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RESUMO
Esta tese tem como objetivo propor metodologia que permita avaliar a segurança
geotécnica das operações de lavra de barragens de rejeitos construídas pela técnica de
aterro hidráulico, criando alternativa para a indústria de mineração que alie o ganho
ambiental do aproveitamento dos rejeitos a uma desativação definitiva, por meio da lavra
de barragens. Para tal, o desenvolvimento de pesquisa teve ênfase na proposição de um
conceito de desmonte, com seus pilares fundamentados na escolha de uma barragempiloto, que permitiu a montagem de um plano de investigação geológico-geotécnico
específico para projetos de lavra, incluindo investigação indireta por geofísica. Como
resultados, são propostas seis etapas para um adequado estudo e desenvolvimento da
lavra: caracterização do reservatório; modelagem qualitativa e quantitativa do rejeito;
elaboração do plano de lavra; definição da rota de processo/local de deposição; arranjo
geral operacionalizado e execução de testes em escala de produção, as quais são capazes
de gerar elementos suficientes para o atendimento de premissas iniciais de projeto,
permitindo avaliar a estabilidade geotécnica em geometrias muito próximas das que serão
executadas em campo, servindo de base para a tomada de decisão a respeito da viabilidade
técnica e econômica do desenvolvimento das ações de descomissionamento. Ainda,
dentro da metodologia para lavra, a técnica de vibro-adensamento desenvolvida para
rejeitos, baseada na proposição de adensamento de solos arenosos, juntamente com o
conceito de lavra em tiras proposto e executado a partir do Teste 5, possui potencial para
aplicação em grande parte dos aterros hidráulicos constituídos por rejeitos de ferro, desde
que o percentual granulométrico passante na peneira 200 (0,075mm) não seja superior a
70%. Conclui-se, com base nos resultados apresentados, com devido olhar crítico, que a
metodologia proposta é capaz de viabilizar a lavra com foco em descomissionamento ou
manejo, garantindo a segurança geotécnica das operações de lavra para barragens de
rejeitos similares à barragem-piloto.

Palavras-chave: lavra de barragens de rejeitos; descomissionamento de barragens; manejo
de rejeitos; adensamento de rejeitos; geofísica aplicada a barragens de rejeitos.
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ABSTRACT
This thesis aims at proposing a methodology that enables evaluating the geotechnical
safety of mining operations regarding tailings dams built according to the hydraulic fill
technique, creating an alternative for the mining industry that allies environmental gain
of tailings usage to a final deactivation by means of dam mining. On that purpose,
research development focused on proposing a digging concept with its pillars founded on
the choice of a pilot dam, which allowed creating a specific geological and geotechnical
investigation plan for mining projects, including indirect investigation through
geophysics. As a result, six stages are proposed for an appropriate study and mining
development: characterization of the reservoir; qualitative and quantitative modeling of
the tailings; development of the mine plan; definition of the process route/disposal
location; operationalized general arrangement and test execution at production scale to
generate enough elements to meet the initial design assumptions, allowing the assessment
of the geotechnical stability in geometries that are very close to the ones to be carried out
on the field, serving as a basis for decision making in terms of the technical and economic
feasibility of decommissioning actions development. Still, within the mine methodology,
the vibroconsolidation technique created for tailings, based on the presentation of sandy
soil consolidation together with the concept of strip mining proposed and performed from
Test 5, has a potential for application to most of the hydraulic fills consisting in iron
tailings, since the percentage undersize on the 200 screen (0,075mm) does not exceed
70%. The conclusion, based on the results submitted, with due critical eye, is that the
proposed methodology is able to make mining possible with a focus on decommissioning
or handling, insuring the geotechnical safety of mining operations at tailings dams similar
to the pilot dam.

Keywords: tailings dams mining; dam decommissioning; tailings handling; tailings
consolidation; geophysics applied to tailings dams.
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CAPÍTULO 1

1

INTRODUÇÃO

Esta tese apresenta a lavra de rejeitos depositados em barragens como alternativa à
desativação e/ou manejo, com o objetivo de reduzir passivos ambientais na indústria de
mineração, diminuir custos operacionais e aumentar a capacidade de disposição.

O desenvolvimento de metodologias para lavra e desmonte de barragens de rejeitos, com
foco na segurança geotécnica, dando ao empreendedor e demais partes interessadas a
garantia da viabilidade técnica desse tipo de operação, é a única forma de concretizar o
aproveitamento em larga escala dos rejeitos depositados, mudando a conotação de passivo
ambiental dessas estruturas para “jazidas potenciais”.

Outra possibilidade seria o manejo do rejeito dentro dos reservatórios, com a deposição
do material escavado na forma de empilhamento drenado, liberando espaço para
disposição em polpa, com a lavra exercendo a função de desaguamento, para um
processamento futuro do rejeito diante de um cenário econômico favorável.

Na busca pela exploração de forma sustentável, que integre, de forma transparente, as
dimensões ambiental, econômica e social, os estudos para aprimoramento de técnicas
para lavra de barragens, inserindo critérios para avaliação da segurança das operações,
garantindo

sua

viabilidade

técnica,

representam

uma

alternativa

real

para

descomissionamento de barragens em face da deficiência/inexistência de legislação
específica.

Assim, o tema lavra de barragens será desenvolvido nesta tese de forma ampla, como
proposta de metodologia, abordando não apenas aspectos de segurança ligados ao
dimensionamento dos taludes de escavação, mas outros também relevantes, como as
investigações de campo e laboratório, o aproveitamento econômico dos rejeitos, as
técnicas específicas de escavação, os tipos de equipamentos, e a importância de realizar
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testes prévios em escala de produção, com foco nos resultados de cada etapa da
metodologia de lavra em detrimento de discussões para resultados específicos. Como
diferencial em relação a trabalhos desenvolvidos nesta mesma linha, destaca-se a proposta
de aplicação dos resultados em campo paralelamente ao desenvolvimento das análises,
com a verificação dos critérios adotados, possibilitando o aprimoramento do
conhecimento sobre o tema na forma de “lições aprendidas”, valendo-se muitas vezes do
método observacional, permitindo a conversão de conhecimento tácito em explícito.

1.1.1 Viabilidade econômica dos rejeitos de minério de ferro depositados em
barragens

A partir dos anos 1970, diversas barragens para a contenção de rejeitos de mineração de
ferro foram construídas na região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, pelos
empreendedores, visando ao atendimento às legislações e minimização de impactos
ambientais. Devido a questões relacionadas à redução de custos operacionais, muitas
dessas barragens foram construídas pela técnica de aterro hidráulico, metodologia
bastante difundida em projetos de barragens de mineração, na qual o próprio rejeito é
utilizado como material de construção do barramento.

Devido à predominância da lavra de minérios hematíticos (alto teor de ferro) e pela baixa
eficiência dos processos utilizados até o fim da década de 1990, os rejeitos depositados
em algumas barragens do Quadrilátero Ferrífero são extremamente ricos, com teores de
ferro variando entre 35% e 55%. Esses percentuais superam teores de jazidas da
Formação Ferrífera Itabiritos em exploração (em torno de 42%).

Com as jazidas de hematitas do Quadrilátero chegando ao fim, e se iniciando a era da
exploração maciça dos itabiritos, os “finos de barragens”, como são chamados pela
indústria da mineração os rejeitos com alto teor, têm se mostrado uma opção atraente no
que se refere ao custo de remoção e beneficiamento quando comparados aos custos de
extração e beneficiamento do minério itabirítico. O reprocessamento de rejeitos também
é interessante em temos operacionais, pois possui uma etapa a menos quando comparado
ao ciclo de mina, dispensando a remoção de material estéril (baixo teor de ferro para o
tratamento), o que também implica redução de custos.
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Pela dificuldade de se retirar o rejeito de dentro dos reservatórios, a escala de
aproveitamento dos “finos de barragens” é reduzida. As atuais operações são pontuais,
com o material sendo removido por meio da utilização de escavadeiras e caminhões, que
adentram os reservatórios das barragens paralisadas ou mesmo em operação e removem
todo ou parte dos rejeitos depositados.

A segurança do desmonte de uma barragem é uma variável que pode ser crucial na tomada
de decisão de um projeto de reaproveitamento de rejeitos. Um acidente (ruptura) em uma
barragem em processo de lavra pode inviabilizar a continuidade das operações, trazendo
inúmeros prejuízos. Incidentes geotécnicos ocorridos durante tentativas de retomar o
rejeito depositado em barragens podem ser exemplificados nas Figuras de 1.1 a 1.3.

Figura 1.1 – Afundamento ocorrido durante operações de lavra de rejeitos.

Figura 1.2 – Ruptura ocorrida em acesso sobre rejeitos.
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Figura 1.3 – Corrida de lama sobre equipamento durante operação de lavra.

Em geral, os rejeitos de alto teor e, consequentemente, maior potencial de
reaproveitamento estão em barragens construídas pela técnica de aterro hidráulico,
compreendendo estruturas complexas, que demandariam cuidados maiores em sua
operação de lavra e retomada dos rejeitos. Os critérios de projeto utilizando essa técnica
são muito bem definidos e difundidos na literatura, com importantes publicações como
Klohn, (1981), Vick (1983), Abrão (1987) e Gomes et al. (1999).

As incertezas quanto ao comportamento geotécnico dessas barragens quando submetidas
às operações de lavra são grandes, pois as etapas do desmonte para a remoção do
reservatório modificariam diversas condições de contorno consideradas no projeto,
gerando um novo estado de tensão, que poderia levar uma barragem em processo de lavra
a uma situação crítica de segurança.

A pesquisa científica envolvida na presente tese de doutorado vem atuar nesta lacuna, no
sentido de desenvolver o conhecimento técnico necessário com uma proposição de
metodologia para lavra, subsidiando projetos de desenvolvimento econômico de forma
segura e sustentável.

1.1.2 Mineradoras e suas barragens de rejeitos

Segundo dados do Inventário Anual de Barragem do Estado de Minas Gerais (FEAM,
2017), que passou a ser elaborado a partir do ano de 2006, em razão de acidentes ocorridos
com barragens e do potencial de dano ambiental e social representado nesse tipo de evento,
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o Estado de Minas Gerais possui cadastrado em seu Banco de Dados Ambiental – BDA 698
barragens divididas conforme tipologia da Figura 1.4.

Figura 1.4 – Distribuição das estruturas cadastradas no BDA divididas por Tipologia, FEAM
(2018).

O Setor de mineração é disparado o maior detentor de barragens em Minas Gerais, com
435 estruturas, 62,3% do total. Com base nesses dados, a FEAM – Fundação Estadual de
Meio Ambiente de Minas Gerais - tem focado suas ações de fiscalização e gestão em
barragens de mineração.

Ainda, quando se avalia a distribuição regional das barragens no Estado de Minas Gerais,
percebe-se sua associação ao setor de mineração, com ligações principalmente à extração
do minério de ferro, com 264 barragens localizadas na Região Central Metropolitana, que
possui seus limites inscritos no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais (Figura 1.5).

Figura 1.5 – Distribuição das barragens por região (FEAM, 2018).
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As mineradoras são extremamente dependentes das barragens para o desenvolvimento de
sua atividade, seja para reservatório de água, seja para contenção de rejeitos, seja para
sedimentos gerados nas atividades de lavra.

A destinação final das barragens, após o ciclo de exploração de uma mina, é uma
preocupação corriqueira das empresas de mineração e de órgãos ambientais. A ausência
de legislação específica para a desativação de barragens deixa a cargo do empreendedor
decidir quais medidas serão tomadas, ficando brechas para discordâncias por parte dos
órgãos ambientais da eficácia das ações tomadas para o fechamento de uma estrutura.

A FEAM vem incentivando, por meio da divulgação no seu Bando de Boas Práticas
Ambientais (FEAM, 2012), o reaproveitamento de rejeitos para diversos fins, como a
produção de areia industrial e tijolos. O objetivo é promover, no futuro, a retomada de
antigas pilhas e barragens de mineração, diminuindo assim o passivo ambiental deixado pela
atividade mineradora.

1.1.3 Indústria da mineração no Brasil

Conforme consta no Plano Nacional de Resíduos Sólidos do IPEA (2012), o setor mineral
tem grande importância social e econômica para o Brasil, respondendo por 4,2% do PIB
e 20% das exportações brasileiras. Além disso, um milhão de empregos diretos (8% dos
empregos da indústria) estão associados à atividade de mineração, que está na base de
várias cadeias produtivas. Em 2013, o Brasil se tornou o terceiro maior produtor de
minério de ferro do mundo, atingindo uma produção em massa equivalente a 383,6
milhões de toneladas, representando 13,1% da produção mundial (DNPM, 2014).

Analisando o desempenho do setor mineral na economia do País, com resultados
fortemente concentrados em minério de ferro (Figura 1.6), fica evidente a relevância de
se desenvolver projetos de pesquisa que fomentem tecnologias para o setor, de modo a
aumentar sua competitividade, focando na redução de custos, geração de novas receitas e
sustentabilidade socioambiental.

6

Figura 1.6 – Principais substâncias metálicas no valor da produção mineral (ANM, 2019).

Assim, o projeto de pesquisa desta tese insere-se na visão de que a indústria da mineração
é capaz de gerar valor em longo prazo, com ações sociais, econômicas e ambientais dentro
das comunidades onde estão inseridas, necessitando para tal do desenvolvimento de
pesquisas e ações de inovação.

1.2

PROBLEMÁTICA RELACIONADA À LAVRA DE BARRAGENS E
APROVEITAMENTO DOS REJEITOS

Os critérios para a elaboração de projetos de barragens de rejeitos construídas pela técnica
de aterro hidráulico são muito bem definidos e difundidos na literatura, contudo, quando
o processo é o inverso, caracterizado pelo desmonte, visando ao reprocessamento dos
rejeitos, poucos estudos estão disponíveis na literatura. As dúvidas quanto à condição de
segurança geotécnica representam um impasse na evolução dos projetos de
aproveitamento de rejeitos, uma vez que a tecnologia de beneficiamento já existe e se
encontra disponível, ficando o receio dos empreendedores de investir em projetos nos
quais não se pode garantir a segurança das operações dentro dos reservatórios e sua
interferência na estabilidade global do barramento.

Entende-se que conhecer os mecanismos geotécnicos envolvidos nas etapas de desmonte
e suas variáveis contribuiria para o estabelecimento de metodologia que possibilitaria a
gestão e avaliação da segurança geotécnica das operações de lavra, dando ao
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empreendedor solidez na tomada de decisão quanto a um projeto para reprocessamento
de rejeitos e descomissionamento de barragem.

Conforme exposto, o problema envolvido nesta pesquisa de tese de doutorado é: A
segurança geotécnica das operações de lavra de barragens de rejeitos pode ser
avaliada e garantida?

Tem-se como hipótese fundamental que as operações de lavra de uma determinada
barragem de rejeitos podem ser estudadas, projetadas e executadas seguindo uma
metodologia com foco em segurança geotécnica, evitando acidentes durante as etapas de
lavra.

1.3

JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

Gerir de forma incisiva a segurança geotécnica das operações de lavra de barragens de
rejeitos, dando ao empreendedor e demais partes interessadas a garantia da viabilidade
técnica desse tipo de operação, é a forma de se concretizar o aproveitamento em larga
escala, mudando a conotação de passivo ambiental dessas barragens para “jazidas
potenciais”. Isso possibilitaria a empresas de mineração desenvolver projetos para
reprocessamento de rejeitos de minério de ferro com custos inferiores à lavra
convencional, aumentando sua produtividade e lucratividade e contribuindo para o meio
ambiente.

Na busca do setor mineral pela exploração de forma sustentável que integre de forma
transparente, as dimensões econômica, social e ambiental, o estudo de novas tecnologias,
como o desmonte associado à lavra dos rejeitos, mostra-se uma alternativa para
descomissionamento de barragens de rejeitos em face da abordagem superficial do tema
pelas legislações específicas existentes.

Nessa linha, este trabalho visa desenvolver conhecimento teórico e prático na área de
geotecnia aplicada à mineração, aprimorando assim os conhecimentos da mecânica dos
rejeitos referentes à lavra de barragens, gerando referencial para o desenvolvimento de
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projetos similares de desmonte e também para novos projetos de barragens que venham
a ser construídos pela técnica de aterro hidráulico.

1.4

METAS E OBJETIVOS

Esta tese tem como objetivo principal estabelecer metodologia que permita avaliar a
segurança geotécnica das operações de lavra de barragens de rejeitos construídas pela
técnica de aterro hidráulico, criando alternativa para a indústria de mineração, que alie o
ganho ambiental e econômico do aproveitamento dos rejeitos a uma desativação
definitiva, caracterizada pelo desmonte de barragens.

