onde: 

qres é a semi-diferença das tensões de cisalhamento e confinantes residuais (σ1 e σ3); 

ϕres é o ângulo de atrito do residual do material. 

 

Pereira (2005) sugere, através do diagrama p’- q, a utilização da Equação 3.12. 

 

IBu =
qpico − qs

qpico
 (3.12) 

 

Esse índice representa a redução da resistência não drenada durante o processo de 

cisalhamento, cuja função é expressar o valor de máxima severidade da liquefação. 

 

O índice de fragilidade retorna um valor adimensional que varia de 0 a 1. Sendo mais 

próximo de 1, tem-se maior suscetibilidade do material ao fenômeno de liquefação 

Yoshimine et al. (1998). 

 

Para representar o índice de fragilidade não drenada, pode-se utilizar do gráfico tensão x 

deformação, apresentado na Figura 3.11, no qual verifica-se o comportamento da 

resistência de pico Spico e da resistência do estado permanente Ssu. Para materiais que 

não apresentam perda de resistência pós-pico, os valores se aproximam, chegando a IBu 
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próxima de zero e indicando a não liquefação. Analogamente, materiais que possuem 

resistência residual efetiva muito inferior ao pico elevarão o valor do índice de 

fragilidade para próximo de 1, comprovando a total suscetibilidade à liquefação. 

 

 

Figura 3.11 – Representação esquemática do índice de fragilidade IBu. 

Fonte: Jefferies e Been (2016) (Modificado). 

 

Para os materiais que têm característica de comportamento dilatante, ou seja, aumentam 

seu volume durante o processo de cisalhamento, reduzindo assim a poropressão, adota-

se o valor zero para o índice de fragilidade, de forma que a resistência não drenada no 

regime permanente (Ssu) será maior que a de pico (Spico). 

 

O índice de fragilidade é utilizado para nortear análises do potencial de liquefação em 

análises mais detalhadas, devido à simplicidade das suas formulações. Deve-se analisar 

os dados de forma crítica em resultados triaxias, avaliando se o ensaio na amostra foi 

finalizado quando ela atingiu o estado permanente. 

 

 Parâmetro A de poropressão 

 

Outra variável a ser considerada em análise da liquefação em ensaios triaxiais é o 

Parâmetro A de Skempton (1954) estabelecido em condições não drenadas. Esse é 

definido pela relação do acréscimo da poropressão/tensão principal maior. 
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A =
Δu

σ1
 (3.13) 

 

Onde: 

Δu é o acréscimo da poropressão, durante a fase de cisalhamento; 

σ1 é a tensão principal maior; 

 

Para materiais com maior suscetibilidade ao fenômeno de liquefação tende a ter valores 

superiores a 1,0; quando submetidos a condições não drenadas, significando que as 

tensões efetivas são nulas. 

 

 Estado Permanente 

 

O índice de vazios do Estado Permanente foi estudado por Casagrande e definido por 

Castro (1969) como a tendência de o material apresentar mudança de volume durante o 

processo de cisalhamento convergindo para um mesmo índice de vazios e esse 

continuará deformando sem aumento de cargas axiais e mudança de volume. Sendo 

assim, é possível a produção de um gráfico denominado Linha do Índice de Vazios 

Critico no qual relaciona esse com o log da tensão confinante quando esse encontra-se 

no estado permanente (Castro, 1969). 

 

Estudos realizados com areia fofa e compacta convergiram para o mesmo índice de 

vazios crítico durante ensaio de cisalhamento. Conforme verificado por Castro (1969), 

quanto maior a tensão confinante menor será o índice de vazios do Estado Permanente. 

 

 Parâmetro de Estado 

 

O Parâmetro de Estado (Ψ) é estabelecido através da diferença dos índices de vazios in 

situ, no caso do ensaio triaxial é considerado como índice de vazios de moldagem dos 

corpos de prova, e o índice de vazios do estado permanente. A equação 3.14 apresenta 

essa diferença. 

 

Ψ = e0 − ef (3.14) 
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Onde: 

e0 é o índice de vazios de moldagens dos corpos de prova 

ef  é o índice de vazios do estado permanente. 

 

Conforme definido Jefferies e Been (2016), caso os valores de parâmetro de estado ψ 

sejam positivos, o material é considerado susceptível a liquefação, caso contrário é não 

susceptível. A Figura 3.12 apresenta de forma esquemática o parâmetro de estado. 

 

 

Figura 3.12 – Parâmetro de estado. 

Fonte: Jefferies e Been (2016) (Modificado). 

 

Conforme o modelo proposto para parâmetro de estado, solos suscetíveis a liquefação 

deve apresentar parâmetros positivos, visto que parâmetros de estados negativos estarão 

abaixo da linha do estado permanente e apresentarão comportamento dilatante. Vale 

ressaltar que o índice de vazios sozinho não irá comandar o comportamento dos 

materiais arenosos (Casagrande 1975). 
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CAPÍTULO 4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS  
 

4.1 - INTRODUÇÃO 

 

A seguir, são apresentados e analisados os resultados. Avaliou-se a influência do teor de 

ferro no potencial de liquefação para as três amostras, cuja diferenciação se faz pelo teor 

de ferro presente, material esse proveniente dos processos de mineração do Quadrilátero 

Ferrífero, identificados conforme a Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Identificação das amostras de rejeito e seu respectivo teor de ferro. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A amostra AM-01 constitui a amostra padrão, uma vez que a partir da mesma foram 

mantidas as características de granulometria e composição química das condições de 

campo e a partir da qual foram produzidas as demais, utilizando, para tanto, o 

concentrador magnético conforme descrito no item 3.3.2. 

 

A amostra AM-02 foi proveniente da aplicação de um campo magnético de 7000 Gauss, 

sobre o material coletado no Quadrilátero Ferrífero, o que possibilitou a retirada de uma 

parcela de material magnético que apresentava uma porcentagem ferrosa, possibilitando 

assim a obtenção de uma amostra com teor de ferro inferior àquele apresentado in situ. 

 

Já a amostra AM-03 foi obtida através da aplicação de um campo magnético de 9000 

Gauss também sobre a amostra coletada in situ, assegurando-se assim uma amostra com 

menor teor de ferro, visto que esse alto campo gerado pela amperagem citada retém 

maior número de partículas ferrosa. 

 

Segundo Terzaghi et al. (1996), depósitos arenosos com alta densidade têm menos 

suscetibilidade ao fenômeno de liquefação quando comparado a depósitos de densidade 

menores. 
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4.2 - MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS 

 

A massa específica dos grãos de rejeitos de minério de ferro está condicionada ao teor 

de ferro presente. No geral, esses materiais são caracterizados em duas parcelas 

distintas, sendo a primeira de sílica e a segunda minério ferro, as quais possuem valores 

de massa específica completamente diferentes. 

 

De acordo com os autores Lambe e Whitmam (1979), materiais compostos por sílica 

têm valor de massa específica dos grãos próximo a 2,70 g/cm³. Já Pereira (2005) 

considera a sílica com valor próximo de 2,65 g/cm³, devido a essa parcela ser 

caracterizada por grãos de quartzo e a segunda parcela de material que compõe os 

rejeitos de minério de ferro é formada por partículas de ferro, as quais apresentam 

massa específica dos grãos próximo de 5,25 g/cm³. 

 

Em estudos dos rejeitos de minérios de ferro do QF desenvolvidos por diversos 

pesquisadores, como Espósito (2000), Lopes (2000), Pereira (2005), Russo 2007, Silva 

(2010) e Miranda (2018), os resultados de massa específica dos grãos variaram entre 

2,50 e 4,80 g/cm³.Os resultados das amostras estudadas são apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Resultados de massa específica dos grãos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme apresentado na Tabela 4.2, os resultados obtidos apresentaram massas 

específicas para os grãos dentro da faixa considerada aceitável segundo a literatura 

técnica sobre os rejeitos de minério de ferro do QF. 