Os objetivos específicos de pesquisa para que se possa alcançar o objetivo principal foram
sistematizados da seguinte forma:

1. Identificar e definir uma barragem com características suficientes para ser
utilizada como “piloto” para o desenvolvimento dos estudos de lavra e desmonte,
visando à aplicação dos resultados em projetos similares em nível conceitual;

2. Incorporar experiências de projetos de lavra existentes no desenvolvimento deste
projeto de pesquisa;

3. Projetar e executar plano de investigação geológico-geotécnico com foco
específico na lavra e desmonte da barragem-piloto;

4. Avaliar a utilização de métodos geofísicos como ferramenta auxiliar de
investigação em projetos de lavra de barragens;

5. Correlacionar resultados de laboratório, campo e dados geofísicos;

6. Propor concepção de desmonte, definindo etapas essenciais de estudos, às quais
devem subsidiar um mínimo de informações que garantam consistência ao
desenvolvimento de projeto em nível conceitual;
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7. Executar testes de produtividade com equipamentos, simulando operações de
lavra, gerando dados para os estudos de viabilidade técnica e econômica,
preliminares a operação em escala, com o objetivo de associá-los como
alternativas quando do desmonte da barragem escolhida como piloto;

8. Definir um modelo geotécnico representativo para a barragem-piloto, que sirva de
base para avaliação preliminar da sua segurança geotécnica na condição atual, nas
frentes de escavação e em todas as fases da lavra;

9. Avaliar a segurança dos depósitos intermediários de estocagem de rejeitos
escavados a partir da lavra;

10. Analisar de forma conjunta os critérios e parâmetros de projeto a serem utilizados
nas avaliações da segurança geotécnica para a barragem-piloto;

11. Aplicar os resultados: Realizar teste em escala de produção, executando as
geometrias avaliadas nas análises de estabilidade, com base nos critérios
utilizados na elaboração da concepção de desmonte;

12. Definir, com base nos resultados obtidos para a barragem-piloto, critérios para
projetos similares, incluindo a proposição de um plano de sondagem otimizado;

13. Concluir, com base nos resultados, sobre a viabilidade técnica da lavra em aterros
hidráulicos;

14. Apresentar sintese da metodologia proposta para lavra de barragens de rejeitos,
construídas pela técnica de aterro hidráulico, com foco na segurança geotécnica
em todas as fases operacionais.

1.5

ORGANIZAÇÃO E ESCOPO

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma:
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Capítulo 2: Apresenta rotas de processos disponíveis para tratamento dos rejeitos
depositados em barragens, destacando iniciativas recentes para aproveitamento, seguido
de uma breve revisão bibliográfica sobre o estado da arte para concepção e avaliação da
segurança de barragens de rejeitos construídas pela técnica de aterro hidráulico,
juntamente com as principais condicionantes e características dos rejeitos depositados
hidraulicamente em barragens sob a óptica de pesquisas aplicadas;
Capítulo 3: Apresenta a metodologia de pesquisa, com foco nas investigações de campo
e laboratório, concepção de desmonte para a barragem-piloto e planejamento dos testes
de lavra com foco em manejo de rejeitos e alternativa à desativação;

Capítulo 4: Apresenta resultados e análises com base na metodologia de pesquisa
proposta (ensaios de campo, laboratório, montagens experimentais e testes de lavra);

Capítulo 5: Apresenta a conclusão e as considerações finais sobre o tema central da tese
e seus objetivos, além de sugestões para trabalhos futuros e para a continuidade dos
estudos desenvolvidos.
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CAPÍTULO 2

2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
INTRODUÇÃO

As barragens de rejeitos são projetadas para proporcionar um armazenamento seguro dos
resíduos sólidos constituintes do processo de beneficiamento dos minérios, propiciando
que a atividade mineradora apresente o menor impacto possível ao meio ambiente. Os
projetos atuais são concebidos sob a óptica de proporcionar a estabilidade em longo prazo,
com reduzido risco de falhas. Mesmo assim, para a o descomissionamento ou
descaracterização de algumas barragens, podem ser necessárias grandes intervenções
estruturais ou até mesmo a remoção parcial ou total do barramento para garantir que,
depois da saída do empreendedor, os resíduos não se tornem um problema ambiental.
Uma opção interessante, que poderia ser ambientalmente e economicamente viável, é a
retomada dos rejeitos depositados nessas barragens, que, depois de serem processados em
plantadas especificamente projetadas para tal, transformariam os rejeitos em produto.

Viabilizar a retomada total ou parcial do material depositado dentro dos reservatórios não
é fácil, porque requer estudos que garantam a segurança dessas operações e, hoje, não há
referencial bibliográfico disponível para direcionar o pleno desenvolvimento desses
estudos. Assim, este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos básicos de
beneficiamento do minério de ferro, da engenharia dos aterros hidráulicos, da mecânica
dos rejeitos de minério de ferro, da viabilidade de aproveitamento e as principais técnicas
empregadas na retomada de rejeitos depositados em barragens, fomentando o
conhecimento básico para o desenvolvimento da metodologia de pesquisa.

2.2

BENEFICIAMENTO DO MINÉRIO DE FERRO

O processamento de um minério bruto tem como objetivo obter sua adequação, ou seja,
transformá-lo em produto final comercializável, com caráter definitivo ou como matéria12

prima de transformação, como é o caso do minério de ferro em aço. Luz e Almeida (2004)
definem o tratamento, ou beneficiamento, de minérios, como operação aplicada aos bens
minerais, visando modificar a granulometria, a concentração relativa das espécies
minerais presentes ou a sua forma, sem, contudo, modificar a identidade química ou física
dos minerais.

Uma vez que o minério foi submetido à redução de tamanho, promovendo a liberação
adequada dos seus minerais, estes podem ser submetidos à operação de separação das
espécies minerais (concentração), obtendo-se, nos procedimentos mais simples, um
concentrado e um rejeito (SAMPAIO et al., 2001).

O minério de ferro que será utilizado na usina siderúrgica passa, inicialmente, por
processo de beneficiamento dentro da própria mineração, em que o minério que sai no
estado bruto na mina (ROM – Run-of-mine) passa por processos de britagem,
peneiramento e lavagem até tornar-se produto compatível com sua utilização na
siderurgia ou no processo de aglomeração (Castro, 1989). A Figura 2.1 apresenta uma
sequência esquematizada das etapas do processo de beneficiamento do minério de ferro.

Figura 2.1 – Etapas do processo de beneficiamento do minério de ferro (Modificado de Castro
(1989)).
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Takehara (2004) define o minério ROM (Run-of-mine) como o minério bruto até 200mm,
que passa por beneficiamento, onde a fração fina vai para sinterização e a fração grossa é
novamente britada na granulometria desejada e/ou vai direto para o alto-forno. Os
minérios granulados apresentam uma granulometria entre 12,5mm e 200mm (Lump,
Pebbe e Pellet Ore). Os finos (sínter Feed) são minérios de granulometria inferior a
12,5mm, com percentual máximo de 50% dos grãos inferiores a 0,15mm. Desse modo, o
tamanho médio varia entre 0,15mm e 4,0mm. Quase sempre são destinados à sinterização
e, em alguns casos, à pelotização. Os superfinos (Pellet Feed) são minérios que
apresentam elevada percentagem com granulometria abaixo de 0,15mm. Destinam-se
frequentemente ao processo de pelotização e, em casos excepcionais, têm sido usados em
sinterização.

O processo de sinterização utiliza minérios com granulometrias entre 12,5mm e 0,15 mm,
enquanto que o processo de pelotização utiliza minérios abaixo de 0,15mm (Souza Neto
et al., 1998). A Tabela 2.1 apresenta os principais produtos do minério de ferro e suas
granulometrias de referência.

O sucesso da aplicação de um determinado método de concentração é medido pelo grau
de liberação das fases minerais presentes. É também afetado por uma série de aspectos
sobrepostos, que percorrem desde a distribuição granulométrica até a presença de relictos
de magnetita em partículas de martita (Gomes, 2009).
Tabela 2.1 – Principais produtos do minério de ferro (adaptado de Duarte et al., 2013).

Produtos
Lump (Comum)
Lump
Pebble
Natural Pellet Ore
Standart Sinter Feed
Pellet Feed Fines

Tamanho (mm)
12,5 – 200
15% < 12,5
12,5 – 200
10% < 12,5
10 – 75
20% > 10
5 – 25
10% < 5
< 6,35
Máx. 10% > 6,35
Máx. 50% <0,15
< 0,15
80 – 90% < 0,044
14

Umidade (%)
1
4-7
2-4
2-4
4-6
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A eficiência das atuais plantas de beneficiamento de minério de ferro passa pela evolução
dos equipamentos utilizados nos métodos convencionais de concentração até a correta e
apropriada combinação entre eles para tratamento específico de um determinado minério,
de modo a permitir a máxima recuperação.

Modernas usinas de beneficiamento,

projetadas a partir do conceito do emprego de equipamentos de última geração, com rotas
que combinam diferentes processos, já operam na região do Quadrilátero Ferrífero – MG
para tratamento de minérios de baixos teores, os Itabiritos. O sucesso nessas operações e
a qualidade dos produtos ofertados ao mercado passaram a levantar a possibilidade da
recuperação dos rejeitos depositados em antigas barragens. No passado, esses rejeitos não
possuíam valor econômico devido à sua granulometria fina, mas agora poderiam
novamente ser submetidos a rotas de processo específicas que possibilitassem sua
concentração, objetivando sua transformação em pellet feed, que é amplamente utilizado
em plantas de pelotização.

2.2.1 Flotação Direta e Reversa

Flotação é um processo de concentração aplicado a partículas sólidas que explora
diferenças nas características de superfície entre várias espécies presentes. Na mineração
de ferro, tem como objetivo gerar o produto denominado pellet feed. O método trata
misturas heterogêneas de partículas suspensas em fase aquosa (polpas).

Os fundamentos das técnicas que exploram características de superfície estão em um
campo da ciência conhecido como “Físico-química das Interfaces”, “Química das
Interfaces” ou “Propriedade das Interfaces” (Peres e Araújo, 2006).

Ma (2012) destaca que uma intensa pesquisa sobre flotação de minério de ferro começou
nos Estados Unidos em 1930. Desde então, uma variedade de rotas de flotação foi
desenvolvida para remover sílica a partir de minerais de ferro. O autor classifica as
principais rotas de flotação de minério de ferro em cinco grupos principais: flutuação
catiônica de óxido de ferro, flotação catiônica de quartzo, flutuação aniônica de óxido de
ferro, flotação aniônica de quartzo e suas combinações.
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Na indústria da mineração de ferro, definida a flotação como rota a ser utilizada, ela é
dita direta ou reversa. Na primeira, o óxido de ferro é flotado usando reagentes aniônicos,
como sulfato de petróleo ou ácidos graxos. Na flotação reversa, a sílica é flotada com o
auxílio de reagentes catiônicos (aminas) e depressores (amido), (Lopes, 2009).

Embora a flotação catiônica reversa tenha se tornado a rota de flutuação mais popular na
indústria de minério de ferro, a flotação direta de óxidos de ferro (Figura 2.2) ainda se
mostra atraente para alguns minérios de ferro de baixo teor que contenham uma grande
quantidade de quartzo.

Ar comprimido
Espuma

Espessador
concentrado

Alimentação

Lama
Bolhas

Rejeitos

Agitador

Figura 2.2 – Processo de Flotação Direta em Célula.

A flotação catiônica reversa remove quartzo utilizando a amina como um éter coletor,
enquanto se deprime o óxido de ferro com a utilização de amido de milho em celulose
alcalina, ajustado com NaOH (soda cáustica). Na maioria dos casos, o pH varia entre 10
e 10,5 (Ma, 2012). Papini et al. (2001) compararam a eficácia de vários coletores
catiônicos, entre eles: monoamina graxos, diamina graxos, monoamina éter e diamina
éter. Os autores verificaram que as aminas de éter são geralmente mais eficientes do que
aminas graxas e que monoaminas éter levam a desempenhos superiores às diaminas éter.
O depressor de óxidos de ferro que é amplamente utilizado na flotação catiônica reversa
é o amido de milho. Amido de milho não é solúvel em água fria e é colocado em solução
em um processo conhecido como gelatinização (Yamamoto et al., 2006).

Nos últimos anos, a flotação aniônica reversa tem sido aplicada com sucesso na indústria
de minério de ferro da China, obtendo-se excelentes resultados (Zhang e Bai, 2006). No
Brasil não há registro da utilização industrial dessa rota.
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A utilização de colunas de flotação no tratamento de minério de ferro passou de
praticamente zero, no início da década de 1980, para uma ampla aceitação a partir dos
anos 1990. Aquino et al. (2004) descrevem a diferença da coluna de flotação (Figura 2.3)
para a célula mecânica convencional em quatro aspectos básicos: geometria (relação
altura\diâmetro efetivo); água de lavagem; ausência de agitação mecânica e sistema de
geração de bolhas. Viana et al. (1991) descrevem que, em uma coluna de flotação, não
há agitação, o que reduz os custos de energia e manutenção. Além do mais, a prática de
lavagem da espuma na flotação reversa em coluna aumenta a concentração sem diminuir
a recuperação. Murdock et al. (1991) relatam que o custo da instalação de um circuito de
flotação em coluna varia em cerca de cerca de 25% a 40% a menos do que um circuito
equivalente por células de flotação mecânica. A Samarco foi a primeira empresa brasileira
a utilizar colunas de flotação visando ao aumento de sua capacidade de produção, como
parte de um programa de expansão de sua planta industrial (Ladeira et al., 1998). Vale
SA e CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) são outras grandes empresas do setor de
mineração que também utilizam células de flotação tipo coluna.

Figura 2.3 – Esquema básico de flotação (reversa) em coluna (Aquino et al., 2004).
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2.2.2 Deslamagem

O termo deslamagem se refere à eliminação de lamas indesejáveis para a operação
unitária subsequente (por exemplo, flotação ou separação em meio denso), sendo um
tanto vago em termos granulométricos (Totou et al., 2011). Geralmente, significa a
eliminação de uma grande quantidade de material fino, sem uma conotação de separação
granulométrica precisa ou eficiente. Um adequado grau de dispersão das partículas na
polpa é requisito essencial para uma deslamagem eficiente. Experimentos de laboratório
simples e confiáveis fornecem uma correlação entre grau de dispersão e eficiência de
deslamagem, constituindo-se em ferramenta útil para predição do desempenho na
flotação (Rabelo, 1994).

Souza Jr. (1994), ao estudar a influência da presença de lamas na flotação de minérios de
ferro, verificou que, quanto maior a perda de minerais de ferro e argilominerais ultrafinos
na deslamagem, maiores foram os valores de recuperação metálica na flotação e que
menores percentuais de lama também implicavam menor teor de sílica no concentrado.
Rabelo (1994) exemplifica a queda no rendimento do processo de concentração do
minério de ferro da mina de Alegria, em presença de lamas. Resultados de testes de
flotação em escala de laboratório, apresentados no gráfico da Figura 2.4.

Figura 2.4 – Efeito das lamas na flotação catiônica reversa de minério de ferro da Mina de Alegria
(Rabelo, 1994).

vários estudos que evidenciam a necessidade da deslamagem dos minérios de ferro no
intuito de obter uma performance otimizada na etapa de flotação. Por sua vez, o autor
destaca que a deslamagem é uma etapa na qual podem ocorrer perdas superiores a 20%
do conteúdo metálico dos minérios junto às frações finas removidas do minério de ferro.
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Na prática, é comum a realização da deslamagem do minério utilizando-se hidrociclones
com capacidade de corte em torno de 10μm. Nesse processo, ocorre a geração de um
underflow, que é destinado ao processo posterior de concentração, podendo ser flotado
convencionalmente ou em coluna e um overflow, que é enviado para espessamento, em
que a água clarificada é reutilizada nas etapas de beneficiamento, sendo a lama, após este
processo, com uma maior percentual de sólidos, destinada à barragem de rejeitos
(Ferreira, 2002; Mapa, 2006).

2.2.3 Separação magnética

A propriedade de um material que determina sua resposta a um campo magnético é
chamada de susceptibilidade magnética. Com base nessa propriedade, os materiais ou
minerais são classificados em duas categorias: aqueles que são atraídos pelo campo
magnético e os que são repelidos por ele. Entre os primeiros, há os minerais
ferromagnéticos, os quais são atraídos fortemente pelo campo, e os paramagnéticos, que
são atraídos fracamente. Aqueles que são repelidos pelo campo denominam-se de
diamagnéticos (Luz e Almeida, 2004). O autor ressalta que a separação magnética pode
ser feita tanto a seco como a úmido, sendo o método a seco usado, em geral, para
granulometria grossa, e o método a úmido, para aquelas mais finas. Ambos os métodos
passaram por avanços tecnológicos relacionados a materiais, eficiência energética e
produtividade, incorporada à tecnologia dos supercondutores, o que possibilita um novo
horizonte na área de processamento de minérios. Hoje são oferecidos por diversos
fabricantes separadores magnéticos que operam industrialmente com um campo que varia
de 5 a 17T, sendo 1 T (Tesla) igual 104 G(Gauss).

Gomes (2009) resume os processos de separação magnética fundamentados em uma força
de interação entre o campo magnético e um dipolo magnético. A partícula, quando
submetida a um campo magnético, torna-se magnetizada. Essa magnetização induzirá à
formação dos dipolos magnéticos nos terminais da partícula, que ficará orientada ao longo
das linhas do campo de magnetização. A partícula se tornará assim um dipolo magnético,
e a intensidade desse dipolo (momento de dipolo) vai variar dependo das características
de cada partícula.
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A elaboração detalhada das variáveis operacionais para o processo de separação
magnética não é trivial, uma vez que elas estão ligadas ao tipo de separador ou ao próprio
método de separação. De modo geral, não existe um conjunto genérico de variáveis que
permita o controle operacional da separação magnética. Por exemplo, as variáveis
empregadas no controle da separação magnética a úmido de alta intensidade não são as
mesmas que controlam a separação magnética a seco de alta intensidade (Luz e Almeida,
2004). O diagrama apresentado na Figura 2.5 ilustra a classificação, as características e
aplicações dos separadores.

Figura 2.5 – Características, classificação e aplicações dos separadores magnéticos (Luz e Almeida,
2004).

Na Tabela 2.2 são descritos alguns dos principais separadores magnéticos via úmida de
média e alta intensidade, utilizados com frequência para concentração de minérios de
ferro, com potencial de utilização na recuperação de rejeitos.
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Tabela 2.2 – Principais concentradores magnéticos via úmida.

Tipo de separador

Forma

Principais características



Separador Magnético
Tipo Tambor




Concentrar/separar materiais de
alta susceptibilidade magnética.
Campo magnético variando de
4000 a 7500 Gauss.
Partículas entre uma faixa de
granulometria de 3,0 a 0,15mm.
Fonte: Gomes (2009).

Inbras-Eriez Equipamentos
Magnéticos e Vibratórios Ltda


Separador Magnético
Tipo Carrossel - Jones
WHIMS (Wet HighIntensity Magnetic
Separator)



MBE Coal & Minerals Technology




Separador magnético
“Ferrous Wheel”


Svoboda (2004)




Separador magnético
SLon




Concentrar/separar materiais
de baixa e média
susceptibilidade magnética.
Campo magnético variando
entre 9000 e 15000 Gauss
Minerais de ferro com
granulometria variando de 2,0
a 0,040mm. utilizado no Brasil,
inclusive com aplicações para
recuperação de ferro de
rejeitos.
Fonte: MBE Coal & Minerals
Technology.
Concentrar/separar materiais
de baixa e média
susceptibilidade magnética.
Campo magnético variando
entre 9000 e 12000 Gauss.
Granulometria inferior a
0,040mm, podendo ser
utilizado para granulometrias
entre 0,15mm e 0,040mm.
Fonte: Gomes (2009).
Teores abaixo de 30% de ferro
na China.
Campo magnético variando
entre 9000 e 12000 Gauss.
Partículas menores que 100μm.
Fonte: Gomes (2009).

Svoboda (2004)

2.3

ATERROS HIDRÁULICOS FORMADOS POR REJEITOS

Atualmente, questionamentos têm sido apontados sobre a estabilidade e possível impacto
ambiental das barragens de rejeitos construídas pela técnica de aterro hidráulico. As
questões envolvendo a estabilidade são levantadas, em parte, pelo uso dos rejeitos como
material de construção dos barramentos. Barragens inativas também estão recebendo
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mais atenção devido aos efeitos em longo prazo da dispersão de poeira, contaminação das
águas subterrâneas e, claro, por possíveis problemas de estabilidade. Em muitos casos,
como o ocorrido nas Barragens de Fundão, em 2015 (Carmo et al., 2017; Queiroz et al.,
2018) e Brumadinho, em 2019 (Petley, 2020), os custos de reparação podem ser
consideravelmente altos, excedendo os custos do projeto original e de sua correta
operação.

No Brasil, para a elaboração e apresentação técnica de um projeto de barragem de
contenção de rejeitos de mineração, exige-se uma série de dados específicos, agrupados
em uma sequência padrão prescrita pela norma ABNT NBR 13028/2017. A maioria das
diretrizes de segurança atualmente disponíveis para barragens não faz uma boa
abordagem para as particularidades das barragens de rejeitos. Muitas das orientações
comumente utilizadas no Brasil são dirigidas para estruturas de retenção de água
(barragens convencionais). Para Szymanski e Davies (2004), isso resulta em uma
utilização pouco amigável e potencialmente insegura e / ou inapropriada, em se tratando
de aspectos específicos da segurança das barragens de rejeitos.

Como exceção, uma série de tópicos abordando diversos aspectos das barragens de
rejeitos foi apresentada e publicada pela International Commission on Large Dams
(ICOLD) nos últimos 20 anos, e as orientações (ICOLD, 1989 e ICOLD, 2011)
apresentam foco sobre a segurança desse tipo de barragem.

2.3.1 Metodologias construtivas

A construção das barragens de contenção de rejeitos se dá pela forma “convencional”,
com o maciço constituído por solo compactado ou, como na maioria das barragens de
mineração, pela técnica do aterro hidráulico aplicado às chamadas “barragens de
rejeitos”, nas quais o próprio rejeito é utilizado como material de construção do maciço,
com seu lançamento em forma de polpa. Naturalmente, a utilização da técnica de aterro
hidráulico implica custos inferiores aos das barragens convencionais, uma vez que o
transporte do rejeito se dá por via úmida até o ponto de aplicação, o que simplifica a
operação construtiva.
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No contexto das barragens de rejeitos, três metodologias construtivas de barramentos
podem ser caracterizadas: método de jusante (Figura 2.6 (a)), método de linha de centro
(Figura 2.6 (b)) e método de montante (Figura 2.6 (c)), cada um com especificidades
próprias de projeto e vantagens operacionais (Vick, 1990; Espósito, 2000; Pereira, 2005).

Espósito (2000) mostra que o volume de aterro no método de montante, disponibilizado
para a construção dos diques periféricos, é a metade do utilizado no método de linha de
centro e um terço do gasto no método de jusante, implicando um custo construtivo menor
sobre os demais métodos. Entretanto, o método de montante está proibido no Brasil a
partir da publicação da Lei Federal nº 14.066, de 30 de setembro de 2020, pela presidência
da república.

Figura 2.6 – Métodos construtivos de barragens de rejeitos: (a) Jusante; (b) Linha de Centro; (c)
Montante, modificado de Pereira (2005).

Apesar das vantagens econômicas, Dorman et al. (1996) ressaltam que a utilização do
rejeito como material de construção em aterros de barragens requer cuidados na adoção
de parâmetros de projeto, controle das variáveis operacionais e adoção de ações visando
ao descomissionamento (desativação) das estruturas. Assim, para Gomes et al. (2002) os
aspectos relativos à resistência ao cisalhamento, susceptibilidade à liquefação e às
variáveis condicionantes ao processo final de disposição dos rejeitos devem constituir
premissas de projeto.
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2.3.2 Variáveis de projeto

Vick (1990) destaca a composição química dos rejeitos, densidade de polpa,
granulometria, entre outras características, como elementos a serem utilizados na
concepção de barragens de rejeitos de três formas básicas: análise dos rejeitos para avaliar
o potencial de utilização da fração arenosa na construção do aterro; a análise dos rejeitos
a serem colocados no reservatório para determinar seu potencial impacto na estabilidade
estrutural e características da drenagem; e análise mineralógica para determinar os
aspectos químicos potenciais de drenagem (drenagem ácida) ou outras descargas do
reservatório. O autor chama a atenção para que, além das características físicas, o método
de deposição dos rejeitos para a formação do reservatório interfere nas suas
“características de engenharia”.

Apesar das similaridades entre os rejeitos e as areias, não se pode inferir as características
dessas naqueles, porque as características mineralógicas, geotécnicas e físico-químicas
são diferentes para cada tipo de matriz rochosa e planta de tratamento, também o
comportamento geotécnico do rejeito em uma barragem é condicionado por sua forma de
deposição (Ribeiro, 2000). Nesse caso, a formação da praia de rejeitos e o consequente
processo de segregação que nela ocorre foi colocado por Presotti (2002) como
condicionante das propriedades geotécnicas do rejeito e, portanto, do comportamento
global da barragem. Assim, a forma como o material foi lançado, em razão das variáveis
de deposição hidráulica (concentração da polpa, altura e velocidade de lançamento), tende
a alterar significativamente o comportamento dos aterros hidráulicos, conforme colocado
por Bittar (2006).

Para um aterro hidráulico a ser retomado, a forma como o material foi depositado
influenciará diretamente o condicionamento do material depositado, da mesma forma que
nas etapas de construção e operação. Assim, conhecer previamente o comportamento dos
rejeitos depositados em barragens, no que tange à sua segregação hidráulica, resistência
mecânica, permeabilidade, adensamento e susceptibilidade à liquefação é extremamente
necessário para avaliar a segurança geotécnica desse tipo de operação.
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Granulometria e compacidade dos materiais de construção

Pereira (2005) analisou pesquisas desenvolvidas em rejeitos oriundos de diversas minas
na região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, indicando que a granulometria
desses materiais granulares poderia ser agrupada em uma faixa característica de variação
granulométrica entre areias finas e siltes (Figura 2.7).

Figura 2.7 – Faixa de variação granulométrica típica de rejeitos granulares de minério de ferro do
Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais proposta por Pereira (2005).

Pirete et al. (2014) coletaram rejeitos ao longo da praia das duas barragens de rejeitos
formadas pela técnica de aterro hidráulico. Os resultados (Figuras 2.8) apresentaram
variação de granulometria entre os rejeitos coletados nas praias e o rejeito total na saída
das usinas, evidenciando o efeito da segregação hidráulica. Os autores constataram que,
nas barragens estudadas, estavam sendo formados dois tipos de depósitos de rejeitos
dentro dos reservatórios: o primeiro situado até 100m da crista; e o segundo, após os
primeiros 100m, sendo que este último possui características semelhantes às do rejeito
total coletado na usina de tratamento. Quando se analisa a compilação dos resultados do
trabalho de Pirete et al. (2014), conclui-se que rejeitos com percentuais de finos passante
na peneira 200 (0,075 mm) superiores a 40% não seriam recomendados como material de
construção de um barramento, por possuírem características de permeabilidade reduzidas
em razão do alto percentual passante.
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Figura 2.8 – Médias do parâmetro % passante #200 das amostras coletadas nas usinas e praias das
barragens (PIRETE et al., 2014).

A disposição hidráulica dos rejeitos granulares de minério de ferro gera uma estruturação
dos grãos de difícil reprodução em experimentos de laboratório. Entretanto, é possível
prever condições favoráveis e opostas (críticas) que se relacionam ao arranjo do solo, no
que se refere a seu grau de compacidade máximo e mínimo (Pereira, 2005). Nesse caso,
torna-se usual, nos procedimentos de estudos dos rejeitos granulares “in situ”, a indicação
do grau mais compacto ou mais fofo (Equação 2.1):

𝐷𝑟 = 𝑒

𝑒max −e

max −𝑒min

𝑋 100

(2.1)

Onde: Dr é a compacidade relativa, emax é o índice de vazios máximo, emin é o índice de
vazios mínimo e e é o índice de vazios “in situ” do material.

Os valores de Dr (Tabela 2.3) podem variar de um mínimo de 0%, solos muito fofos, até
um máximo de100%, muito compactos (Braja e Khaled, 2014).
Tabela 2.3 – Descrição qualitativa de solos granulares, adaptado de Braja e Khaled (2014).

Compacidade relativa (%)
0-15
15-50
50-70
70-85
85-100

Descrição do depósito de solo
Muito fofo
Fofo
Médio
Denso
Muito compacto
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Miranda (2018) ressalta que, em muitos aterros hidráulicos, é utilizado o processo de
ciclonagem dos rejeitos, que consiste na separação do rejeito mais fino (com características
de silte e areia), denominado overflow, daquele mais grosso, que é o underflow
(características de areias). Normalmente, o underfow é utilizado como material de construção
do maciço da barragem por ser mais grosso e drenante, enquanto que o overfow é lançado
dentro do reservatório, mais distante da crista. Os trabalhos de Bossi (2015) e Mohallem
(2018) apresentam a variação do comportamento geotécnico dos rejeitos ciclonados na forma
de índice de vazios, que podem ser comparados com valores obtidos para o rejeito total por
Carvalho (2017), forme Tabela 2.4.
Tabela 2.4 – Valores médios para a permeabilidade obtidos em laboratórios para rejeitos lançados.

𝐺𝑠
Rejeito em polpa (40% passante na # 200) Underflow 3,278
Bossi
2015
Rejeito em polpa (100% passante na #200) Overflow 3,711
Mohallem Rejeito em polpa (42% passante na # 200) Underflow 3,838
(2018)
Rejeito em polpa (95% passante na #200) Overflow 3,405
Rejeito em polpa (47% passante na # 200) Total
3,213
Carvalho
Rejeito em polpa (45% passante na # 200) Total
3,266
(2017)
Rejeito em polpa (47% passante na # 200) Total
2,214
Autor

Amostra

𝑒min
0,59
1,08
0,71
1,01
0,63
0,67
0,63

𝑒max
0,88
1,51
0,77
1,09
1,05
1,08
1,05

Bittar (2005) destaca que a obtenção de elevados valores para a densidade relativa indica
que os rejeitos do alteamento estão mais próximos da melhor condição compacta possível.
Diferentemente disso, os rejeitos depositados estão mais próximos da condição crítica, ou
seja, mais fofa possível. Adicionalmente, a obtenção de uma densidade alta remete a
baixos valores de deformabilidade e uma maior resistência do maciço, além de ser
também fator essencial na precaução de processos de ruptura por liquefação, fenômeno
que será posteriormente discutido.

Albuquerque filho (2004) avaliou, em seu estudo, que rejeitos depositados na praia, em
geral mais finos e sem compactação mecânica, encontram-se com baixos níveis de
densidade relativa, em torno de 15% a 35 %. Enquanto isso, os rejeitos utilizados como
material de construção dos alteamentos, por serem em geral mais grossos e sofrerem ação
de compactação mecânica, alcançam níveis de densidade relativa que giram de 45% a
75%.


Permeabilidade
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O processo de disposição hidráulica provoca nos rejeitos a segregação das partículas por
tamanho e teor de ferro. Assim, granulometria, índice de vazios, grau de saturação e
outros fatores influenciam a permeabilidade dos rejeitos depositados, sendo este efeito
estudado em rejeitos de mineração de ferro nos trabalhos de Espósito (2000); Ribeiro
(2000); Presotti (2002); Santos (2004).

Para que um rejeito seja utilizado como material de construção, valores de permeabilidade
na ordem de 1×10-3 cm/s são desejáveis para garantia das condições de trabalhabilidade
e segurança geotécnica. Na Tabela 2.5, são apresentados valores médios de
permeabilidade para rejeitos coletados em pontos variados da praia de lançamento de duas
barragens de rejeitos em épocas distintas.
Tabela 2.5 – Valores médios para a permeabilidade obtidos em laboratórios para rejeitos lançados.

Autor

Amostra

Ensaio

RX

Carga

Espósito

(Xingu)

Constante

(2000)

RM

Carga

(Monjolo)

Constante

MA8

Carga

(Monjolo)

Constante

𝛾𝑑 (𝑔/𝑐𝑚3 )

e

n (%)

2,10

-

48,80 6,44×10-3 49,20

1,82

-

43,83 3,26×10-3

k (cm/s)

Fe (%)

23,1

1,92

0,76 43,06 7,12×10-3 31,03

Bomba Fluxo

1,92

0,76 43,06 7,16×10-3 31,03

(Monjolo) Bomba Fluxo

1,69

0,82 45,14 9,34×10-3 19,09

Santos

MA8

(2004)

(Monjolo)
FN

Cruz (1996) chama a atenção para fatores peculiares ligados à permeabilidade de aterros
hidráulicos, com a formação de dois tipos básicos de estrutura:
(1) Macroestratificada – camadas ou lentes de dimensões centimétricas, diferenciadas das
demais pela composição granulométrica. No caso dos rejeitos, reflete a diferença de
materiais processados nas plantas de beneficiamento, peculiaridades de processo ou até
mesmo construtivas;
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(2) Microestratificada – o fluxo da polpa no talude de lançamento é turbulento,
condicionado pelo método de lançamento e promove a formação de microcamadas. Cruz
(1996) sugere que a espessura dessas microcamadas seja inferior a 1mm.