 

Considerando a composição dos rejeitos de minério de ferro em duas parcelas distintas, 

ferro e sílica, ou seja, com massa específica dos grãos de 5,25g/cm³ e 2,65g/cm³, 

respectivamente, Espósito (2000) estabeleceu uma equação teórica para o rejeito que 
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estudou sendo expressa por uma reta na qual se relaciona a massa específica dos grãos e 

o teor de ferro presente no rejeito. 

 

ρs  = 0,0265Fe + 2,65 (4.1) 

 

Utilizando a Equação 4.1, foi possível estimar o teor de ferro para as quatro amostras 

analisadas. Os resultados teóricos conforme formulações propostas por Espósito (2000) 

são apresentados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Teor de ferro em porcentagem, teórico. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com as análises químicas quantitativas, foi possível observar essa mesma tendência. Na 

Tabela 4.4, verificou-se o teor de minério de ferro real e o teórico, calculado como 

proposto por Espósito (2000), sendo o teor de ferro considerado real obtido por meio de 

quantificação química aplicando quantificação analítica por perda ao fogo por 

calcinação a 405° e 1000°C e fusão com tetraborato de lítio e quantificação por FRX, as 

metodologias anteriores aplicadas para quantificação são as mais disseminadas no 

campo de mineração para quantificação química. 

 

Tabela 4.4 – Teor de ferro em porcentagem, teórico e real. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A Figura 4.1 apresenta a compilação dos dados de massa específica dos grãos com teor 

de ferro para a equação teórica, conforme proposto por Espósito (2000) juntamente com 
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os dados reais. Observou-se que a equação proposta pela autora está fora da tendência 

real, mas próxima desta. Diversas são as variáveis que podem influenciar essa variação, 

como a geologia local e métodos de beneficiamento do minério que produz o rejeito. 

 

 

Figura 4.1 – Compilação da Massa especifica dos grãos versus %Fe. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apesar das diferenças obtidas entre o método teórico e a quantificação química em 

massa, foi possível verificar e afirmar que a equação teórica, proposta por Espósito 

(2000), norteia o comportamento real de forma simplificada e rápida, mas análises 

detalhadas exigem aplicações de procedimentos padrões aplicados na química para 

definir com precisão os teores de ferro presentes no rejeito. 

 

Ainda, pode-se afirmar que a facilidade de determinação da massa específica dos grãos 

em campo e a aplicação da formulação proposta por Espósito (2000) auxiliam 

consideravelmente na disposição dos rejeitos em sistemas de contenção ao permitir uma 

definição do teor de ferro presente no rejeito. 

 

4.3 - ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

Materiais granulares têm seu comportamento mecânico influenciado de forma 

significativa pela sua distribuição granulométrica. Desse modo, deve-se avaliar de 
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forma criteriosa a composição granulométrica de cada amostra para melhor 

compreensão das suas respostas mecânicas a solicitação cisalhante e, portanto, a 

influência do teor de ferro no fenômeno de liquefação. 

 

A Figura 4.2 apresenta as curvas granulométricas obtidas através dos ensaios de 

sedimentação e peneiramento. Na Tabela 4.5 são apresentadas as frações 

granulométricas obtidas. No Apêndice A, todas as curvas de distribuição 

granulométricas são apresentadas de forma separada. 

 

 

Figura 4.2 – Curvas Granulométricas das amostras de rejeitos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 4.5 – Composição granulométrica das amostras. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar a significativa aproximação na distribuição granulométrica das 

amostras AM-01, AM-02 e AM-03. Adicionalmente, para entender a distribuição 
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granulométrica do conjunto de amostras, pode ser analisado o diâmetro efetivo (D10) e 

(D60), além da determinação do coeficiente de não uniformidade (CNU) e do coeficiente 

de curvatura (Cc) das amostras (Tabela 4.6). 

 

Tabela 4.6 – Características granulométricas das amostras. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Avaliando o CNU e CC das amostras AM-01, AM-02 a AM-03, percebeu-se claramente 

que tratavam de amostras com valores próximos, e, portanto, foram amostras que 

apresentavam o mesmo comportamento de distribuição granulométrica. A Figura 4.3 

apresenta as curvas em conjunto com as faixas granulométricas de suscetibilidade ao 

fenômeno de liquefação, conforme proposto por Ishihara et al. (1980). A Faixa 01 

refere-se ao contorno de granulometria de suscetibilidade a liquefação e a Faixa 02, o 

contorno com maior suscetibilidade a liquefação. A Faixa 03 refere-se ao contorno de 

granulometria para rejeitos finos de com elevada suscetibilidade a liquefação, conforme 

proposta de Terzaghi et al. (1996). 

 

 

Figura 4.3 – Faixas Granulométricas suscetíveis a liquefação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observando-se a Figura 4.3, percebe-se sugestivamente que todas as amostras estão 

contidas na faixa granulométrica com potencial de liquefação, segundo Ishihara et al. 

(1980). As amostras ensaiadas não encontram-se na faixa granulométrica de rejeitos 

finos conforme proposta de Terzaghi et al. (1996).  De acordo com Carraro et al. 

(2003), solos bem graduados apresentam menor suscetibilidade ao fenômeno de 

liquefação quando comparados aos demais, devido ao preenchimento dos vazios com 

suas partículas, aumentando o entrosamento entre as partículas. 

 

Outro fator importante observado foi que o processo de redução magnética da amostra 

AM-01 para produção das amostras AM-02 e AM-03 não interferiu significativamente 

na composição granulométrica. Autores como Espósito (2000), Presotti (2002), 

Hernandez (2002) e Bossi (2015) encontraram a tendência de que o aumento do teor de 

ferro apresenta-se com a redução gradativa do tamanho das partículas no rejeito. 

 

Avaliando-se as três amostras em termos da sua composição granulométrica, verificou-

se que os grãos são predominantemente associados às frações silte e areia fina, e, 

portanto, segundo Moretti et al. (1999), apresentam características que indicam 

possibilidade para ocorrência de liquefação.  

 

Além do que já fora discutido, é interessante relatar que a distribuição granulométrica 

condiciona os índices de vazios limites das amostras de rejeito e, portanto, está 

inteiramente relacionada com a potencialidade de liquefação. 

 

4.4 - ÍNDICES DE VAZIOS LIMITES 

 

Os rejeitos de minério de ferro, por apresentarem comportamento semelhante ao dos 

solos arenosos, apresentam coesão igual ou próximo de zero. Sendo assim, tem-se a 

necessidade de determinação dos índices de vazios limites, o que auxilia no 

direcionamento de moldagem dos corpos de prova, especialmente no estado fofo, para 

os ensaios triaxiais. Foram avaliadas diversas técnicas de obtenção dos índices de vazios 

limites presentes na literatura para definição da melhor que se adequaria ao material 

estudado. 
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4.4.1 - Índice de Vazios máximo (emax) 

 

Devido às características granulométricas do material, fez-se necessário buscar técnicas 

que melhor se ajustassem na obtenção dos índices de vazios máximos. A Tabela 4.7 

apresenta o resultado dos índices de vazios máximos obtidos com as diferentes 

metodologias. 

 

Tabela 4.7 – Índices de vazios máximo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Claramente foi possível afirmar que se obtém os maiores valores de índices de vazios 

máximos quando se utiliza o método da proveta, o que pode ser justificado pela 

quantidade de finos ser superior a 12%. Espósito (2000) utilizou essa mesma 

metodologia para rejeitos granulares finos, obtendo resultados semelhantes. Nas 

análises posteriores foram considerados os índices de vazios obtidos pelo método da 

proveta. 

 

Os emax obtidos também se encontram condizentes aqueles obtidos por Lopes (2000), 

Presotti (2002), Pereira (2005) e Telles (2017), os quais estudaram rejeitos arenosos do 

Quadrilátero Ferrífero. Os índices de vazios encontrados por esses autores variam de 

0,50 a 1,62. 