A formação de depósitos estratificados em barragens de rejeitos construídas pela técnica
de aterro hidráulico remete à existência de anisotropia de permeabilidade kH/kv (onde kH
e kv são respectivamente os coeficientes de permeabilidade horizontal e vertical).

Melentiev et al. (1973 apud CRUZ, 1996) apresentam os valores de permeabilidade
medidos em quatro barragens soviéticas, reproduzidos na Tabela 2.6.
Tabela 2.6 – Permeabilidades medidas em barragens soviéticas Melentiev et al. (1973 apud CRUZ,
1996).

Barragem

Material

Kakhovskaya
Areia fina
Kairak-Kaumskaya
Areia média
Novossibirskaya
Areia fina e com cascalho
Golovnaya
Areia siltosa

A = (𝑘𝐻 /𝑘𝑉 )

𝑘𝑚é𝑑𝑖𝑜 (cm/s)

1,4
1,7
2,2
-

1×10-2
1,4×10-2
8,6×10-3
5,8×10-4

Rocha (2019) apresenta uma compilação similar para as barragens de rejeito, com o
objetivo fornecer um panorama geral dos valores de condutividade hidráulica de rejeitos
de minério de ferro e sua ordem de grandeza. Alguns destes valores se encontra na Tabela
2.7.
Tabela 2.7 – K médio em barragens de rejeitos de ferro (modificado de Rocha (2019)).

Barragem

Mina

A = (𝑘𝐻 /𝑘𝑉 )

𝑘𝑚é𝑑𝑖𝑜 (cm/s)

Barragem do Pontal
Barragem Doutor
Barargem Campo Grande
Barragem Fundão

Cauê
Alegria
Timbopeba
Germano

3,34

5,91×10-6
2,79×10-6
2,25×10-5
3,36×10-6

Como observado na Tabela 2.6, os valores de anisotropia (A) são baixos para materiais
com características de areias, entretanto, Vick (1990) sugere que a relação kH/kv
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geralmente se enquadra entre 2 e 10 para muitos tipos de rejeitos, sendo a anisotropia e a
largura de praia os principais condicionantes da superfície freática (Figura 2.9).

Figura 2.9 – Influência da largura de praia sobre a superfície freática de um alteamento a montante,
com uma seção homogenia, relação kH/kv= 10 e construído sobre uma fundação impermeável (VICK,
1990).

Rocha (2019) simulou, por meio de análises paramétricas, o efeito da anisotropia de
permeabilidade para uma barragem de rejeitos, concluindo que para fundações com baixa
permeabilidade o aumento dos valores de anisotropia dos rejeitos por si só não resultou
em grandes alterações na rede de fluxo.

Pirete et al. (2014) coletaram rejeitos ao longo da praia de duas barragens de rejeitos
formadas pela técnica de aterro hidráulico. Os resultados (Figuras 2.10) apresentaram
variação de permeabilidade entre os rejeitos coletados nas praias e o rejeito total na saída
das usinas, evidenciando o efeito da segregação hidráulica e contatando que, nas
barragens estudadas, estavam sendo formados dois tipos de depósitos de rejeitos dentro
dos reservatórios: o primeiro situado até 100m da crista; e o segundo, a partir de 100m.
Esse último com características semelhantes às do rejeito total coletado na saída da usina.

Figura 2.10 – Médias de permeabilidade k (cm/s) das amostras coletadas nas usinas e praias das
barragens (PIRETE et al., 2014).
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Parâmetros de resistência

A obtenção de parâmetros de resistência, tanto para os solos de fundação quanto para os
rejeitos a serem utilizados como material de construção dos aterros hidráulicos, é obtida
pela execução de ensaios especiais. Cruz (1996) destaca que os ensaios especiais, além
de fornecerem parâmetros de cálculo para o projeto, definem a tipologia de
comportamento dos materiais quando submetidos a solicitações de compressão e
cisalhamento.
 Ensaios nos rejeitos em laboratório:

Para Mendes (2007), os rejeitos descartados do beneficiamento de minério de ferro são,
em geral, constituídos de materiais finos a médios, com parcelas variáveis de materiais
siltosos e argilosos. A resistência ao cisalhamento desses rejeitos se assemelha à das
areias e é função do nível de tensões e do atrito entre os grãos, sendo este último
influenciado principalmente pelo formato dos grãos, compacidade e tensão de
confinamento, sendo os ensaios triaxiais sob diferentes trajetórias de tensão os mais
indicados para sua obtenção:


Ensaios triaxiais não drenados do tipo CIU (consolidated isotropic undrained
test);



Ensaios triaxiais não drenados em amostras saturadas do tipo CIUsat (consolidated
isotropic undrained saturated test);



Ensaios triaxiais drenados tipo CD (consolidated drained test);



Ensaios triaxiais não drenados tipo UU (unconsolidated undrained triaxial test);



CKU (Anisotropic Triaxial Consolidation undrained Test).

Os ensaios tipo UU são executados visando simular o comportamento do rejeito lançado
no reservatório que não passa por processo de compactação ou adensamento. O emprego
de ensaios do tipo CKU tem sido proposto nas etapas iniciais de projetos de barragens de
rejeitos construídas pela técnica de aterro hidráulico, de modo a prever o comportamento
dos rejeitos saturados, principalmente na avaliação e determinação do potencial de
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liquefação estática.

No ensaio CKU, as forças axiais e laterais são aplicadas

independentemente. Di Benedetto et al. (2003), ao analisarem os resultados de ensaios
isotrópicos e anisotrópicos em amostras de argilas não consolidadas, constataram uma
melhor acurácia na descrição por parte dos ensaios anisotrópicos do processo de
cisalhamento, possibilitando uma melhor observação do efeito da dilatância na variação
da poropressão dos materiais. Constataram ainda que é possível prever neste tipo de
ensaio as deformações verticais futuras, a partir da estimativa de deformações horizontais.

Diversos estudos aplicados ao comportamento dos rejeitos mais grossos são amparados
em análises similares dos solos granulares, justificados pelas semelhanças que ocorrem
para algumas propriedades desses materiais (Hernandez, 2002; Presotti, 2002),
particularmente em termos do arranjo das partículas e no estado de compacidade do
material.

A Tabela 2.8 apresenta valores de referência para os parâmetros efetivos de resistência
obtidos em laboratório na forma de intercepto de coesão (𝑐 ′ ) e ângulo de atrito (𝜙′), além
do peso específico utilizados para rejeitos lançados, que posteriormente serviram como
fundação nos alteamentos de algumas barragens de rejeitos construídas pela aplicação da
técnica de aterro hidráulico no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais.
Tabela 2.8 – Parâmetros dos rejeitos utilizados como material de fundação nos alteamentos de
algumas barragens construídas pela técnica de aterro hidráulico no Quadrilátero Ferrífero.

Autor
Resente
(2013)
Castilho
(2017)
Miranda
(2018)

3

Parâmetros de
resistência
𝑐 ′ (𝑘𝑃𝑎) 𝜙′(°)

Barragem

Mina

γ (𝑘𝑁/𝑚 )

Fundão

Germano

17,40 (𝛾𝑛 )

20

34,5

Germano

Germano

20,00 (𝛾𝑛 )

0

31,9

Forquilha I

Fábrica

25,80 (𝛾𝑛 )

0

33,7

 Ensaios nos rejeitos em campo:

As análises de comportamento não drenado ao cisalhamento para barragens de rejeitos
construídas pela técnica de aterro hidráulico passaram a ser uma exigência a revisão da
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NBR 13.028 em 2017. Fear e Robertson (1995), ao proporem metodologia para a
estimativa da resistência não drenada para areias, com base em ensaios tipo SPT e CPT,
criaram caminho para o emprego de suas formulações também para os rejeitos de
mineração. Atualmente as formulações mais utilizadas constam de Olson e Stark (2002)
e Olson e Stark (2003), mas, recentemente, autores como Idriss e Boulanger (2008),
Sadrekarimi (2014), Jefferies e Been (2015) e Robertson (2016) apresentaram trabalhos
voltados à avaliação do potencial de liquefação, compilando formulações clássicas da
mecânica do solos dos estados críticos, que foram aplicadas com sucesso a bancos de
dados de ensaios de campo e laboratório de diversos locais, com a descrição dessas
metodologias de forma bastante detalhada, que permitem tanto a avaliação preliminar do
comportamento do material pela avaliação do parâmetro de estado (𝜓), com a estimativa
de valores de resistência não drenada associados à condição crítica de cisalhamento a
partir da base de ensaios de campo tipo SPT e CPT, com a possibilidade de ajustes
utilizando parâmetros específicos para rejeitos de mineração.

Em seu estudo sobre liquefação dos rejeitos de minério de minério de ferro, Ferreira
(2018) realizou a determinação das resistências não drenadas de pico 𝑆𝑢 (𝑝𝑖𝑐𝑜) e crítica
ou liquefeita 𝑆𝑢 (𝐿𝑖𝑞) com base em ensaios tipo CPT em uma barragem do Quadrilátero
Ferrífero de Minas Gerais (Figura 2.11), tendo como base a proposição de Olson (2001).

(a)

(b)

Figura 2.11 – Perfil das resistências cisalhantes de pico [Su x tensões confinantes] – Ferreira (2018):
(a) Pico; (b) liquefeita.
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Para fins comparativos, Ferreira (2018) também estimou a resistência liquefeita com base
na proposição de Idriss e Boulanger (2008), cujos resultados estão apresentados na Tabela
2.9. De acordo com os valores estimados, a razão de resistências cisalhantes é da ordem
de 0,12, valor ligeiramente acima ao do limite superior obtido pela aplicação das
proposições de Olson (2001) que foi de 0,11.
Tabela 2.9 – Valores estimados para a resistência liquefeita pelos ensaios CPT (adaptado de
Ferreira (2018).

Furo

𝑆𝐿𝑖𝑞 /𝜎 ′

CPTu 01
CPTu 02
CPTu 03
CPTu 04

0,12
*
*
0,12

* Não foram obtidos valores dentro do domínio de validade da proposição de Idriss e Boulanger (2008).



Poropressões

Vick (1990) resume em três fontes básicas os problemas de poropressão que podem
ocorrer em aterros construídos com rejeitos, conforme Figura 2.12.

Figura 2.12 – Origens da poropressão nas análises de estabilidade. (a) Poropressão estática inicial
gerada por percolação. (b) Excesso de poropressão inicial provocado por carregamento uniforme
rápido. (c) Poropressão gerada por cisalhamento. (d) Combinação das condições de poropressão –
modificado de Vick(1990).
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A primeira fonte de poropressão tem origem na percolação. Essas poropressões estáticas
iniciais são geralmente derivadas do fluxo de percolação em regime permanente e sua
presença não dependente da aplicação de qualquer carga externa sobre o aterro. Enquanto
procedimentos rigorosos para a determinação das poropressões estáticas requerem o
exame de linhas equipotenciais de redes de fluxo completas, uma aproximação razoável
comumente usada em análises de estabilidade é que a poropressão, em um determinado
ponto, corresponde à sua profundidade abaixo da superfície freática, como mostra a
Figura 2.12 (a).

A segunda fonte de poropressão é o excesso inicial causado por um carregamento rápido
e uniforme, como mostrado na Figura 2.12 (b). Essa condição pode ocorrer, por exemplo,
por um alteamento a montante sendo executado a uma velocidade muito rápida em relação
à capacidade dos rejeitos de dissipar as poropressões geradas no processo de
adensamento. Para fins de modelagem, pode-se considerar o aumento incremental sendo
aplicado instantaneamente. No momento da aplicação de carga, a tensão total aplicada
pelo incremento de carga seria convertida em poropressão - como uma primeira
aproximação - dando origem ao valor 𝑢𝑒 mostrado na Figura 2.12 (b).
A terceira fonte entre as condições de poropressão, e talvez a que gere maior confusão, é
a ilustrada na Figura 2.12 (c). Corresponde às poropressões devidas ao cisalhamento,
geradas por alterações na tensão de cisalhamento que podem ocorrer rapidamente em
relação à condição de drenagem e características de dissipação das poropressões do
material. Na terminologia comum: um carregamento não drenado. Para Vick (1990), as
condições mais problemáticas para análise de poropressões envolvem materiais soltos de
grãos finos. Neste caso, carregamentos rápidos afetam a tensão cisalhante, podendo
resultar no desenvolvimento de poropressões significativas durante o cisalhamento. Essas
poropressões não teriam a oportunidade de se dissiparem devido à rapidez do
cisalhamento. As alterações rápidas na tensão de cisalhamento que deram origem a esta
terceira classe de poropressões não necessariamente estão limitadas a uma aplicação de
carga. Um descarregamento produzido por uma remoção de material no pé de um aterro
também produz mudanças na tensão de cisalhamento que podem propiciar a geração de
poropressão.
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Vick (1990) ressalta ainda que poropressões que derivam a partir destas três fontes podem
ser somadas na sua aplicação para uma análise de estabilidade, como apresentado na
Figura 2.12 (d). As poropressões iniciais podem resultar tanto das poropressões estáticas,
bem como do excesso de poropressões resultante da aplicação prévia de uma carga
uniforme. Se a ruptura rotacional do talude for considerada, sendo assumida como
resultado da aplicação rápida de uma carga externa, as poropressões geradas devido ao
cisalhamento também ocorreriam e seriam adicionadas às anteriormente existentes
oriundas de outras fontes.

2.3.3 Instrumentação

Fusaro (2017) descreve que, para uma barragem, mesmo sendo o projeto e a construção
adequados, existe um risco remanescente a ser controlado por meio das atividades de
auscultação de barragens. O monitoramento das estruturas, utilizando-se inspeções e
instrumentação, pode indicar reparos a serem executados para restabelecer as condições
de segurança desejadas ou mesmo a necessidade de adoção de medidas emergenciais,
conforme conceitos básicos de segurança de barragens (Figura 2.13).

Figura 2.13 – Princípios básicos de segurança de barragens (Fusaro, 2007).

O principal objetivo da instrumentação é ser fonte de informações sobre o comportamento
da condição de segurança de uma barragem, contribuindo para o entendimento do seu
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desempenho de modo a suportar tomadas de decisão (Fonseca, 2003; Hu e Li, 2011; Yu
et al., 2011; Penna et al., 2014).

Fusaro (2007) destaca os principais parâmetros medidos e os tipos de instrumentos a
serem utilizados para o monitoramento de barragens:
• poropressões em aterros e fundações (piezômetros);
• vazões de percolação (medidores de vazão);
• carregamento de partículas pelos fluxos de água através do maciço e/ou fundações
(medição de turbidez da água);
• deformação dos maciços e fundações (marcos de recalque superficial, medidores de
recalque, inclinômetros, extensômetros de hastes);
• erosões a jusante e/ou em bacias de dissipação (levantamentos topográficos);
• sismos naturais ou induzidos (acelerógrafos / sismografos);
• tensões no aterro (células de pressão total);
• empuxos de terra sobre estruturas de concreto (células de pressão total).


Aplicações de tecnologias de monitoramento para barragem de rejeitos

Yu et al. (2011) descrevem a complexidade das barragens de rejeitos como um desafio nos
projetos de instrumentação e monitoramento, cuja configuração necessária deve ser

avaliada de acordo com as características e materiais de projeto, tipo de alteamento,
topografia e condições geológicas. O sistema deve ser monitorado regularmente e as
informações relevantes, como nível do reservatório, comprimento da praia, restrição de
altura, deslocamentos internos, poropressões, linha de freática, turbidez, estruturas de
drenagem e descargas de água devem ser coletadas. Em seguida, o monitoramento do
local deve ser implantado com as definições e configurações dos níveis de controle, e o
monitoramento automático remoto pode ser implementado para garantia das análises e
respostas (Hu e Li, 2011). Para tanto, a escolha do instrumento, a colocação e o
comissionamento devem ser feitos estritamente de acordo com as especificações, para
que a integração do sistema ocorra de forma técnica e harmoniosa (Figura 2.14), alerta
Silveira (2013), ao compartilhar suas lições aprendidas com a automação da
instrumentação de barragens no Brasil.
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Figura 2.14 – Exemplo de diagrama para o fluxo de trabalho de um sistema de monitoramento de
barragens de rejeitos (Yu et al., 2011).



Monitoramento de poropressões

Os instrumentos convencionalmente utilizados para a medida de poropressões em obras
geotécnicas são os piezômetros (Fonseca, 2003). Os piezômetros do tipo Casagrande são
os mais empregados no Brasil para o acompanhamento da variação hidrostática em
barragens de rejeitos. Entre as vantagens deste tipo de piezômetro se destaca a sua
simplicidade construtiva, custos de instalação reduzidos, confiabilidade dos resultados e
boa durabilidade das instalações (Machado, 2007; Cerqueira et al., 2016).

A leitura dos piezômetros tipo Casagrande é realizada de forma manual, normalmente
utilizando um sensor elétrico sonoro. As leituras também podem ser automatizadas
(Figura 2.15), por meio de sensores elétricos resistivos, pneumáticos, corda vibrante ou
de qualquer outra natureza, conforme vantagens e desvantagens descritas por Cruz (1996)
e Fonseca (2003).

A automação de leituras dos piezômetros tipo Casagrande, juntamente com os indicadores
de nível d’água, que comumente são instalados nas barragens de mineração, possibilita a
acoplagem destes instrumentos a modernos sistemas de monitoramento em tempo real,
que vem sendo implementados para as barragens de rejeitos, similar ao descrito por Hu e
Li (2011).

Para o monitoramento, poropressões geradas por sismos naturais ou por vibrações
induzidas pelo tráfego de equipamentos ou detonações, os piezômetros elétricos do tipo
piezo-resistivos possuem o menor tempo de resposta (Cruz, 1996; Fonseca 2003), com
possibilidade de medições de poropressões instantâneas a cada segundo.
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Figura 2.15 – Croqui de instalação do piezômetro Casagrande com sensores automatizados
(Cerqueira et al., 2016).



Monitoramento de vibrações induzidas

O monitoramento de vibrações induzidas não fazia parte da prática corriqueira de
auscultação para a verificação de danos estruturais em barragens de rejeitos no Brasil.
Este conceito mudou após os acidentes da Barragem de Fundão, em 2015 (Carmo et al.,
2017; Queiroz et al., 2018) e Brumadinho, em 2019 (Petley e Monticelli, 2020), onde o
fenômeno da liquefação dinâmica (Gu et al., 1993; Zhang e Chun-He, 2006; Fuyou et al.,
2012) passou a ser considerado como hipótese juntamente com a possibilidade de
liquefação estática (Kramer e Seed , 1988; Fourie et al., 2001; Pereira, 2005; Ferreira,
2018) como prováveis causas da ruptura destas barragens, ambos de máxima relevância
para o setor minerário brasileiro, dada a quantidade de perda de vidas, danos ambientais
e socioeconômicos.

Nesta conjuntura, conhecer e entender formas de monitoramento e controles das
vibrações induzidas sobre barragens de rejeitos (Figura 2.16), principalmente as
construídas pelo método de montante, passaram a ser necessárias para se entender melhor
a influência das ondas vibratórias advindas de atividades operacionais (detonações,
plantas de beneficiamento e obras sobre o próprio barramento) no comportamento e
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estabilidade das estruturas. Dentro do cenário de pesquisas adotando ensaios
sismográficos automatizados em barragens, o foco se concentra em eventos gerados por
tremores de terra e detonações de rocha, com destaque para monitoramento de
barramentos de concreto (Fuhr e Huston, 1993; Darbre e Proulx, 2002; Oliveira e Câmara,
2012).

Figura 2.16 – Estações autônomas de monitoramento utilizado sismógrafos de engenharia
montados sobre uma barragem de rejeito.

2.3.4 Recomendações e legislação

A International Commission on Large Dams (ICOLD, 2001) destacava, à época de sua
publicação, que falhas em barragens continuavam a ocorrer, apesar das melhorias
tecnológicas disponíveis para projeto, construção e operação, provocando perdas
econômicas, degradação ambiental e, em muitos casos, perda de vidas.

Para a referida publicação, as causas para as rupturas muitas vezes estão relacionadas à
falta de atenção aos detalhes. A construção das barragens de rejeitos é geralmente lenta,
passando pela troca de funcionários responsáveis, alterações e, até mesmo, mudanças de
propriedade ao longo do seu ciclo de vida. As alturas do projeto original são muitas vezes
excedidas, e as propriedades dos rejeitos podem mudar em decorrência das características
das jazidas e alterações no processo de tratamento. A operação equivocada do reservatório
pode provocar o aumento do nível freático no interior do maciço ou até mesmo o
galgamento.

Bowker e Chambers (2005) listam que as causas mais comuns de ruptura incluem
problemas de fundações relacionados a investigações insuficientes, transições
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inadequadas ou deficientes, instabilidade de taludes, controle de erosão e carregamentos
adicionais causados por alteamentos excessivos.

Para as fases de projeto, construção, operação e fechamento de barragens de rejeitos,
principalmente para as barragens construídas pelo método de montante e linha de centro,
o ICOLD (2001) recomenda a elaboração de:

1

Investigação detalhada por geólogos experientes e engenheiros geotécnicos para
determinar possível potencial de falha, com ensaios de campo e laboratório para
determinar as propriedades dos materiais de fundação;

2

Aplicação dos procedimentos existentes no estado da arte para projetos de
barragens de rejeitos;

3

Supervisão da construção e inspeção por especialistas;

4

Realização de ensaios de laboratório para as condições "as built";

5

Rotina de monitoramento;

6

A avaliação da segurança para as condições observadas, incluindo "as built" da
geometria e resistência ao cisalhamento dos materiais. Observações e avaliações
das condições piezométricas;

7

Estudos de ruptura de barragens (Dam break);

8

Planos de contingência;

9

Auditorias de segurança periódica.

Parte das recomendações do ICOLD foi incorporada à Lei Federal nº 12.334 de 20 de
setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB)
destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária
de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, criando o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens.

A aplicação da Lei Federal nº 12.334 vem sendo realizada com o auxílio, até o momento,
dos seguintes normativos instrutivos:
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1) Resolução CNRH nº 143, de 10 de julho de 2012, que estabelece critérios gerais
de classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e
pelo volume do reservatório;

2) Resolução nº 144, de 10 de julho de 2012, que estabelece diretrizes para
implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, aplicação de seus
instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de
Barragens;

3) Portaria nº 14, de 15 de janeiro 2016, que estabelece prazo para apresentação de
comprovante de entrega das cópias físicas do Plano de Ação de Emergência de
Barragem de Mineração (PAEBM) para as Prefeituras e Defesas Civis municipais
e estaduais, conforme exigido pelo art. 7º da Portaria nº 526, de 2013, e dá outras
providências;

4) Portaria nº 70.389, de 17 de maio de 2017, que Cria o Cadastro Nacional de
Barragens de Mineração, o Sistema Integrado de Gestão em Segurança de
Barragens de Mineração e estabelece a periodicidade de execução ou atualização,
a qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de
detalhamento do Plano de Segurança da Barragem, das Inspeções de Segurança
Regular e Especial, da Revisão Periódica de Segurança de Barragem e do Plano
de Ação de Emergência para Barragens de Mineração, conforme art. 8°, 9°, 10,
11 e 12 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política
Nacional de Segurança de Barragens – PNSB;

5) Resolução nº 4, de 15 de fevereiro de 2019, que estabelece medidas regulatórias
cautelares, objetivando assegurar a estabilidade de barragens de mineração,
notadamente aquelas construídas ou alteadas pelo método denominado "a
montante" ou por método declarado como desconhecido;

6) Resolução nº 13, de 8 de agosto de 2019, que estabelece medidas regulatórias,
objetivando assegurar a estabilidade de barragens de mineração, notadamente
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aquelas construídas ou alteadas pelo método denominado "a montante" ou por
método declarado como desconhecido e dá outras providências;

7) Resolução nº 32, de 11 de maio de 2020, que altera a Portaria nº 70.389, de 17 de
maio de 2017, no que tange a normas de segurança de barragens de mineração e
dá outras providências.

Em 30 de setembro de 2020, foi publicada a Lei Federal nº 14.066, que altera a Lei nº
12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB), com destaque para o Art. 3º, onde fica proibida a construção ou o
alteamento de barragem de mineração pelo método a montante.

Todas as barragens já implantadas e novos projetos devem atender na integra à PNSB,
que apresenta como principais avanços a implantação de uma rotina mínima de inspeções
de segurança nas barragens, a elaboração de cenários de ruptura de barragens (Dam
break) e a criação um Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração
(PAEBM).

Na esfera estadual, para o estado de Minas Gerais se destacam as atualizações:

1) Deliberação normativa COPAM nº 62, de 17 de dezembro de 2002, que dispõe
sobre critérios de classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos
e de reservatório de água em empreendimentos industriais e de mineração no
Estado de Minas Gerais;

2) Deliberação Normativa COPAM nº 87, de 17 de junho de 2005, que altera e
complementa a Deliberação Normativa COPAM nº 62;

3) Deliberação normativa COPAM nº 87, de 06/09/2005, que dispõe sobre critérios
de classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de
reservatório de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado
de Minas Gerais;
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4) Deliberação Normativa COPAM no 124, de 09 de outubro de 2008: Complementa
a Deliberação Normativa COPAM No 87, de 06/09/2005, que dispõe sobre
critérios de classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de
reservatório de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado
de Minas Gerais;

5) Resolução conjunta SEMAD/FEAM nº 2.833, de 26 de agosto de 2019, que
estabelece procedimento a ser seguido para envio dos relatórios resultantes das
auditorias técnica de segurança de barragens e declaração da condição de
estabilidade da barragem no ano de 2019;

6) LEI 23291, de 25/02/2019, que institui a política estadual de segurança de
barragens.

2.3.5 Descomissionamento

A destinação final das barragens após o ciclo de exploração de uma mina é uma
preocupação corriqueira das empresas de mineração, agências reguladoras e órgãos
ambientais. Na ausência de legislação específica para a desativação de barragens, a
Resolução ANM nº 4, de 15 de fevereiro de 2019, que proíbe a utilização do método de
alteamento de barragens de mineração denominado "a montante" em todo o território
nacional e fixa prazos para concluir a elaboração de projeto técnico executivo de
descaracterização dessas estruturas, juntamente com a Resolução ANM nº 13, de 8 de agosto
de 2019, que estabelece critérios técnicos para descaracterização das barragens de montante,
e estabelece prazos para o término de implantação dos projetos descaracterização,
representam avanços significativos, mas que ainda deixam a cargo do empreendedor e

consultoria de projetos decidir quais medidas serão tomadas, abrindo espaço para
discordâncias entre as partes interessadas sobre a eficácia das ações tomadas para o
fechamento de uma estrutura.

A NBR 13028/2017, que trata da elaboração e apresentação de projeto de barragens para
disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água, do ponto de vista
de descomissiamento, exige que o extravasor da etapa de desativação seja dimensioando
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para a Precipitação Máxima Provável (PMP) e que um plano de desativação seja
elaborado quando o uso futuro da área esteja definido.

Williams (2005) destaca que a reabilitação convencional de barragens de rejeitos envolve
a colocação de uma cobertura do solo na superfície de rejeitos, que deve apresentar
capacidade de carga adequada, para não gerar problemas pós-fechamento. O autor chama
a atenção para o dimensionamento da camada de proteção, levando em consideração o
clima, natureza física e química dos rejeitos, concentração de sólidos dos rejeitos no
depósito e uso futuro da área pós-mineração ou sua função ecológica.

Namba et al. (2007) apresentaram uma metodologia de projeto de descomissionamento
de barragens de rejeito construídas em sequência, aplicando a metodologia a uma mina
de manganês desativada no sul de Minas Gerais (Figura 2.17). A solução é chamada pelo
autor de “wetlands”: são áreas úmidas sujeitas a inundações periódicas ou permanentes,
que permitem o desenvolvimento de um sistema estável e autossuficiente, tipicamente de
transição onde o fluxo da água, o ciclo dos nutrientes e a energia do sol são capazes de
produzir um único ecossistema caracterizado pelas águas, pelos solos e pela vegetação.
Por serem estruturas galgáveis, mostram-se como importante alternativa à solução
clássica

de

descomissionamento

por

meio

da

construção/ampliação

e

operação/manutenção de vertedores projetados para vazões extremas. São necessários
estudos hidrológicos, hidráulicos e geotécnicos para avaliar

esse tipo de alternativa de

descomissionamento.

Figura 2.17 – Seção Transversal do Talude Galgável implementado por Namba et al. (2007).

Sousa e Gomes (2018) apresentam como “case” de sucesso o fechamento da Barragem
II, que teve sua lavra concluída no ano de 2017, conforme consta em ITAMINAS (2016).
45

Esta estrutura foi projetada e construída em 1990 com o objetivo de contenção dos rejeitos
oriundos de uma instalação de tratamento de minério. A lavra dos rejeitos da Barragem
II, que constava de um aterro hidráulico para montante, foi total, realizada por meio de
escavação mecanizada, utilizando-se equipamentos convencionais e dragas, tais como:
caminhões rodoviários traçados de 25 t; escavadeiras hidráulicas, “long reaches” e
carregadeiras. A sequência apresentada nas Figuras de 2.18 a 2.20 ilustra a forma do
barramento durante os anos de lavra até a completa descaracterização. A Mineradora
Itaminas proprietária da estrutura é referência na lavra de barragens no Quadrilátero
Ferrífero.

Figura 2.18 - Início da lavra.

Figura 2.19 – Avanço da lavra com o rebaixamento do nível d’água e formação de taludes em
rejeito.

2012

2017

Figura 2.20 – Lavra finalizada (Sousa e Gomes, 2018).
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A FEAM (2012) vem incentivando, por meio da divulgação no seu Banco de Boas
Práticas Ambientais, o reaproveitamento de rejeitos para diversos fins, como a produção
de areia industrial e tijolos. O objetivo é promover, no futuro, a retomada de antigas pilhas
e barragens de mineração, diminuindo assim o passivo ambiental deixado pela atividade
mineradora.

2.3.6 Modos de falha e estudos de ruptura

Rico et al. (2008) destacam que um mecanismo de falha em barragem pode resultar em
uma ruptura parcial ou completa, sendo as principais categorias: fundação, galgamento,
ruptura de taludes, erosões, subsidências, piping, liquefação, problemas estruturais,
manutenção e causas desconhecidas. Obviamente, conforme enfatizado por Lottermoser
(2010), as falhas também podem ocorrer a partir de incidentes resultantes da associação
de mecanismos, como uma erosão evoluir para um Piping ou um deslizamento de talude
provocar um galgamento, sendo que alguns desses eventos poderão ocorrer rapidamente,
com pouco ou nenhum aviso (por exemplo, liquefação). Em alguns casos, a estrutura vai
demonstrar sinais de não conformidades durante um período significativo de tempo
(ravinamento, trincas, turbidez, etc.), exigindo a correção imediata desses mecanismos
logo que detectados (EPA, 1994).

Várias publicações compilaram informações sobre falhas em barragens de rejeitos
(Davies et al., 2000; Pereira, 2005; Kossoff, al., 2014; Ribeiro, 2015; Armstrong et al.,
2019), incluindo estudos detalhados dos maiores incidentes ocorridos no Brasil, que
constam das barragens de Barragens de Fundão, em 2015 (Carmo et al., 2017; Queiroz et
al., 2018) e Brumadinho, em 2019 (Petley, 2020).

Armstrong et al. (2019) alertam para o número crescente de rupturas em barragens de
rejeitos, que dobrou nos últimos 20 anos (Figura 2.21). Os autores destacam os avanços
na tecnologia de mineração, que tornaram possível explorar depósitos de menor teor,
apesar da queda nos preços das commodities, o que significa dispor mais rejeitos e
ampliar as estruturas de disposição existentes, conclusão com base na análise de quatro
rupturas recentes de barragens de rejeitos em países com uma forte tradição de mineração
(Los Frailes na Espanha, Mt Polley no Canadá, Samarco e Brumadinho no Brasil).
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Figura 2.21 – Número de rupturas de barragens a cada 5 anos (Armstrong et al., 2019).

Com a entrada em vigor da Lei Federal Nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, os estudos
de ruptura hipotética, também denominados estudos “Dam break”, passaram a ser
obrigatórios para barragens de rejeitos, possibilitando a implantações de ações
emergências nas zonas de abrangências das manhas de inundação das barragens.