 

Utilizando os índices de vazios máximos obtidos pelo método da proveta para os 

rejeitos analisados observou-se o comportamento inversamente proporcional ao teor de 

ferro para os valores de emax, ou seja, quanto menor a porcentagem de ferro presente no 

rejeito, maior é seu índice de vazios máximo (emax). Por fim, ao analisar as 3 amostras 

as quais apresentaram granulometrias semelhantes, observou-se que uma redução do 

teor de ferro em 3,6%, o índice de vazios teve um acréscimo de 6,66%, atingindo assim 

o valor 1,35, ao reduzir a porcentagem de ferro em 9,8%, o índice de vazios manteve-se 

constante.  
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4.4.2 - Índice de Vazios mínimo (emin) 

 

Em materiais arenosos, o índice de vazios limite inferior é uma variável importante a ser 

considerada em função do direcionamento das condições de estado estrutural dos 

rejeitos de minério de ferro. 

 

Conforme apresentado no Capítulo 3, duas metodologias foram testadas para obtenção 

dessa variável. A Tabela 4.8 apresenta os resultados preconizados pela antiga norma no 

método B1 e pelo método adaptado com compactação. 

 

Tabela 4.8 – Índices de vazios mínimo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme os resultados apresentados, o método B1, cuja norma encontra-se cancelada, 

conduziu a valores maiores quando comparado à compactação. Sendo assim, foram 

considerados os resultados obtidos para o método de compactação, pois esse obteve-se 

os menores valores. 

 

Foram realizados ensaios de granulometria antes e após o processo de compactação para 

avaliar e validar a adoção dessa metodologia, dos quais se constatou que não ocorreu 

quebra de grãos. 

 

A Figura 4.4 apresenta as curvas granulométricas antes do ensaio de índice de vazios e 

após a realização desse o qual a curva recebeu o nome de AM-01a, a demais curvas 

encontram-se no Apêndice A. 
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Figura 4.4 – Curvas Granulométricas amostras AM-01 e AM-01a, antes e após a 

compactação, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme os dados obtidos, a redução do teor de ferro fez o índice de vazios mínimo 

diminuir gradativamente. Comparando-se as amostras AM-01, AM-02 e AM-03, que 

possuíam composição granulométrica semelhantes, obteve-se uma redução linear, 

conforme observado na Figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5 – Correlação emin vesus %Fe 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.5 - ENSAIO DE COMPACTAÇÃO 

 

No intuito de possibilitar a confecção de corpos de prova com comportamentos 

semelhantes, ou seja, independente do grau compactação, foi realizado o ensaio de 

compactação para obtenção da umidade ótima de moldagem associada a maior massa 

seca máxima. A Tabela 4.9 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 4.9 – Resultados de ensaio de compactação Proctor Normal. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se que, em relação à diminuição do teor de ferro, a massa especifica seca 

máxima reduziu-se. Um dos motivos refere-se, principalmente, à massa especifica dos 

grãos de ferro contido no rejeito, que colabora para esse comportamento. A umidade 

ótima obtida para cada amostra é típica de materiais granulares. 

 

4.6 - CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

Com a execução da redução magnética, no intuito de diminuir a quantidade de minério 

de ferro presente nas diferentes amostras estudadas, foram realizados dois ensaios 

visando a análise química das amostras. Primeiramente, verificou-se o formato dos 

grãos e, posteriormente, foram quantificados os óxidos presentes com ênfase principal 

na porcentagem de ferro.  

 

4.6.1 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Após a preparação das amostras, conforme explicado no capítulo anterior, foram 

realizadas as análises morfológicas das amostras de rejeitos de minério de ferro 

provenientes do QF. 
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No rodapé das imagens são apresentados os dados referentes à energia emitida pelo 

canhão eletrônico, à escala referente à imagem, à data de realização do ensaio e ao seu 

local de execução. A Figura 4.6 apresenta os grãos em um zoom ótico de 100 vezes para 

as quatro amostras. 

 

 

Figura 4.6 – Amostras MEV zoom ótico 100 vezes: a) AM-01, b) AM-02, c) AM-03 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se que as amostras apresentaram similaridade nos formatos dos grãos. A 

amostra AM-03 apresentou grãos levemente arredondados quando se estabeleceu uma 

comparação com as demais. Sendo assim, a morfologia dos grãos teve uma leve 

variabilidade. O formato granular das quatro amostras teve uma pequena presença de 

grãos lamelares,  não diferindo para as amostras com variados teores de ferro. 
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4.6.2 - Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

O ensaio de FRX foi utilizado para quantificar os óxidos presentes nos rejeitos e, assim, 

ter a valoração real do teor de ferro presente nas quatro amostras de rejeitos. A Tabela 

4.10 apresenta esses resultados. 

 

Tabela 4.10 – Resultado de Fluorescência de Raio X (FRX). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As amostras foram constituídas, majoritariamente, por sílica e ferro, nas quais 

aproximadamente 70% da composição concentra esses elementos. Os demais elementos 

presentes nas amostras poderiam estar associados ao seu processo geológico de 

formação. A diferença de 30% de óxidos diferentes de sílica e ferro explicou a 

variabilidade da porcentagem de ferro teórica proposta por Espósito (2000). 

 

4.7 - ENSAIOS TRIAXIAIS 

 

Inicialmente, em relação aos ensaios triaxiais realizados, ressaltou-se a dificuldade 

durante montagem dos corpos de prova (CP’s) para o estado fofo (baixa compacidade 

relativa), inclusive durante o processo de percolação e saturação. Nesse caso, constatou-

se também uma dificuldade na manutenção da estabilidade dos CP’s. Diversas 

tentativas de calibração dos parâmetros geotécnicos para montagem dos corpos de prova 

sucederam-se até a definição das características ideais de moldagem. 

 

Para analisar a influência do teor de ferro no potencial de liquefação, fez-se necessário 

ajustar variáveis como volume de vazios, volume de sólidos e grau de saturação 

semelhantes para as quatro amostras, visto que essas variáveis poderiam ser 

determinantes na liquefação. Caso contrário, não seria possível tecer comparações para 

as diferentes configurações de teor de ferro em relação aos parâmetros obtidos. 
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Para que as amostras estivessem na condição fofa (CR<=20%), considerada para os 

ensaios, adotou-se o índice de vazios associado, utilizando como parâmetro de 

moldagem dos corpos de prova para os ensaios triaxiais a mesma Compacidade 

Relativa. Conforme mostra a Tabela 4.11, adotou-se os índices de vazios para as 

amostras ensaiadas, garantindo-se assim que os corpos de prova tivessem o mesmo 

valor de compacidade.  

 

Tabela 4.11 – Índices de vazios para condição fofa (CR=20%). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outro fator considerado na condição de moldagem dos CPs foi o grau de saturação. 

Verificou-se, trabalhando com a amostra AM-03 definidora, o índice de vazios de 

projeto que a sua maior umidade de moldagem, levando em consideração a exigência de 

não agregação de grãos, seria em torno de 9,1%. Assim, foi possível estabelecer o valor 

referência para o grau de saturação, o qual foi adotado como padrão para todas as 

amostras, contendo o valor de 26,45%, conforme apresentado na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 – Umidade de moldagem e Grau de saturação das amostras. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme descrito anteriormente e, portanto, dispondo do índice de vazios, grau de 

saturação e umidade de moldagem, definidos como ideais para todas as amostras, foi 

possível calcular a massa de sólidos para confecção dos corpos de prova, bem como as 

respectivas massas para cada amostra, conforme apresentado na Tabela 4.13. 
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Tabela 4.13 – Umidade de moldagem e massa dos corpos de prova. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação à fase inicial de saturação dos corpos de prova para possibilitar a realização 

dos ensaios triaxiais, foi observado que as amostras apresentaram pequena redução de 

volume e, consequentemente, do seu índice de vazios. Isso se deve ao fato de que as 

amostras, inicialmente no estado fofo, sofrem um processo de rearranjo estrutural das 

partículas durante o processo de saturação. 

 

Resumidamente, a seguir, são apresentados, na Tabela 4.14, os parâmetros totais e 

efetivos de resistência obtidos para as amostras ensaiadas segundo a envoltória de 

Mohr-Coulomb, bem como o teor de ferro presente em cada amostra. 