Ribeiro (2015) expõe que, para barragens de rejeitos, o estudo das rupturas se torna mais
complexo, uma vez que a saída do material do reservatório envolve fenômenos de ruptura
geotécnica e fluxo hiperconcentrado dos rejeitos liquefeitos. Nesse contesto, modelos
simplificados apresentados por Jeyapalan et al. (1983) e também por Hungr (1995),
adicionaram parâmetros geométricos do reservatório e dados de reologia dos rejeitos,
baseados na abordagem hidráulica equacionada, por meio da propagação de onda
dinâmica de fluidos não Newtonianos (Figura 2.22).

Figura 2.22 – Comportamento reológico dos fluidos independentes do tempo (Ribeiro, 2015).

Ribeiro (2015), na busca de um modelo representativo para fluidos não Newtonianos,
apresenta o desenvolvimento de uma metodologia completa para a avaliação do
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fenômeno de rupturas de estruturas de contenção de rejeitos, incorporando aspectos
geotécnicos de sedimentação e adensamento dos rejeitos, de forma a subsidiar a previsão
do estado dos materiais depositados no reservatório e de sua resistência ao cisalhamento.
A partir do conhecimento das características geotécnicas dos materiais depositados, a
metodologia proposta avaliou o desenvolvimento da ruptura no reservatório, de modo a
permitir a previsão da geomorfologia da ruptura e volume de rejeitos rompido, foi
utilizado para as simulações o software DAN-W. Os resultados apresentados
demostraram que a metodologia proposta previu os volumes de ruptura com precisão
superior a outras metodologias disponíveis.

Machado (2017) apresenta uma retroanálise da propagação decorrente da ruptura da
Barragem do Fundão com diferentes modelos numéricos e hipóteses de simulação. Foram
realizadas simulações hidráulicas referentes ao evento, totalizando 7 (sete) cenários, que
variam entre fluidos aquosos e hiperconcentrados (Figura 2.23), utilizando modelagens
hidráulicas uni e bidimensionais, bem como os programas HEC-RAS e FLO-2D
simulando meios fluidos aquosos e fluidos não Newtonianos, sendo que os parâmetros
reológicos foram obtidos com reômetros e teste de slump.

Figura 2.23 – Comparação das manchas de inundação dos Cenários 1 e 2 (HEC-RAS 1D - aquoso e
hiperconcentrado) apresentados por Machado (2017).

Os resultados das simulações indicaram ser perceptível que o decaimento da vazão é
superior, quando há o aumento do valor de viscosidade do fluido. O tempo para máxima
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profundidade também é superior, em consequência de menores velocidades observadas
no fluido com grande carreamento de partículas sólidas em suspensão.

2.3.7 Reologia

Reologia é a ciência que estuda a deformação e o escoamento de matéria como reação a
forças externas (Lyklema, 2005; Nascimento, 2008; Melo, 2014). Os estudos para
conhecimento das propriedades reológicas dos rejeitos, como instrumento para avaliação de
possíveis impactos ambientais causados por rupturas de estruturas de contenção na indústria
de mineração ganharam notoriedade nos últimos anos com o avanço de legislações e
exigências de órgãos de fiscalização, tendo como principais ferramentas ensaios de paleta
(vane test) e Slump Test (Boger, 2013; Ribeiro, 2015; Santos, 2020).

Ribeiro (2015), em sua Proposta de metodologia para avaliação do efeito de rupturas de
estruturas de contenção de rejeitos, além do emprego do Slump Test e vane test, em razão
da dificuldade da determinação da viscosidade dos rejeitos, desenvolveu um viscosímetro
coaxial de palheta, com resultados comparativos na Tabela 2.10. O Autor destaca que o
equipamento desenvolvido forneceu resultados consistentes com o ensaio de Slump Test
para cálculo da tensão de escoamento, sendo que o viscosímetro apresentou boa
capacidade de medida de tensões de escoamento para baixos teores de sólidos, enquanto
o ensaio de Slump apresentou-se melhor para medição da tensão de escoamento para
teores de sólidos volumétricos maiores que 55%.
Tabela 2.10 – Resultados dos ensaios de Slump Test e Viscosímetro Coaxial de Palheta obtidos por
Ribeiro (2015).

(%) Passante na
peneira 200
(0,075mm)

> 70%

Slump Test
Teor de
Umidade
(%)
57,9
34,0
27,8
25,2
22,8
18,6
15,0

Tensão de
Escoamento
(Pa)
0,00
59,59
114,70
350,52
646,89
1726,33
2396,53
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Viscosímetro Coaxial de Palheta
Teor de
Umidade (%)
100,0
69,3
52,6
41,5
42,8
27,6
22,6

Tensão de
Escoamento
(Pa)
19,36
28,93
38,18
64,23
71,26
121,94
602,82

Santos (2020) apresenta uma Análise comparativa de métodos para determinação da tensão
de escoamento em rejeitos de minério de ferro, com o objetivo de avaliar, por meio de ensaios

de Slump Test e de palheta (Vane Test), a tensão de escoamento para uma série de
amostras, fazendo-se o uso de diferentes tipos de materiais e de procedimentos para
realização de ensaios (As metodologias foram nomeadas de C-1 (Pashias et al., 1996), C-2
(Castro, 2007), C-3 (Ferraris e De Larrard, 1998) e C-4 (Pereira et al., 2018)). Nesse estudo,

foi realizada a caracterização dos rejeitos e definidas as dosagens associadas às misturas
dos rejeitos e determinada a tensão de escoamento pelos métodos citados. Os ensaios de
paleta foram realizados com o objetivo de correlacionar os seus resultados com aqueles
obtidos no teste de Slump, considerando os valores de tensão de escoamento como
balizador comparativo, a Figura 2.24 apresenta os resultados para uma amostra com 70%
de rejeito de flotação + 30% de rejeito ultrafino, com 64% passante na peneira 200
(0,075mm), em que é possível se observar as metodologias de ensaios mais aderentes ao
Vane Test.

Figura 2.24 – Comparação entre os resultados dos ensaios de abatimento e de palheta - 70% de
rejeito de flotação + 30% de rejeito ultrafino - Molde tipo tronco de cone com 23,5 cm de altura
(Santos, 2020).

2.4

CONDICIONANTES

E

CARACTERÍSTICAS

DOS

REJEITOS

DE

MINÉRIO DE FERRO DEPOSITADOS EM BARRAGENS

Visando a um melhor conhecimento das propriedades geotécnicas dos rejeitos de
mineração, principalmente do rejeito de minério de ferro, importantes centros de
pesquisa, como a Universidade federal de Ouro Preto – UFOP, Universidade de
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Brasília – UnB, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Universidade Federal
de Viçosa – UFV e Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, iniciaram, a
partir da primeira década do século XXI, uma série de pesquisas sobre o comportamento
dos rejeitos utilizados como material de construção de barramentos ou simplesmente
visando entender sua mecânica de deposição nos reservatórios. Nesse contexto, Russo
(2007) e, posteriormente, Ribeiro (2015) apresentam um histórico das pesquisas em
rejeitos granulares no Brasil, contendo os principais desenvolvimentos até a data de
publicação de cada autor. Tais trabalhos proporcionaram melhorias no conhecimento do
comportamento das barragens de rejeitos quanto aos seus parâmetros de projetos, das
metodologias construtivas e de sua segurança, tanto da fase operacional como pósfechamento.

De fato, a aplicação da mecânica dos solos clássica aos rejeitos de mineração não é
elementar, pois se trata de um material oriundo de diferentes matrizes rochosas e
processos de beneficiamento industrial distintos. Rejeitos de cada unidade industrial
possuem sua característica particular, exigindo cautela na extrapolação de parâmetros,
deixando clara a existência de lacunas a serem preenchidas na busca pelo pleno
conhecimento do padrão de comportamento geotécnico desses materiais.

Assim, a abordagem das condicionantes e características dos rejeitos depositados
hidraulicamente em barragens sob a óptica de pesquisas aplicadas, cujo conhecimento é
essencial para a correta interpretação de ensaios de campo e laboratório, definição de
critérios de projeto e montagem de modelos de análises, subsidiando os conhecimentos
necessários ao desenvolvimento do tema central desta tese.

2.4.1 Efeito da segregação hidráulica

Ribeiro (2000) destaca que o comportamento geotécnico do rejeito em uma barragem é
condicionado por suas características mineralógicas e também pela forma de deposição.
Esse comportamento tende a influenciar fortemente a estabilidade de maciços de
barragens construídas com o próprio rejeito. Nesse caso, a formação da praia de rejeitos
e o consequente processo de segregação que nela ocorre foi colocado por Vick (1991)
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como condicionante das propriedades geotécnicas do rejeito e, consequentemente, do
comportamento global da barragem.
Blight e Bentel (1983), diante do pouco conhecimento do comportamento durante a
deposição dos rejeitos de mineração em aterros hidráulicos, descreveram e analisaram os
seguintes aspectos deste comportamento com base em experimentos de laboratório e
medições em campo:

(I)

A relação entre viscosidade, resistência ao cisalhamento e teor de umidade;

(II)

A inclinação assumida por uma lama espessada;

(III)

A triagem do tamanho das partículas em uma praia formada por lançamento
hidráulico;

(IV)

O Gradiente hidráulico de formação de praias;

(V)

A erosão interna durante a deposição da lama.

Os resultados obtidos por Blight e Bentel (1983) apontaram para uma influência direta da
segregação hidráulica nos aspectos relacionados em seu estudo.

Assim, a forma como o material foi lançado, em razão das variáveis de deposição
hidráulica (concentração da polpa, altura e velocidade de lançamento), tendem a alterar
significativamente o comportamento dos aterros hidráulicos, conforme colocado por
Bittar (2006).

Espósito (2000), em seu trabalho de aferir e aperfeiçoar a metodologia probabilística e
observacional aplicada a barragens de rejeito construídas por aterro hidráulico, acoplada
ao método observacional, realizou uma série de visitas técnicas a empresas de mineração
brasileiras, que tiveram por objetivo conhecer a prática adotada na disposição, na
realização de ensaios de campo e também na coleta de amostras para caracterização em
laboratório. A autora avaliou o efeito da segregação hidráulica nas pilhas de rejeitos de
Xingu e Monjolo por meio de relações entre a distância dos pontos de amostragem e a
crista dos barramentos, obtendo-se relações consistentes para:
 A distância do ponto à crista e a massa específica dos grãos;
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 A distância do ponto à crista e o teor de ferro, indicando que tanto a massa
específica dos grãos como o teor de ferro diminuem com a distância;
 A distância do ponto à crista e a massa das partículas da pilha do Monjolo, em
que foi observado um patamar inicial, com uma tendência de diminuição das
massas com o aumento da distância. Esse patamar inicial verificado poderia ser
justificado, segundo a autora, pela concorrência entre a energia erosiva e a energia
de sedimentação. A partir do instante em que há uma equalização entre essas duas
energias, a tendência é ocorrer a segregação, ou seja, a diminuição das massas;
 As relações entre a distância do ponto à crista e o coeficiente de não uniformidade,
em ambas as pilhas, em média, indicaram que CU permaneceu constante ao longo
da praia. Podendo-se dizer que, embora ocorra segregação, as curvas
granulométricas seguem um padrão de paralelismo. As relações entre a distância
do ponto à crista e a razão D90/D10 apresentaram também, em média, a mesma
tendência do coeficiente de não uniformidade.

E também resultados pouco consistentes:
 Não foi observada uma tendência nítida para uma possível relação entre a
porosidade e a distância do ponto à crista, para ambas as pilhas;
 As relações entre as distâncias dos pontos à crista e as massas das partículas com
os dados da pilha do Xingu não demonstraram tendências consistentes.

Visando a uma metodologia para obter parâmetros de projetos consistentes, Ribeiro
(2000) realizou a simulação física do processo de formação dos aterros hidráulicos
aplicado a barragens de rejeitos, utilizando um Equipamento de Simulação de Deposição
Hidráulica – ESDH (Figura 2.25) desenvolvido pelo autor, em parceria com a
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Sendo possíveis avaliações da densidade,
padrões de segregação, teor de umidade, distribuição granulométrica e massa específica
das partículas sólidas ao longo de todo o depósito formado em escala reduzida. Concluiuse que, no caso do rejeito estudado, a densidade das partículas condicionou todo o
processo de segregação e que foi possível representar uma característica importante na
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avaliação do comportamento dos aterros hidráulicos, demonstrando que a segregação
tende a alterar as propriedades geotécnicas do aterro.

Figura 2.25 – Esquema do Equipamento de Simulação de Deposição Hidráulica – ESDH (RIBEIRO,
2000).

Ribeiro (2000) ressaltou a importância de incorporar esse tipo de análise ao processo de
disposição de rejeitos no campo, em vista da variabilidade granulométrica que ele pode
gerar. Correlações entre a montagem de laboratório e campo são vistas como possíveis
(Figura 2.26), mas o autor destaca que uma extrapolação direta de dados usando este tipo
de simulação ainda pode ser considerada prematura, devido às dificuldades associadas às
diferenças nas escalas entre os dois sistemas. Além disso, a variabilidade e a falta de
controle dos parâmetros de campo têm dificultado muito as possíveis comparações
esperadas.

Figura 2.26 – Exemplo de comparação entre os valores de ρd obtidos na Pilha do Monjolo em 07/1999
e os valores obtidos nas simulações em laboratório (Ribeiro, 2000).
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D’Agostino (2008) avaliou as características do material depositado ao longo de praias
de rejeitos de minério de ferro e fosfato, analisando-se a granulometria, densidade real
dos grãos, análise de forma (arredondamento, esfericidade e relação de aspecto), e
também ensaios de simulação hidráulica, estudando a variabilidade da granulometria e
forma dos grãos. O autor verificou que a deposição hidráulica nas praias de rejeitos ocorre
pelo efeito da granulometria e densidade, em lentes e/ou camadas com características
semelhantes, condicionando variações verticais e horizontais, análogas a leques aluviais
úmidos. Não foram observadas neste estudo variações significativas na forma dos grãos
ao longo da praia. Os ensaios de simulação revelam a sedimentação em camadas planares
a lenticulares, com a diminuição da granulometria à medida que se afasta do ponto de
lançamento, mas alterada pelo efeito das paredes do canal de deposição (Figura 2.27).
D’Agostino (2008) destaca que a variabilidade deposicional observada deve ser levada
em consideração no plano de instrumentação de barragens formadas por processos
similares ao seu experimento.

Figura 2.27 – Vista do canal utilizado para simulação de deposição hidráulica (D’Agostino, 2008).

Albuquerque Filho (2004), a partir de ensaios de piezocone (CPT) realizados em praias
de três diferentes barragens de rejeitos granulares, estimou, com base em correlações, o
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valor do coeficiente de permeabilidade (k) para cada rejeito estudado. O autor mostra que
há uma grande uniformidade nos coeficientes de permeabilidade, mesmo para
distribuições granulométricas diferentes entre os rejeitos estudados. Levanta a hipótese
de que a magnitude da permeabilidade não é alterada tão significativamente pela
segregação hidráulica, destacando ainda que as estratificações do depósito, ou seja, as
lentes de granulometria fina, têm pouca influência na drenabilidade global dos depósitos
estudados.

A segregação hidráulica nas praias de rejeitos de flotação foi avaliada por Pirete et al.
(2014), por meio da análise comparativa entre os rejeitos coletados nas usinas e ao longo
da praia de duas barragens formadas pela técnica de aterro hidráulico. Os resultados
apresentam a variação de parâmetros entre os rejeitos coletados na praia e saída de usina,
avaliados por intermédio de ensaios de caracterização e permeabilidade para ambas as
barragens, que são integrantes de Minas da Companhia Vale localizadas no município de
Mariana - MG. Os autores constataram que, nas barragens estudadas, estão sendo
formados dois tipos de depósitos de rejeitos dentro dos barramentos. O primeiro está
situado até 100m da crista; e, o segundo, acima de 100m. Esse último possui
características semelhantes ao rejeito coletado na saída da usina de tratamento.