 

Tabela 4.14 – Parâmetros de resistência obtidos pelos critérios de Mohr-Coulomb. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como pode ser observado pela Tabela 4.14, existe uma tendência de aumento do ângulo 

de atrito efetivo com a redução do teor de ferro. O comportamento descrito foi 

divergente do que foi observado por Presotti (2002), pois esse autor retrata que o ângulo 

de atrito efetivo tende a aumentar conforme a elevação do teor de ferro. Deve-se 

ponderar e ressaltar que os materiais estudados por Presotti (2002) possuíam 

características granulométricas bastante diferentes das amostras avaliadas nesse 

trabalho. Isso posto, verificou-se que o comportamento do ângulo de atrito não dependia 

apenas do teor de ferro presente no rejeito, mas também da sua granulometria.  
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Outros autores que compararam o teor de ferro com o ângulo de atrito de rejeitos do 

Quadrilátero Ferrífero foram Espósito (2000) e Lopes (2000), os quais concluíram que o 

aumento do ângulo de atrito é correspondente ao aumento do teor de ferro. Bossi 

(2015), em seus estudos com rejeitos de minério de ferro, verificou a presença de ferro 

estava contida nas partículas finas e o ângulo de atrito efetivo reduziu com o aumento 

da presença de finos. 

 

Comparando amostras que possui composições granulométricas, condições de 

moldagem, índices de vazios e grau da saturação semelhantes, concluiu-se que a 

redução do teor de minério de ferro aumentou o ângulo de atrito para os rejeitos 

estudados. 

 

Uma das formas de se avaliar a suscetibilidade ao fenômeno de liquefação é basear-se 

nas trajetórias de tensões, verificando se os materiais apresentam características 

contrácteis ou dilatantes A Figura 4.7 representa o comportamento contráctil da amostra 

AM-01A durante o processo de cisalhamento, os gráficos das demais amostras são 

apresentadas no Anexo D. 

 

 

Figura 4.7 – Trajetória de tensões amostra AM-01A. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Figura 4.8, a seguir, apresenta as curvas tensão-deformação relativas à amostra AM-

01, cujo comportamento é tipicamente de materiais contrácteis, ou seja, suscetível ao 

fenômeno de liquefação. Observou-se que, após a ruptura, o material perdia resistência 
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durante a deformação até atingir o estado permanente ou, em outras palavras, à medida 

em que se aplicou maior tensão confinante, verificou-se, com maior nitidez, um pico na 

curva mencionada, sendo que, no caso da amostra adotada inicialmente, os corpos de 

prova foram moldados em umidade igual a 8,7% e compacidade relativa de 20%. 

 

 

Figura 4.8– Curva Tensão-deformação - AM-01 - w=8,7%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sabe-se que diversas variáveis podem influenciar o comportamento de resistência ao 

cisalhamento dos rejeitos, sendo uma delas a umidade de moldagem dos corpos de 

prova. Como pode ser visto, ao se moldar a amostra AM-01 com teor de umidade um 

pouco menor (Figura 4.9) percebeu-se que, apesar de se manter as condições de 

compacidade relativa iniciais, o rejeito apresentou comportamento completamente 

diferente. 

 

Nesse caso, as condições iniciais de moldagem influenciaram na condução do ensaio, 

visto que a amostra com menor umidade sofreu uma redução de volume maior no 

processo de saturação por percolação. Assim, não se pode afirmar que as condições 

iniciais de compacidade foram mantidas após a etapa de saturação. Pelo contrário, 

durante este processo houve uma demanda de um deslocamento maior do pistão da 

célula, conferindo uma maior variação de volume. 
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Figura 4.9 – Curva tensão-deformação - AM-01 - w=5,1%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ainda, em relação à Figura 4.9, identificou-se que, após a ruptura, o rejeito perdeu 

resistência e, posteriormente, devido ao material iniciar novo processo de contração, em 

decorrência da deformação de aproximadamente 4,0%, verificou-se um ganho de 

resistência em detrimento da dilatação ocorrida, favorecendo um ganho de resistência 

na sua fase residual. Para as maiores tensões confinantes, o ganho de resistência 

apresentou valor superior ao encontrado no pico. Esse comportamento foi atribuído a 

materiais não suscetíveis ao fenômeno de liquefação e pode ser explicado pelo ganho de 

tensão efetiva que ocorre em detrimento de uma redução da poropressão. 

 

Modificando a umidade de moldagem dos corpos de prova e, mantendo-se o índice de 

vazios inicial, a composição química e a granulometria, verificou-se uma alteração do 

comportamento do material. Houve uma variação do ângulo de atrito, conforme 

resultados apresentados na Tabela 4.15, salientando que as coesões efetivas e totais 

mantiveram-se inalteradas. Conforme já ressaltado, o índice de vazios foi alterado 

durante o processo de percolação. 

 

Tabela 4.15 – Parâmetros de resistência para a amostra AM-01 e AM-01A. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com a redução do teor de umidade e, conservando as demais condições de moldagem, 

como índice de vazios, teor de ferro e granulometria, o ângulo de atrito efetivo 

aumentou em aproximadamente 22,0%. 

 

Quando se analisou os resultados em termos de tensões totais, o ângulo de atrito mais 

que dobrou. Esse comportamento nos leva a afirmar que, em sistemas de disposição de 

rejeitos, a umidade é um fator preponderante na avaliação da estabilidade e, portanto, da 

segurança da estrutura. 

 

Além de se avaliar corpos de prova moldados no estado fofo, foram analisados o 

comportamento de CP’s moldados em estado compacto durante o processo de 

cisalhamento. 

 

A Figura 4.10 e a 4.11 apresentam curvas tensão-deformação de duas amostras que 

apresentaram composição química, granulometria, umidade e grau de saturação 

idênticas. O que diferiu ambas foi apenas a compacidade relativa de moldagem dos 

corpos de prova para o ensaio triaxial, sendo a primeira moldada no estado fofo e a 

segunda com média compacidade. 

 

 

Figura 4.10 – Curva tensão-deformação AM-03 - w=9,5% - CR=20,0%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 4.11 – Curva tensão-deformação AM-03A - w=9,5% - CR=37,5%. 

Fonte:  Dados da pesquisa. 

 

O comportamento tensão-deformação da amostra, conforme apresentado na Figura 4.7, 

foi típico de material dilatante, pois ao sofrer o processo de ruptura ocorre a queda de 

resistência, mas com a continuação da deformação, o material volta a apresentar 

resistência durante o cisalhamento. 

 

Nesse ensaio, observou-se que a mudança da Compacidade Relativa em uma mesma 

amostra, mantendo-se as mesmas condições de moldagem, teve influência no 

comportamento característico do rejeito, indicando maior suscetibilidade ao fenômeno 

de liquefação para CR menores. Como identificado por muitos autores, as condições da 

CR são determinantes para a possibilidade de ocorrência do fenômeno da liquefação. 

 

4.8 - AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE LIQUEFAÇÃO 

 

4.8.1 - Introdução 

 

Para se avaliar o fenômeno de liquefação em laboratório aplicaram-se metodologias 

consagradas pela geotecnia, inclusive apresentadas no Capítulo 3. O potencial de 

liquefação foi avaliado com base em duas metodologias diferentes, as quais foram 

testadas em todas as amostras, com a finalidade de se avaliar a influência do teor de 

ferro na suscetibilidade do rejeito ao fenômeno. Além disso, propôs-se uma modificação 

em uma das metodologias estudadas. 
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4.8.2 - Definição do fator de segurança contra a liquefação (FL) (Poulos et al. 1985) 

 

Poulos et al. (1985) propõem a realização de ensaios triaxiais saturados e não drenados 

em vários índices de vazios para a determinação dos fatores de segurança contra 

liquefação. Espósito (2000) apresentou metodologia baseada em uma análise criteriosa 

das envoltórias de ruptura enquanto que Pereira (2005) propôs analisar esse fator 

baseando na resposta de ensaios triaxiais no estado fofo para análises de rejeito, tendo 

em vista que as técnicas de disposição de rejeitos dispõe o mesmo no estado fofo. 

 

Adotando-se a proposta de Pereira (2005) para o cálculo do FL, deve-se realizar: 

 

Primeiro: determinação do valor de qs que é a diferença entre as tensões principais no 

regime permanente, de acordo com as trajetórias de tensões das amostras, obtidas 

através dos ensaios triaxiais não drenados. Esse valor foi obtido através dos diagramas 

p’- q. A Tabela 4.16 apresenta esses resultados para as diferentes tensões confinantes 

testadas em laboratório. 

 

Tabela 4.16 – Valores de qs para as tensões confinantes de 100, 200,400 e 800 kPa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Segundo: com a determinação dos valores de qs nas diferentes tensões confinantes para 

cada amostra, e com os dados de acréscimo de poropressão (Δu) no regime permanente 

foram calculados os valores de ϕ′𝑠 por meio da relação estabelecida pela Equação 4.1.  

 

ϕ′𝑠 = arcsen(
qs

(σ′3 − Δus) + qs
) 

 

(4.1) 

Onde: 

 σ'3 é a tensão principal menor no início do cisalhamento (tensão de confinamento); 

Δus é o acréscimo de poropressão no estado permanente; 

ϕ′s é o ângulo de atrito do material no estado permanente. 

 

Os resultados obtidos de ϕ′𝑠 estão compilados na Tabela 4.17, sendo estes realizados 

para as quatro tensões de confinamentos que foram ensaiadas para as amostras de 

mesma compacidade relativa. 

 

Tabela 4.17 – Valores de ϕ′s para as tensões confinantes 100, 200, 400 e 800kPa. 

       
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Terceiro: determinação da tensão de cisalhamento não drenada no estado de regime 

permanente (Ssu) que foi calculada utilizando os valores de qs e ϕs, por meio da Equação 

4.2. 
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Ssu  = qs . cos ϕ′s   

 

(4.2) 

Com a representação dos resultados de ensaios triaxiais para apenas um índice de vazios 

(e) teve-se a utilização dos valores de Ssu, conforme cada tensão de confinamento, 

nessas condições a moldagem de todos os corpos de provas foram feitos em uma 

compacidade relativa de 20,0%, com variável está fixada pode-se realizar comparações 

entre as amostras.  

 

A Tabela 4.18 apresenta os valores de Ssu para as quatro amostras de rejeitos ensaiadas 

em condições fofas semelhantes, em especifico compacidade relativa de 20,0%. 

 

Tabela 4.16 – Valores de Ssu e K para os rejeitos analisados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quarto: nessa última etapa determinou-se o fator de segurança (FL) da liquefação, o qual 

se fez necessário a determinação da tensão de cisalhamento (τd) a ser aplicada para que 

o conjunto esteja em equilíbrio estático. A sugestão proposta pelos autores foi a 

utilização dos métodos de análise de estabilidade para o equilíbrio limite. 

 

Os métodos de análise de estabilidade baseiam-se nos parâmetros de resistência do 

material que compõem o talude a ser analisado, além de outras informações como 

geometria e posição da linha freática. O procedimento nesse trabalho aplicará situações 

hipotéticas de variações geométricas, bem como adoção de geometrias comumente 

utilizadas em sistemas de contenção de rejeitos. 
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O procedimento idealizado nesse trabalho utilizará a proposição de Ishihara et al. 

(2000), em que a tensão de cisalhamento pode ser determinada através da simplificação 

de análise de estabilidade, considerando a geometria do talude e os parâmetros de 

resistência. A ruptura para as situações analisadas foi aquela condicionada a ocorrer de 

forma paralela à inclinação do talude e planar, conforme Figura 4.12.  O cálculo de τd é 

expresso pela Equação 4.3. 

 

τd = γ ∗ H ∗ senα (4.3) 

 

Onde: 

τd é a tensão de cisalhamento a ser aplicado; 

 é o peso especifico aparente do material; 

H altura do talude; 

α é a inclinação do talude. 

 

 

Figura 4.12 – Seção hipotética de um talude, indicando a possível seção de ruptura. 

Fonte: Ishihara et al., 2000 (modificado). 
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A idealização proposta desconsidera o efeito de anisotropia do rejeito e os valores  e H 

podem ser igualados às tensões de confinamento. Assim os valores de resistência ao 

cisalhamento não drenado no estado permanente de deformação (Ssu), apresentados na 

Figura 4.12, podem ser utilizados para se calcular o fator de segurança de liquefação FL, 

de acordo com a Equação 4.4. 

FL  =
Ssu

τd
 = K/(senα) 

 

(4.4) 

Onde:  

τd é a tensão de cisalhamento necessária para manter o equilíbrio estático; 

Ssu é a resistencia não drenada no estado permanente; 

α é a inclinação do talude. 

K é a razão de resistência. 

 

Conforme pretendia-se avaliar a influência do teor de ferro na análise do potencial de 

liquefação, serão apresentadas quatro inclinações de taludes, 15°, 20°, 25° e 30° na 

Tabela 4.19.  

 

Tabela 4.19  – Fatores de segurança FL para inclinações hipotéticas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 4.20 apresenta-se o fator de segurança médio contra liquefação (FLmédio) 

segundo a metodologia proposta por Poulos et al. (1985). 
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Tabela 4.20 – FLmédio, utilizando a metodologia de Poulos et al., (1985). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os fatores de segurança obtidos foram extremamente baixos. Porém, ressalta-se que se 

tratou apenas de uma simulação hipotética do FL. Uma análise completa incluiria outras 

variáveis que também influenciariam a estabilidade. 

 

Avaliando as amostras AM-01, AM-02 e AM-03, que são semelhantes em termos 

granulométricos, verificou-se que ao se reduzir o percentual de 3,6% de ferro, ou seja, 

comparando a amostra AM-01 com a AM-02, seu índice FL sofreu redução superior a 

20,0% para taludes nas diversas inclinações analisadas de forma hipotéticas.  

 

Quando se reduziu a porcentagem de ferro em 9,8%, ou seja, comparando a AM-01 e 

AM-03, o FL apresentou valor de redução de aproximadamente 8,0% para inclinações 

inferidas. Apesar da redução de FL observada, ela foi menor para uma maior redução do 

teor de ferro. 

 

No contexto geral, mesmo não havendo uma proporcionalidade de relação, utilizando a 

metodologia de Poulos et al. (1985), verificou-se que com a redução do teor de ferro, 

ocorre uma diminuição do FL para análise em termos de resistência não drenada no 

regime de estado permanente, para os rejeitos analisados. 

 

4.8.3 - Determinação do índice de fragilidade não drenada (IBu) 

 

O IBu foi escolhido nesse trabalho como uma das formas de avaliar o grau de 

colapsabilidade dos rejeitos de minério estudados. Essa metodologia, estabelecida por 

Bishop (1967), foi descrita no Capítulo 3 e se encontra baseada nas resistências não 

drenadas de pico e liquefeita. Os parâmetros para o cálculo do índice de fragilidade, 

através das resistências não drenadas de pico e liquefeita, encontram-se apresentados na 

Tabela 4.21. 
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Tabela 4.21 – Valores de índice de fragilidade não-drenada ( IBu). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme observado por Carraro et al. (2003), solos bem graduados são menos 

suscetíveis à liquefação. Porém, quando as curvas granulométricas são coincidentes 

com as faixas de granulometria propostas por Ishihara et al. (1980), o material pode ser 

encarado como susceptível. 

 

Comparando as amostras AM-01, AM-02 e AM-03, que tinham características 

granulométricas semelhantes, percebeu-se o aumento da suscetibilidade ao fenômeno de 

liquefação quando se reduziu o teor de ferro, conforme a metodologia. A diminuição da 

porcentagem de ferro fez com o IBu aproximar-se do valor unitário 1 para o rejeito 

analisado. 