Tascón et al. (2015) descrevem em seu trabalho a experiência Chilena de três décadas de
operações de barragens de rejeitos ciclonadas, que, em alguns casos, ultrapassam 150m
de altura. O Autor destaca a predominância de barragens do tipo jusante, ou linha de
centro, construídas com rejeitos granulares depositados na forma de aterro hidráulico,
com uma percentagem máxima de finos bem limitada na fração arenosa para garantir uma
permeabilidade adequada. Por meio de uma série de estudos, foi evidenciado que a
deposição hidráulica de rejeitos arenosos leva a uma variação da distribuição de tamanho
de partícula ao longo também do talude de jusante de barragens ciclonadas, sendo as
partículas mais grossas depositadas a distâncias mais curtas. Essa segregação hidráulica
depende principalmente do volume de fluxo da polpa, da concentração de sólidos da polpa
e do comprimento e declive da barragem. Tascón et al. (2015) expõem que, em geral, a
segregação de tamanho de partículas em barragens de rejeitos arenosos não é analisada
em detalhes nas etapas de projeto, uma vez que não exerce grande impacto para a gama
mais comum de barragens, que é de pequena e média altura. Entretanto, é exposto pelo
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autor que o impacto dessa segregação pode se tornar importante em barragens mais altas,
uma vez que um aumento na porcentagem de finos na fração arenosa pode causar uma
redução na sua permeabilidade, na resistência ao cisalhamento e resistência cíclica, o que
pode afetar a estabilidade da barragem. Para barragens muito altas (acima de 150m)
construídas de forma ciclonada, é sugerido que o percentual passante na peneira 200
(0,075mm) seja ≤ 20%, devido à segregação do underflow de 2% a 3% ao longo do talude
de jusante.

2.4.2 Processo de transporte por arraste

Küpper et al. (1992), ao estudarem métodos e aparelhos utilizados em ensaios
deposicionais, consideram que alguns rejeitos se comportaram como lamas não
segregáveis e, dessa forma, não podem ser comparados com outros ensaios de simulação
reportados na literatura, por apresentar reologia distinta. Nas lamas não segregáveis, os
autores destacam que os sólidos e o fluido não se comportam de maneira independente,
atuando como um fluido viscoso e, neste caso, os fenômenos físicos envolvidos são
totalmente distintos. Verificaram ainda que, durante o processo de deposição, os grãos se
depositavam rapidamente próximo ao ponto de descarga e logo eram arrastados pelo fluxo
de material subsequente que atingia a camada. Em seu experimento, Küpper et al. (1992)
observaram que, embora utilizando partículas finas, o mecanismo de transporte
predominante foi de arraste de fundo.

Espósito (2000) concluiu em seu trabalho que as relações entre as distâncias dos pontos
à crista e as massas das partículas com os dados da pilha do Xingu não demonstraram
tendências consistentes. Já com os dados da pilha do Monjolo foi observado um patamar
inicial, com uma tendência de diminuição das massas com o aumento da distância. Esse
patamar inicial verificado poderia ser justificado, segundo a autora, pela concorrência
entre a energia erosiva (arraste) e a energia de sedimentação. A partir do instante em que
há uma equalização entre essas duas energias, a tendência é ocorrer a segregação, ou seja,
a diminuição das massas. Cavalcante e Assis (2006) justificam tal fato porque os
sedimentos em barragens na verdade podem sofrer um processo de arraste de partículas,
o que impede a associação direta com modelos de transporte clássicos, em que se espera
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uma sedimentação ao longo de uma coluna d`água, o que, segundo os autores, não é
observado completamente em barragens alteadas com rejeitos de minério de ferro.

Cavalcante (2004) desenvolveu uma modelagem matemática capaz de prever a simulação do
transporte por arraste, possibilitando analisar algumas variáveis do problema de deposição de
barragens de rejeito de minério de ferro. O modelo de Cavalcante (2004) aplica-se na
deposição de rejeitos heterogêneos de minério de ferro com granulometria grossa,
constituídos em sua maioria por partículas de ferro e quartzo, em que os modelos clássicos
de deposição hidráulica não se aplicam. Possibilitando trabalhar com relações constitutivas
que são capazes de demonstrar como a porosidade, a condutividade hidráulica, o ângulo de
atrito, o índice de porosidade relativa e o coeficiente de empuxo se comportam fisicamente,
durante o alteamento de uma barragem de rejeito, possibilitando com isso determinar a

variação desses parâmetros, de acordo com a profundidade da barragem. Além disso, o
modelo de Cavalcante (2004) permite análises acopladas que consideram os alteamentos
sofridos no decorrer do processo construtivo das barragens, recalculando os parâmetros
de suas camadas inferiores. Dessa forma, torna-se possível verificar as condições de
estabilidade do barramento a cada instante do seu processo construtivo.

Russo (2007), ao analisar de forma conjunta os dados de resistência e permeabilidade
coletados em estudos realizados por diversos autores referentes à pilha do Xingu e Monjolo,
ambas constituídas de rejeito granular de minério de ferro, estabeleceu correlações do IPR

(Índice de Porosidade Relativa) para prever o ângulo de atrito do rejeito granular. O autor
realizou também uma análise numérica com o modelo desenvolvido por Cavalcante

(2004) em que foi prevista a alteração das características geotécnicas do depósito, caso
houvesse uma variação na granulometria do rejeito. A aplicação desse modelo obteve
excelentes resultados quando comparados com as correlações obtidas com base em
ensaios de laboratório e campo.

2.4.3 Influência do teor de ferro

Lopes (2000), em seu trabalho sobre a disposição hidráulica de Rejeitos arenosos e sua
Influência no parâmetro de resistência, realizado em amostras coletadas na Pilha do
Xingu, observou uma elevada variação do valor da densidade dos sólidos do rejeito na
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praia e justificou esse resultado pela grande variação do teor de ferro nos pontos de coleta
(Tabela 2.11).
Tabela 2.11 – Densidade específica dos grãos (ρs) (Lopes, 2000)

Ponto

ρs (g/cm3)

Fe (%)

1

4,09

56,26

2

4,36

53,40

3

4,51

60,26

4

4,13

50,99

5

4,06

52,09

6

3,92

47,40

7

3,73

41,53

8

4,29

52,98

9

4,23

53,79

10

4,00

47,06

Analisando os resultados obtidos, ao plotar de forma linear os resultados da Tabela 2.11,
Lopes (2000) evidenciou a dependência da densidade real dos grãos em relação à
porcentagem de ferro. A autora propôs então a Equação 2.2, que definia a densidade dos
sólidos do rejeito em razão do teor de ferro encontrado na amostra.
𝜌𝑆 = 0,038 (%𝐹𝑒) + 2,17

(2.2)

Considerando os resultados da análise química e dos ensaios para determinação da
densidade real dos grãos, Lopes (2000) concluiu que essas duas variáveis estão bem
correlacionadas e que o valor de ρs é totalmente condicionado pelo percentual de ferro
existente no rejeito. Como o valor de ρs da partícula de ferro é bem superior ao valor de
outros elementos constituintes do rejeito, quanto maior o percentual de ferro, maior será
a densidade real dos grãos do rejeito em sua totalidade. Pode-se, então, estabelecer uma
função que defina a relação entre essas duas variáveis e estudar apenas a influência do
percentual de ferro nos parâmetros de resistência que se estará avaliando também a
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influência de ρs (Lopes, 2000; Bossi, 2015). De fato, Bossi (2015), em seu estudo em seu
estudo para avaliação de propriedades físicas e geotécnicas de rejeitos, em razão da
percentagem de finos presentes em sua faixa granulométrica, chegou a resultados em
linha (Tabela 2.12) com os apresentados por Lopes (2000).
Tabela 2.12 – Correlação da massa específica dos grãos com o teor de ferro (ρs) (Bossi, 2015).

Amostra

ρs (g/cm3)

Fe (%)

Rejeito em polpa (0% passante na # 200)

3,281

20,98

Rejeito em polpa (10% passante na # 200)

3,311

28,81

Rejeito em polpa (20% passante na # 200)

3,271

29,46

Rejeito em polpa (30% passante na # 200)

3,433

33,65

Rejeito em polpa (40% passante na # 200) Underflow

3,278

30,08

Rejeito em polpa (100% passante na #200) Overflow

3,711

37,59

Diferentemente dos trabalhos desenvolvidos por Lopes (2000) e Hernandez (2002), em
que a influência do teor de ferro nas propriedades de engenheira dos rejeitos foram
avaliadas em amostras reconstituídas após a separação entre ferro e quartzo, Presotti
(2002) optou por utilizar as amostras obtidas por Ribeiro (2000) em um de seus ensaios
de simulação de deposição hidráulica. Essas amostras foram escolhidas por apresentarem
diferentes teores de ferro em razão da distância do ponto inicial de descarga, em que o
processo de formação do depósito e a segregação que ocorrem na praia formada podem
ser considerados semelhantes ao processo de formação das barragens de rejeitos. Esse
tipo de consideração, segundo Presotti (2002), possibilitou a obtenção de amostras em
laboratório com características granulométricas e mineralógicas mais próximas das
obtidas nessas barragens.

Presotti (2002) estabeleceu ainda uma relação entre o teor de ferro e os valores médios
do ângulo de atrito residual, em que os valores do ângulo de atrito residual tendem a
aumentar com o aumento do teor de ferro (Figura 2.8), em que observou a mesma
tendência logarítmica de ajuste para esta relação, da mesma forma que ocorreu com os
valores de ângulo de atrito de pico em razão do teor de ferro. Dessa forma, o autor conclui
que as partículas de ferro têm efeito marcante durante o processo de cisalhamento e
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realmente influenciam os parâmetros de resistência, fazendo com que amostras com
maiores teores de ferro apresentem um maior ganho de resistência ao cisalhamento, e
ainda que, ao analisar os valores dos parâmetros de resistência obtidos, verificou-se que o
ângulo de atrito tende a aumentar exponencialmente com a diminuição da porosidade inicial
da amostra.

Figura 2.28 – Teor de ferro em função dos valores médios do ângulo de atrito residual (Presotti,
2002).

Albuquerque Filho (2004), em seu trabalho de avaliação do comportamento geotécnico
de barragens de rejeitos de minério de ferro por meio de ensaios de piezocone, verificou
que a influência das partículas de minério de ferro mostrou-se relevante nas análises do
perfil de variação do ângulo de atrito efetivo ao longo da praia de deposição da Barragem
do Doutor. Esses resultadas vão ao encontro das tendências observadas por Hernandez
(2002) e Presotti (2002) sobre a influência do teor de ferro nos parâmetros de resistência
dos rejeitos.

2.5

APROVEITAMENTO DE REJEITOS (FINOS DE BARRAGENS)

Reis (2005) destaca que, para a verificação da possibilidade do aproveitamento de
rejeitos, faz-se necessária a sua caracterização tecnológica (caracterização mineralógica,
granulométrica, química e ensaios tecnológicos específicos para um determinado
emprego). O autor considera a necessidade de simulação da aplicação de processos de
concentração, pois podem vir a aumentar os potenciais aproveitamentos diretos dos
rejeitos, obtendo-se até produtos dentro de especificações comerciais.
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Godfrey et al. (2007) associam a viabilidade da recuperação de rejeitos a alguns fatores,
tais como teor de minério do rejeito, preço do minério, custo de exploração, escala de
extração, eficiência do processo e reservas globais do minério.
Nesse contexto, uma série de estudos voltados à obtenção de minério de ferro de
partículas finas de rochas itabiríticas e rejeitos de processo foram realizados,
possibilitando o desenvolvimento de projetos em larga escala para o aproveitamento de
rejeitos, quer seja dentro da própria planta de tratamento, quer seja depositado em
barragens.

Oliveira (2006) investigou a possibilidade de se produzir concentrado de minério de ferro
que atendesse às especificações químicas de pellet feed, para redução direta a partir do
underflow do espessador de lamas da usina de Conceição, de propriedade da Companhia
Vale, por meio de operações unitárias de deslamagem, concentração magnética e flotação.
Duas rotas foram avaliadas: 1 – deslamagem seguida de concentração magnética (Ferrous
Wheel) e 2 – deslamagem seguida de flotação. As duas rotas foram simuladas em
laboratório e testadas em escala piloto, e os ultrafinos possuíam a seguinte composição
química: Fe (42,03%), SiO2 (27,61%), Al2O3 (7,09%), P (0,069%), PPC (3,91%) e
86,95% abaixo de 0,045mm. O autor concluiu que, para a rota de deslamagem seguida de
concentração magnética (Ferrous Wheel), a recuperação em massa global atingida foi de
aproximadamente 15%, e o concentrado apresentou SiO2 mínima de 1,75%. Já para a rota
de deslamagem seguida de flotação, foi possível obter um concentrado com recuperação
em massa média de 30,65%, Fe médio de 68,4% e 0,68% de SiO2, sendo esta a melhor
opção de concentração para o rejeito estudado.

Santos (2003) estudou cinco rotas de concentração em laboratório a partir de uma amostra
representativa da Barragem de Germano, de propriedade da Samarco Mineração: 1 –
classificação em 37μm (peneira) e concentração magnética em um estágio, utilizando
separador Ferrous Wheel com matriz TQ8; 2 – classificação em 37μm (peneira) e
concentração magnética em dois estágios, rougher (etapa de desbaste da concentração
mineral, em que é feita a primeira etapa de concentração das partículas) e cleaner (etapa
de concentração mineral, em que é feita a segunda apuração do concentrado), utilizando
o separador magnético Ferrous Wheel com matriz TQ14); 3 – classificação em 74μm
(peneira), deslamagem e flotação; 4 – classificação em 74μm (peneira) e concentração,
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utilizando o separador magnético Ferrous Wheel com matriz TQ8 e flotação; 5 –
concentração magnética em dois estágios, rougher (etapa de desbaste da concentração
mineral, em que é feita a primeira etapa de concentração das partículas) e cleaner (etapa
de concentração mineral, em que é feita a segunda apuração do concentrado), utilizando
o separador magnético Ferrous Wheel com matriz TQ14) e flotação. A amostra em
questão possuía a seguinte composição química: Fe (24,97%), SiO2 (62,70%), Al2O3
(0,61%), P (0,016%), PPC (0,94%). Os valores de d50, d80 e a quantidade de lama
presente na amostra (-10μm) eram respectivamente: 50μm, 100μm e 10%. A fração acima
de 44μm continha 5,3% de ferro. O quartzo era o mineral predominante da amostra. Com
relação aos minerais de ferro presentes, a hematita especular mostrou elevada
participação (85% do total). Os resultados obtidos se encontram na Tabela 2.13.
Tabela 2.13 – Resumo dos resultados obtidos por Santos (2003).

Concentrado
SiO2 Al2O3

Rota

Fe

1

66,49

3,68

2

66,54

3

Recuperação (%)
Mássica
Fe
19,89
52,96

P

PPC

0,38

0,023

0,79

-44m
99,01

3,72

0,36

0,023

1,00

99,91

25,43

67,74

66,55

2,20

0,22

0,041

2,02

94,92

9,69

25,79

4

68,47

1,14

0,19

0,020

0,84

85,83

13,03

35,70

5

66,28

3,75

0,28

0,033

1,15

73,91

10,22

27,12

Gomes (2009) investigou a possibilidade de se produzir concentrado de minério de ferro
que atendesse às especificações químicas de pellet feed, para utilização em alto-forno, a
partir do rejeito estocado na Barragem I, proveniente da usina de tratamento de minério
da Mina de Córrego do Feijão, de propriedade da Companhia Vale. A Barragem I foi
formada pela técnica de aterro hidráulico, alteada por montante, com diques construídos
com o próprio rejeito e lançamento de rejeito pela crista utilizando-se de spray bar
(mecanismo para otimizar a formação da praia de rejeitos). A partir de uma campanha de
caracterização do rejeito da barragem, o autor dividiu a estrutura em três domínios,
definidos pelo teor médio de ferro (>55% Fe, 45%< Fe >55% e 45%> Fe) em razão da
segregação hidráulica. Constatou-se que, na descarga da tubulação de rejeito na barragem,
seja por spray bar, seja por espigote, o material mais pesado se sedimenta nas imediações,
e o material mais fino e pobre é carreado para a extremidade oposta. De acordo com a
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distribuição granulométrica dos finos do minério de ferro, 91,79% das partículas
encontram-se abaixo de 0,150mm e 58,81% abaixo de 0,045mm, sendo os teores médios
(calculado) de 48,08% de Fe, 20,58% de SiO2, 3,16% de Al2O3. Duas rotas foram então
estudadas: 1 – Classificação em 0,15mm, separação magnética (separador tipo tambor)
da fração -1,00 e +0,15mm, deslamagem e flotação da fração -0,15mm; 2 – Separação
magnética (separador tipo tambor) da fração -1,00mm total. Ao comparar os resultados
das rotas 1 e 2, o autor verificou que os melhores resultados foram obtidos com a
concentração da rota 2 (Tabela 2.14).
Tabela 2.14 – Qualidade média obtida por Gomes (2009).