 

Conforme proposto pela metodologia de Pereira (2005) e utilizando os gráficos p’ x q, a 

Tabela 4.22 apresenta os resultados de IBu para as quatro amostras avaliadas e calculado 

por meio da Equação 3.11. 
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Tabela 4.22 – Valores de (IBu) conforme Pereira (2005). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Relacionando os resultados de IBu apresentados nas Tabelas 4.21 e 4.22, observou-se 

que a mudança de acordo com as trajetórias de tensões p’ x q, proposta por Pereira 

(2005), quando se utilizam as formulações das resistências não drenadas de pico e 

residual, há uma simplificação da análise, sem perda da metodologia. 

 

Os cálculos realizados conforme a proposta de Pereira (2005), conduziram a índices de 

fragilidade (IBu) com valores inferiores ao proposto pela metodologia de Bishop (1967). 

No geral, essa redução não foi significativa, visto que os mesmos eram muito próximos. 

Conforme estabelecido pela metodologia, quanto mais próximo de 0 os valores de IBu, 

menos susceptível é o material à liquefação. Autores como Jefferies e Been (2016) e 

Sadrekarrimi et al. (2011) consideram que o material é totalmente suscetível a 

liquefação quando atinge valores de IBu próximos ou superiores a 1. 

 

Avaliando o IBu para condições de confinamento de até 400kPa, a redução do teor de 

ferro apresentou uma condicionante para queda da resistência não drenada e, 

consequentemente, maior suscetibilidade ao fenômeno de liquefação. 

 

Quando o IBu foi analisado para condições de alto confinamento, no caso 800 kPa, não 

se verificou linearidade para esse parâmetro como dependente do teor de ferro com o 

aumento do IBu. Nessas condições, a amostra AM-02, com teor de ferro superior ao da 

AM-03, apresentou IBu maior, ao contrário do que se esperava: IBu mais elevado para a 

amostra com menor teor de ferro. 
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Observou-se que as três amostras apresentaram suscetibilidade ao fenômeno de 

liquefação, pois apresentaram valores de IBu próximos de 1. As amostras possuíam 

granulometrias semelhantes, diferindo apenas no teor de ferro, apresentaram aumento 

da suscetibilidade à liquefação quando esses teores se reduziram, independente das 

formulações utilizadas e aplicando as metodologias propostas por Bishop (1967) e 

Pereira (2005). 

 

Conforme observado por Carraro et al. (2003), solos bem graduados são menos 

suscetíveis à liquefação. Porém, quando as curvas granulométricas coincidem com as 

faixas de granulometria propostas por Ishihara et al. (1980), essa afirmação, referente 

aos materiais bem graduados, pode não ser válida para todos os materiais, pois, 

conforme resultados encontrados, o material estudado que apresentou maior IBu é 

justamente o que possui comportamento bem graduado em termos granulométricos. 

 

A Figura 4.13 apresenta uma relação entre a redução do teor de ferro e o aumento da 

colapsibilidade do rejeito. Ressalta-se que a amostra AM-01 foi retirada dessa análise 

por não apresentar comportamento granulométrico similar às demais amostras 

estudadas. 

 

 

Figura 4.13 – Correlação entre o Teor de Ferro e o IBu. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 

80 

 

As análises considerando os valores de IBu para avaliação do potencial de liquefação 

utilizaram em suas formulações os parâmetros da resistência de pico e residual, 

diferente de outras formulações que se baseiam apenas na resistência liquefeita. 

 

Analisando as amostras que não apresentaram potencial de liquefação, nas quais a 

resistência não drenada residual foi superior à resistência de pico e, consequentemente, 

levando a valores de IBu negativos, os valores foram igualados a zero. A amostra AM-

01A, diferiu da amostra AM-01 apenas sua umidade de moldagens dos corpos de prova, 

enquanto a amostra AM-03A diferiu da amostra AM-03 apenas sua Compacidade 

Relativa.  Conforme definido por Bishop (1967), o valor IBu varia de 0 a 1. 

 

As características das amostras e os respectivos valores de IBu são apresentados na 

Tabela 4.23. Onde se lê qpico, considera-se o momento em que o material atingiu a 

ruptura. 

 

Tabela 4.23 – Valores de (IBu corrigido ) para as amostras não liquefeitas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nas quatro tensões de confinamento, as amostras AM-01A e AM-03A mantiveram 

características do comportamento dilatante, visto que a tensão de ruptura foi menor que 

a tensão no estado de regime permanente (qs). Pelo posto até aqui, vale afirmar que o 

índice de vazios crítico, aquele para o qual o material apresenta potencial de liquefação, 

não foi uma propriedade intrínseca ao material e sim da variabilidade dos parâmetros 

dentre os quais pode se citar, teor de ferro, umidade, compacidade relativa e 

compactação. 
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4.8.4 - Parâmetro A 

 

Entre as diversas analises realizadas a partir dos resultados de ensaios triaxiais, realizou 

o cálculo do parâmetro A, onde está é uma boa referência para complementar as 

análises dos resultados. Os cálculos do parâmetro A foram realizados conforme 

metodologia descrita no capítulo anterior, utilizando a equação 3.13, realizada através 

da relação entre o acréscimo de poropressão e a tensão principal maior.   

 

A Tabela 4.24 apresenta os valores dos parâmetros A, apresentando os pontos de 

deformações onde obteve-se os valores de A igual a 1 e também os pontos de Amax que, 

de maneira geral, auxiliaram na interpretação do fenômeno de liquefação nas amostras 

analisadas. 

 

Tabela 4.24 – Valores de Parâmetro A, obtidas em ensaios triaxiais não drenados. 

  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As amostras apresentaram o parâmetro A igual a 1, abaixo de 1,0% de deformação. Esse 

comportamento possibilitou uma análise da suscetibilidade ao fenômeno de liquefação 

com baixa deformação das amostras estudadas, visto que, ao atingir esse valor, indicou 

condições nulas de tensão efetiva. Reforça-se que essas considerações se aplicaram às 

condições de ensaio. Para altas deformações, o parâmetro A apresentou elevados 

valores. Porém, não foi possível estabelecer relação do mesmo com a redução do teor de 

minério de ferro. 
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4.8.5 - Índice de Vazios do Estado Permanente 

 

Dentre as diversas variáveis ligada aos ensaios triaxiais avaliou-se o índice de vazios do 

estado permanente, no qual se tem a finalidade de verificar as condições em que o 

material entra em liquefação, condições de índices de vazios abaixo da linha do estado 

permanente não tendem a apresentar comportamento de liquefação, ou seja, apresentará 

comportamento dilatante. A Tabela 4.25 apresenta os valores obtidos para as três 

amostras estudadas. 

 

Tabela 4.25 – Valores de efinal, no estado permanente de deformação ensaio triaxial. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que todas as amostras foram ensaiadas nas mesmas condições iniciais de 

moldagem dos corpos de prova, ou seja, compacidade relativa (CR=20%), evitando que 

essa característica inicial não interfira nas condições finais de índices de vazios das 

amostras.  

 

Na Figura 4.14 apresenta-se a compilação dos dados dos índices de vazios críticos no 

Estado Permanente, na qual a escala da tensão confinante é plotada em escala 

logarítmica, conforme formulação dos autores. 
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Figura 4.14 – Índice de vazios crítico no Estado Permanente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar-se a Tabela 4.25 e a Figura 4.14 verificou-se a redução linear do índice de 

vazios críticos com aumento das tensões de confinamento, o que corroborou os estudos 

de Casagrande, citados por Castro (1969). 

 

Para os rejeitos com concentrações de ferro e distribuição granulométrica semelhantes 

às analisadas com índices de vazios iniciais locados acima da Linha do Estado 

Permanente, podem ser considerados suscetíveis à liquefação e materiais com índices de 

vazios iniciais locados abaixo dessa linha foram considerados não suscetíveis, conforme 

estabelecido por Kramer (1996) e Jefferies e Been (2016). 

 

A redução do teor de ferro nas amostras analisadas contribuiu para a redução do índice 

de vazios do estado permanente, as mesmas apresentaram-se distribuição 

granulométrica semelhantes, indicando que os materiais apresentaram maior potencial 

de liquefação, ou seja, se tornaram mais contrácteis. 

 

Foi realizado uma avaliação do estado permanente para as amostras que não entraram 

em liquefação, sendo estas as amostras AM-01A e AM-03A, como explicado 

anteriormente alterou parâmetros de moldagem dos corpos de prova como 

Compacidade Relativa ou umidade de moldagem. A Figura 4.15 apresenta a compilação 

do índice de vazios crítico para estas amostras que não se liquefizeram. 
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Figura 4.15 – Comparação Índice de vazios crítico no Estado Permanente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se a diminuição do índice de vazios do Estado Permanente para as amostras 

que não se liquefizeram, quando comparado com as amostras semelhantes liquefeitas.  

 

4.8.6 - Parâmetro de Estado 

 

Outra variável analisada refere-se ao Parâmetro de Estado (Ψ), como definido no 

capitulo 3. Na Tabela 4.26 apresenta-se os resultados de ψ, na qual se tem o aumento 

desse valor diretamente proporcional à redução do teor de minério de ferro. Observou-

se que todos os valores foram positivos, indicando que a liquefação ocorreu em todas as 

amostras. Segundo as formulações de Kramer (1996) e Jefferies e Been (2016), 

materiais suscetíveis a liquefação apresentar Parâmetro de Estado Positivo. 

 

Tabela 4.26 – Valores do Parâmetro de Estado Ψ. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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No geral, a redução do teor de ferro nas amostras fez o Parâmetro de Estado aumentar 

seus valores, indicando nessa avaliação que a redução da porcentagem de ferro nas 

amostras contribuiu gradativamente para o aumento da suscetibilidade a liquefação. 

Conforme proposto por essa metodologia, para que ocorra processo de dilatação, o 

parâmetro de estado deveria ter um valor máximo de Ψ =-0,06. Como todos os valores 

estavam acima desse valor, pode-se concluir pelo comportamento contráctil do rejeito.  

 

Para as amostras analisadas as quais apresentam granulometrias semelhantes verificou-

se uma relação do parâmetro de estado com o ângulo de atrito efetivo. Conforme é 

apresentado na Tabela 4.27 e Figura 4.16, observa-se que as duas variáveis tem 

comportamento em proporções lineares, aumentou ambas gradativamente.  

 

Tabela 4.27 – Valores do Parâmetro de Estado Ψ e ângulo de atrito efetivo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 4.16 – Parâmetro de estado versus Ângulo de atrito efetivo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na Figura 4.17 apresenta-se a relação do parâmetro de estado “Ψ” com a porcentagem 

de ferro presente nas amostras sendo essas variáveis inversamente proporcionais, ou 

seja, reduziu-se o teor de ferro o parâmetro de estado apresentou tendência de aumentar 

o seu valor. 

 

 

Figura 4.17 – Teor de Fe versus Parâmetro de estado. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao avaliar-se o Parâmetro de Estado para as amostras que não demostraram ser 

susceptíveis à liquefação, verifica-se que o Ψ está com valores positivos, indicando que 

este parâmetro sozinho conforme destacado por Jefferies e Been (2016) não é o 

condicionante da liquefação, o que corrobora com a afirmação de se avaliar este 

fenômeno com diversas metodologias, para refinamento de dados em uma análise de 

estabilidade que envolva o potencial de liquefação (Tabela 4.28). 

 

Tabela 4.28 – Valores do Parâmetro de Estado “Ψ” para amostras não liquefeitas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.8.7 - Influência do teor de ferro no potencial de liquefação 

 

A massa específica dos grãos em uma amostra de rejeito de minério de ferro do QF está 

ligada diretamente à porcentagem de ferro presente no material e, consequentemente, 

tem influência direta nos parâmetros de resistência do material. Diversos autores já 

concluíram isso, como Espósito (2000), Presotti (2002), Pereira (2005). Para verificar a 

influência do teor de ferro sobre o fenômeno de liquefação, fez-se necessário uma 

avaliação por meio metodologias que utilizavam separadamente a resistência não 

drenada de pico e residual, bem como as que utilizavam ambas na mesma análise. 

 

Para o material estudado, em termos da resistência do estado do regime permanente, a 

redução da porcentagem de ferro reduziu significativamente os fatores de segurança da 

liquefação, independente da inclinação do talude analisado. O parâmetro de Estado 

apresentou elevação quando é diminuída a porcentagem de ferro, induzindo por essa 

metodologia o aumento a suscetibilidade a liquefação. 

 

A metodologia que utiliza as resistências não drenada de pico e residuais, conforme a 

formulação do índice de fragilidade IBu, possibilitou verificar que a redução do teor de 

ferro foi proporcional ao aumento dessa variável e que a redução no teor de ferro 

aumentou a suscetibilidade de liquefação. Nesse caso, para os materiais estudados, a 

redução foi sistemática. 

 

Quando a granulometria dos rejeitos coincidiu com a faixa de suscetibilidade à 

liquefação, como aconteceu nessa pesquisa, mesmo o material apresentando 

uniformidade da distribuição granulométrica, independente do seu teor de minério de 

ferro, o rejeito apresentou suscetibilidade ao fenômeno de liquefação, considerando as 

metodologias utilizadas para análise nessa dissertação. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA 

OUTROS ESTUDOS 
 

5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

As atividades de mineração possuem significativa importância para a economia de 

Minas Gerais e do Brasil e, atualmente, tem-se observado uma crescente demanda de 

produção mineral para o abastecimento do mercado nacional e internacional, o que por 

sua vez eleva também a geração de rejeitos e estéreis. Esse fato aumenta a necessidade 

de tecnologias e informações do comportamento desses materiais para que seja possível 

obter propostas de retenção mais seguras. 

 

Por outro lado, conjuntamente com o crescimento da produção mineral, tem-se 

observado o aumento da insegurança e grandes problemas com operações de descarte 

dos rejeitos, haja vista as últimas rupturas com essas estruturas que causaram impactos 

ambientais de grandes proporções e perda de centenas de vidas. A utilização de sistemas 

alternativos para a disposição desse subproduto da mineração pode muitas vezes 

inviabilizar a continuação de pequenas e médias produções de minério de ferro, devido 

ao custo com as operações de descarte. No contexto apresentado, torna-se essencial 

investigar formas mais seguras e tecnicamente viáveis de disposição dos rejeitos que 

obviamente demandam maior conhecimento tecnológico destes materiais.  

 

5.2 - PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Em ensaios triaxiais tem-se uma grande dificuldade na moldagem dos corpos de provas 

em condições fofas, de forma a impedir que, durante o processo de percolação, ocorram 

instabilidades e rupturas hidráulicas. Porém, com os resultados dos ensaios triaxiais foi 

possível avaliar diversos fatores, entre eles o fenômeno de liquefação, aplicando 

variadas metodologias, utilizando resistência não drenada de pico e residuais, ou seja, 

estado permanente. Com esse estudo, foi possível perceber que algumas variáveis 

condicionam o fenômeno de liquefação. Avaliou-se o potencial de liquefação 

utilizando-se diversas metodologias disponíveis na literatura. 
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5.2.1 - Compacidade Relativa 

 

A Mecânica dos Solos aplicada aos materiais arenosos e a diferentes pesquisas 

estabeleceu características sobre o comportamento dos rejeitos durante o processo de 

cisalhamento, de acordo com as quais, materiais compactos foram menos suscetíveis ao 

fenômeno de liquefação. 

 

Os resultados desse trabalho comprovaram essa teoria, visto que, mantendo-se 

condições granulométricas e grau de saturação semelhantes em uma amostra, quando 

ela foi saturada e levada ao cisalhamento houve uma tendência de apresentação de 

comportamentos completamente distintos para diferentes compacidades. A 

característica de comportamento contráctil se fez presente apenas em amostras que se 

encontravam nas condições fofas, induzindo assim a perda de resistência em solicitação 

não drenada, levando a maior possibilidade de liquefazerem-se.  

 

5.2.2 - Índices de vazios limites 

 

A redução do teor de minério de ferro nas amostras com granulometrias semelhantes 

apresentou dois comportamentos importantes a serem considerados. O primeiro foi 

associado ao aumento dos índices de vazios e o segundo ao valor do índice de vazios 

mínimo que reduziu-se com a redução do teor de ferro. Com essas duas modificações 

nos limites de índices de vazios, teve-se uma maior faixa da condição do material 

conforme a CR<35, na qual o material foi considerado no estado fofo. A liquefação foi 

considerada como característica de materiais nas condições fofas. 

 

Os sistemas de disposição de rejeitos em mineração, em sua maioria, descartam o 

material na forma de polpas de rejeitos, o qual foi compactado apenas com seu peso 

próprio. Esse processo condicionou os rejeitos a permanecerem em estado fofo, ficando 

em condições mais susceptíveis a entrar em liquefação quando se aumentava a altura do 

barramento. 
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5.2.3 - Índice de Fragilidade (IBu) 

 

O IBu é uma análise simples e prática que tem a finalidade de direcionamento de 

metodologias de maior detalhe quanto ao fenômeno de liquefação e que utiliza a 

resistência não drenada. Conforme estabelecido por Pereira (2005), a utilização de 

algumas variáveis em ensaios triaxiais é possível para nortear sobre o comportamento 

dos rejeitos quando se analisa o fenômeno de liquefação.  

 

Quando se avaliou a relação do teor de ferro com o IBu, verificou-se uma linearidade 

entre as duas variáveis, pois a redução do teor de ferro elevou o IBumédio para valores 

próximos da unidade, indicando maior suscetibilidade ao fenômeno de liquefação. Ao 

se analisar o valor de IBu, nas condições de alto confinamento, 800 kPa, o 

comportamento apresentou-se linear, como dependente do teor de ferro com o aumento 

do IBu, no qual era previsto para a amostra AM-04 atingir um valor mais elevado. 

  

5.2.4 - Metodologia de Poulos et al. (1985) 

 

Essa metodologia utiliza parâmetros de resistência do estado permanente para 

formulação do fator de segurança para liquefação e tende a apresentar valores menores, 

quando comparada às metodologias com formulações dependentes das resistências de 

pico. Sendo assim, tem característica de ser mais conservadora do que as demais 

metodologias. Conforme estabelecido por Olson (2001), a análise de estabilidade para 

liquefação deverá ser realizada em condições pós-liquefação, na qual os locais que 

apresentam Fatores de Segurança, nessas condições superiores, a 1,1 (FS>=1,1), não 

provocarão colapso da estrutura.  

 

A metodologia apresentou-se coerente devido ao material analisado ter característica 

contráctil quando submetido ao cisalhamento. A utilização dessa metodologia mostrou 

que a redução do teor de ferro induz a diminuição do fator de segurança contra a 

liquefação, indicando assim que o teor de ferro para o rejeito analisado, teria uma 

relação direta com o potencial de liquefação.  
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5.3 - SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

De forma a complementar os estudos da linha de pesquisa desse trabalho que buscou 

entender as variáveis que poderiam influenciar a suscetibilidade do fenômeno de 

liquefação, recomendam-se algumas sugestões de pesquisas futuras: 

 

 Avaliação da variação do teor de minério de ferro em maior escala para 

verificação do comportamento dos rejeitos quanto à liquefação; 

 

 Realização de ensaios triaxiais em diferentes compacidades relativas, visando à 

obtenção do índice limite de compacidade dos rejeitos de minério de ferro, no 

qual os rejeitos mudam suas características de contrácteis para dilatantes; 

 

 Realização de ensaios triaxiais em rejeitos de minério de ferro, mantendo 

constante o índice de vazios e alterando apenas a umidade de moldagem dos 

corpos de provas para verificar o limite de saturação em que os rejeitos não 

entram em liquefação; 

 

 Avaliação da influência do teor de ferro com o fenômeno de liquefação 

dinâmica em ensaios cíclicos. 

 

 Incorporar correlações entre pesquisas de campo e de laboratório. 
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Figura A.1 – Curva de distribuição granulométrica amostra AM-01. 

 

Figura A.2 – Curva de distribuição granulométrica amostra AM-02. 
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Figura A.3 – Curva de distribuição granulométrica amostra AM-03. 

 

 

Figura A.4 – Curva de distribuição granulométrica amostras de rejeitos analisadas. 
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Figura A.5 – Curva de distribuição granulométrica amostras AM-01 antes e após o 

ensaio de índice de vazios mínimo. 

 

 

Figura A.6 – Curva de distribuição granulométrica amostras AM-02 antes e após o 

ensaio de índice de vazios mínimo. 
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Figura A.7 – Curva de distribuição granulométrica amostras AM-03 antes e após o 

ensaio de índice de vazios mínimo. 
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APÊNDICE B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENSAIO DE COMPACTAÇÃO 
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Figura B.1 – Curva de compactação Amostra AM-01. 

 

 

Figura B.2 – Curva de compactação Amostra AM-02. 

 
 

 

Figura B.3 – Curva de compactação Amostra AM-03. 
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APÊNDICE C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGENS OBTIDAS NO MEV 
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(a)  (b) 

(c)  (d) 

 

Figura C.1 – Imagens Microscopia Varredura Eletrônica (MEV) Amostra AM-01: a) 

Zoom ótico 100 vezes, (b) Zoom ótico 1000 vezes, (c) Zoom ótico 5000 vezes, (d) Zoom 

ótico 8000 vezes. 
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(a)  (b) 

(c)  (d) 

Figura C.2 – Imagens Microscopia Varredura Eletrônica (MEV) Amostra AM-02, a) 

Zoom ótico 100 vezes, (b) Zoom ótico 1000 vezes, (c) Zoom ótico 5000 vezes, (d) Zoom 

ótico 8000 vezes. 
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(a)  (b) 

(c)  (d) 

 

Figura C.3 – Imagens Microscopia Varredura Eletrônica (MEV) Amostra-AM-3, a) 

Zoom ótico 100 vezes, (b) Zoom ótico 1000 vezes, (c) Zoom ótico 5000 vezes, (d) Zoom 

ótico 8000 vezes. 
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APÊNDICE D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DOS ENSAIOS TRIAXIAIS NÃO 

DRENADOS 
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Figura D.1 – Curva tensão-deformação amostra AM-01 CR=20,0% w=8,7%. 

 

 

Figura D.2 – Curva de poropressão-deformação amostra AM-01 CR=20,0% w=8,7%. 
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Figura D.3 – Trajetórias de tensões efetivas amostra AM-01 CR=20,0% w=8,7%. 

 

 

Figura D.4 – Curva tensão-deformação amostra AM-02 CR=20,0% w=9,1%. 
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Figura D.5 – Curva de poropressão-deformação amostra AM-02, CR=20,0% w=9,1%. 

 

 

Figura D.6 – Trajetórias de tensões efetivas amostra AM-02, CR=20,0% w=9,1%. 
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Figura D.7 – Curva tensão-deformação amostra AM-03 CR=20,0% w=9,5%. 

 

 

Figura D.8 – Curva de poropressão-deformação amostra AM-03 CR=20,0% w=9,5%. 
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Figura D.9 – Trajetórias de tensões efetivas amostra AM-03 CR=20,0% w=9,5%. 

 

 

Figura D.10 – Curva tensão-deformação amostra AM-03 CR=37,5% w=9,5%. 
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Figura D.11 – Curva de poropressão-deformação amostra AM-03 CR=37,5 % w=9,5%. 

 

 

Figura D.12 – Trajetórias de tensões efetivas amostra AM-03 CR=37,5% w=9,5%. 
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Figura D.13 – Curva tensão-deformação amostra AM-01 CR=20,0% w=5,1%. 

 

 

Figura D.14 – Curva de poropressão-deformação amostra AM-01 CR=20,0 % w=5,1. 
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Figura D.15 – Trajetórias de tensões efetivas amostra AM-01 CR=20,0% w=5,1%. 