Concentrado
SiO2 Al2O3

Rota

Fe

1

66,73

1,59

2

67,54

1,50

P

CaO

PPC

Recuperação (%)
Mássica

0,80

0,036

0,019

1,49

60,20

0,49

0,029

0,017

0,92

68,00

Rocha (2008) realizou testes de deslamagem e flotação em escalas de bancada e piloto,
em lamas de minério de ferro de usinas do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. Várias
dosagens de coletores e depressores foram utilizadas, sendo constatado que, com o
processo de flotação catiônica reversa em colunas, utilizando-se dosagem mais elevada
de depressor, consegue-se recuperação mássica da ordem de 60% e recuperação metálica
em torno de 80%, gerando um concentrado dentro das especificações de mercado.
Destaca-se o potencial de utilização da rota estudada em lamas depositadas em barragens
e tratamento de efluentes antes de serem descartados no meio ambiente. Os resultados
obtidos reforçam o exposto na literatura sobre o potencial da flotação catiônica reversa
no tratamento de rejeitos ultrafinos.

Ajaka (2009) realizou testes de sedimentação e de flotação em laboratório para a
recuperação de ferro contido nos rejeitos da mina de Itakpe, na Nigéria. O circuito
experimental composto por deslamagem, sedimentação e flotação em coluna, aplicado ao
rejeito que apresentava teor de Ferro de 22%, proporcionou a obtenção de um concentrado
variando de 41% a 62% de Ferro. Uma etapa posterior de “recleaning” (Etapa de
concentração mineral, em que é feita a segunda apuração do concentrado), estudada pelo
autor, gerou um concentrado com teor de Ferro acima de 70%. O autor argumenta que a
65

implementação do circuito avaliado para tratamento dos rejeitos da planta de
beneficiamento da mina de Itakpe proporcionaria uma recuperação metálica de 50%, e o
lucro adicional com a venda do concentrado superaria o custo de instalação dos novos
equipamentos.

Silva (2013) realizou ensaios comparativos em escala-piloto com três separadores
magnéticos de alto gradiente, simulando a adoção de um circuito de esgotamento (seguido
de limpeza do concentrado). Dois separadores magnéticos de rotor em anel horizontal
(tipo carrossel) – rotulados como W1 e W2 – e um rotor em anel vertical e pulsante
(marcado como V) foram testados separadamente. Foi empregado, como alimentação do
circuito, rejeito típico de lama de usina de beneficiamento do Quadrilátero Ferrífero
Minas Gerais, com ferro total de 32,89%, e tendo a sílica (SiO2) como principal
contaminante, representando 37,66%. O melhor desempenho foi a máquina W2, com
intensidade de campo magnético igual a 12Tesla, sob concentração mássica de 35% na
alimentação e pressão de água de lavagem igual a 300 kPa. Nesse ensaio foi obtido um
concentrado contendo 5,48% de SiO2, com 62,75% de recuperação mássica, teor de ferro
variando entre 39,39% e 57,78%. O autor ressalta o potencial dos resultados obtidos, mas
nenhum dos equipamentos produziu concentrado dentro das especificações comerciais.

Ferrante (2014) apresentou um estudo de viabilidade para recuperação de minério de ferro
em rejeitos contidos em barragens, sendo o objetivo realizar uma análise técnica e
econômica do aproveitamento de rejeito de minério de ferro, especificamente por
concentração magnética. A metodologia consistiu na caracterização granulométrica e
química, além da realização de testes de concentração magnética em amostras de um
rejeito, retirado de uma determinada barragem, para posterior estudo de viabilidade
técnica e econômica. Diferentemente de outros trabalhos analisados, o material estudado
se apresentou mais grosseiro e também mais rico, gerando, depois de um processo de
concentração magnética, um concentrado com teor de Fe de 64,73% e SiO2 de 5,29%,
com recuperação em massa de 30% e a recuperação metalúrgica de 46,92%. Por fim, o
autor realizou uma análise técnica e econômica do produto gerado, que serviu de base
para a comprovação da viabilidade de aproveitamento do rejeito. A análise de custos
incluiu as operações de carga e transporte, os custos com manutenção dos equipamentos
móveis e da planta de beneficiamento, suprimentos para operacionalidade da planta e dos
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equipamentos móveis, mão de obra direta envolvida e também os custos com serviços
para controle de segurança e controle ambiental das pilhas de rejeito. Pelos cálculos
apresentados, já no primeiro ano, o saldo acumulado do projeto seria positivo, desde que
houvesse mercado para o concentrado com o teor de sílica produzido. O estudo aponta a
escavação mecânica como método de retirada do rejeito depositado na barragem, mas não
detalha a metodologia de escavação e aspectos da segurança geotécnica tanto dos
depósitos intermediários quanto da área do reservatório, apesar de prever, nos custos
operacionais, recursos para tais fins.

2.6

MÉTODOS DE LAVRA DE BARRAGENS

As barragens de rejeitos são projetadas para proporcionar um armazenamento seguro dos
resíduos sólidos constituintes do processo de beneficiamento, propiciando que a atividade
mineradora apresente o menor impacto possível ao meio ambiente. Os projetos atuais são
concebidos sob a óptica de proporcionar a estabilidade em longo prazo, com reduzido
risco de falhas. Mesmo assim, para a desativação de algumas barragens, podem ser
necessárias grandes intervenções estruturais ou até mesmo a remoção parcial ou total do
barramento para garantir que, depois da saída do empreendedor, os resíduos não se tornem
um problema ambiental.

Engels et al. (2004), em seu guia sobre melhorias sustentáveis para segurança das
estruturas de contenção de rejeitos, apresentam a retomada desses materiais como sendo
necessária em algumas situações, por exemplo:
 Recuperação parcial ou total;
 Mitigação ou eliminação da poluição ambiental;
 Manejo do uso do solo;
 Manejo de rejeitos.

Os métodos de retomada de depósitos de rejeitos são determinados dependendo das
características do depósito, da composição, da condição de armazenamento, das
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possibilidades de transporte, manuseio e do uso final dos rejeitos (ENGELS et al., 2004).
Muir et al. (2005) descrevem ainda que fatores externos, como a topografia e a presença de
cursos d`água são consideradas preponderantes na análise de custos de projetos de lavra e
aproveitamento de rejeitos.

Existem três métodos principais para recuperação dos rejeitos depositados em barragens: o
desmonte hidráulico, composto por jatos d'água, sendo comumente utilizados canhões de alta
pressão; dragagem, seja hidráulica, seja mecânica; e recuperação mecânica, em que são

empregados equipamentos de terraplanagem.

2.6.1 Desmonte hidráulico

A lavra de rejeitos pode ser eficaz por meio de desmonte hidráulico se as condições forem
adequadas. A hidromecanização tem muitas vantagens em comparação com a exploração
mecânica a seco: simplicidade, eficiência e rentabilidade (Engels et al., 2004). Conforme
os autores, as principais condições são as seguintes:
 Propriedades geológicas;
 Clima;
 Propriedades físicas e mecânicas como: Densidade, porosidade, teor de umidade,
resistência ao cisalhamento e plasticidade.

O desmonte hidráulico é feito por meio de um jato de água de alta pressão distribuído por
um canhão hidráulico (Figura 2.29). Esse jato provoca o desprendimento de camadas de
forma controlada. Após o desmonte, o material é conduzido por gravidade, sendo
acumulado em um ponto de concentração da polpa (sólido/líquido). Essa polpa é, então,
bombeada para a usina de beneficiamento de minério, conforme ilustrado na Figura 2.30
(Alves, 2015).

Essa técnica é bastante empregada em barragens de rejeitos de mineração de ouro no
Chile, onde as características do rejeito, tipo e geometria do barramento favorecem sua
aplicação.
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(a)

(b)

Figura 2.29 – Mina El Teniente no Chile. (a) Sistema de corte por canhão hidráulico. (b) Carreamento
e bombeamento (Pignaton, 2010).

Figura 2.30 – Fluxograma do processo de desmonte hidráulico (Alves, 2015).

Engels et al. (2004) propõem a classificação dos canhões hidráulicos pelo diâmetro do
jato de água e pela pressão hidráulica (Tabela 2.15). O autor apresenta ainda um guia com
formulários e tabelas de referência para o dimensionamento deste tipo de equipamento
em razão das características do material e geometria do depósito.
Tabela 2.15 – Comparação entre os tipos de canhões (Engels et al., 2004)

Tipo de canhão

Pressão (Pa)

Diâmetro do jato (mm)

Baixa pressão

< 106

50 − 150

Média pressão

106 − 6 × 106

15 − 30

Alta pressão

6 × 106 − 25 × 106

1−5

Altíssima pressão

25 × 106

<1
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O desmonte hidráulico é geralmente mais adequado para lamas ultrafinas, não é tão
adequado para a recuperação de materiais muito arenosos devido à tendência de esses
materiais se sedimentarem depois do desmonte em frente às estações de bombeamento
(Muir et al., 2005).

2.6.2 Dragagem

A dragagem é uma técnica utilizada para exploração de depósitos submersos. Opera-se
com auxílio de dragas, que são responsáveis por desmontar, carregar e transportar o
material para superfície (Alves, 2015).

Bray et al. (1997) descrevem a existência uma grande diversidade de equipamentos e
métodos de dragagem, alguns evoluíram para atender a uma exigência específica,
enquanto outros são mais versáteis. Alguns tipos de draga podem não ser capazes de
executar uma tarefa de dragagem em particular, ou na melhor das hipóteses, vão executála, mas com eficiência muito reduzida. O autor ressalta que, por meio de um projeto
cuidadoso com a especificação do trabalho de dragagem, é possível reduzir a variedade
de equipamentos necessários, ou permitir que um dado equipamento opere com maior
eficiência. É importante, portanto, que os métodos de dragagem sejam devidamente
compreendidos e considerados durante as fases de concepção e planejamento das
atividades propostas.

Bray et at. (1997) recomendam ainda que, antes de optar por um dos diferentes tipos de
equipamentos de dragagem, é útil examinar os mecanismos físicos envolvidos no
processo, devendo existir uma compatibilidade entre os equipamentos de dragagem, as
técnicas usadas para escavação, transporte do material e as alternativas de manejo
consideradas.

As dragas podem ser classificadas de acordo com: a movimentação do material (mecânica
ou hidráulica) e dos dispositivos utilizados para a escavação do sedimento (centrífuga,
pneumático e aéreo). Nesse contexto, as dragagens têm sido realizadas principalmente
por meio de dois mecanismos (Granato, 2005):
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 Dragagens Hidráulicas: ideais para remover sedimentos finos em uma forma
fluídica, ou seja, material pouco compactado. Esses tipos de dragas são muito
utilizados para projetos de manutenção da profundidade (dragagens de
manutenção). Atuam removendo e transportando o sedimento na forma líquida,
destacando-se os equipamentos do tipo de dragas de sucção que podem operar por
aspiração ou corte;
 Dragagens mecânicas: ideais para sedimentos mais grosseiros, material
compactado, sendo utilizadas tanto para projetos de manutenção quanto de
aprofundamento. Removem o sedimento por meio da aplicação direta de força
mecânica para desalojar e escavar o material. Geralmente, os sedimentos
escavados dessa forma são transportados em barcaças até o sítio de deposição.
Bray et al (1997), em sua publicação “Dredging: a handbook for engineers”, descrevem
diversos tipos de dragas (mecânica/hidráulica) utilizadas em diversas operações, seus
diferentes tipos de mecanismos e acessórios, operação e aplicação. Também são
apresentados ciclos e rendimentos operacionais. O autor cita, como condicionantes do
dimensionamento, as características físicas do material a ser dragado, quantidade do
material a ser dragado, profundidade da área, distância do local de descarga,
características físicas do ambiente que sofrerá a dragagem e do local de descarga, nível
de contaminação do sedimento, métodos de disposição, tipos de dragas disponíveis no
mercado e os custos da operação.

Engels et al. (2004) recomendam a escavação subaquática por meio de dragas para
rejeitos depositados e armazenados debaixo d'água, desde que o equipamento flutuante
seja capaz de escavar o material sólido a partir de profundidades elevadas e também de
elevar o material para a superfície. Dois equipamentos são colocados pelo autor como
versáteis para remoção de rejeitos: Dragas hidráulicas de corte, sucção e recalque; e
escavadeiras mecânicas montadas sobre gabaritos giratórios flutuantes ou sobre barcaças.

O aspecto de uma draga de corte, recalque e sucção é mostrado na Figura 2.31. Na sua
forma mais comum, este tipo de draga tem uma estrutura de casco com pontão sem
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propulsão. No entanto, alguns, normalmente maiores, podem ter um casco de embarcação
e serem autopropulsoras, com acionamento elétrico ao a diesel. A dragagem ocorre com
a draga ancorada. O processo de dragagem envolve uma ação de corte inicial, seguido
por sucção, e descarga de bombeamento por meio de uma tubulação, ou ocasionalmente
para barcaças.

Figura 2.31 – Draga de Corte, sucção e recalque (IHC Holland BV).

A dragagem mecânica por retroescavadeira evoluiu a partir da retroescavadeira terrestre
comum, com base hidráulica do tipo “back hoe”. Enquanto a máquina terrestre é
normalmente montada em esteira de rodagem, a máquina de dragagem dedicada,
geralmente é montada em um pedestal fabricado em uma extremidade de um pontão
articulado. No entanto, as máquinas convencionais são ocasionalmente empregadas com
partes fixadas ao convés ou pontão (Bray et al. 1997). O aspecto de uma draga mecânica
com base em retroescavadeira está ilustrado na Figura 2.32. Neste tipo operação
geralmente não se utiliza o transporte hidráulico do material dragado, sendo necessária a
utilização de barcaças auxiliares.

Figura 2.32 – Draga Mecânica “back hoe” (Bray et al., 1997).
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2.6.3 Recuperação mecanizada

Muir et al. (2005), em seu guia prático para recuperação e tratamento de rejeitos de ouro,
apresentam a recuperação mecânica de rejeitos como uma operação envolvendo
equipamentos de terraplenagem, como escavadeiras, carregadeiras e caminhões, que
escavam, carregam e transportam o material geralmente para um tanque de
homogeneização onde o material é novamente empolpado para tratamento. O autor cita
que o emprego de escavadeiras e caminhões basculantes rodoviários, como sistemas carga
e transporte, tem sido utilizado em diversas operações com vários graus de sucesso. O
autor ainda sugere que o carregamento e o transporte por caminhões rodoviários só seriam
considerados para depósitos muito pequenos que não pudessem absorver os custos de
capital de uma instalação mais substancial.

Engels et al. (2004) expõem que a recuperação de rejeitos por métodos mecânicos via
seco poderia ser comparada com as operações de uma mineração a céu aberto, com a
aplicação de métodos e processos em conjunto. A base desse princípio estaria no emprego
das experiências de mineração, aliada ao uso de seus equipamentos e ao correto
conhecimento das propriedades especiais dos rejeitos.

Nas operações de mineração, as propriedades das rochas determinam qual método de
extração é mais adequado. Se abordarmos os rejeitos como uma espécie de rocha,
verificaremos que se trata principalmente de uma "rocha" macia e fraturada com alto teor
de umidade. Podendo sua extração se tornar mais complexa se os rejeitos forem
contaminados com diferentes tipos de aditivos químicos do tipo cianeto, reagentes de
flotação e hidrocarbonetos (Engels et al., 2004).

Engels et al. (2004) expõem que, ao cogitar a recuperação dos rejeitos, deve-se considerar
a questão de segurança relacionada às barragens e os danos potenciais associados à
operação. E também que, ao se planejar a extração, deve-se considerar questões
econômicas, realizando um paralelo da importância da exploração economicamente e
ambientalmente. O autor destaca ainda que, para realizar a retomada mecanizada a seco,
é importante notar que sempre será necessário desaguar o depósito de rejeitos, rebaixando
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o nível freático antes de os equipamentos mecânicos serem usados, ou que a escavação
inicial seja feita por métodos de escavação subaquática. Bombas convencionais de alto
desempenho podem ser usadas para bombear água. Sendo estes passos necessários e úteis
para reduzir o estado de tensão da barragem a ser retomada. As máquinas, para realizar a
retomada de forma mecanizada, que possuem maior eficiência, são as que não possuem
um peso tão alto e que apresentem tamanho e forma geométrica que possibilite maior
alcance dos rejeitos diante de áreas de alta umidade. A baixa pressão transmitida ao solo
é o que permitirá a esses equipamentos operarem sobre reservatórios de rejeitos em
condições especiais, em que, depois do rebaixamento do nível d'água, a perda de
humidade garanta uma estabilidade potencial que seja capaz de suportar o tráfego das
máquinas. Se esta estabilidade não for alcançada, algumas dessas máquinas podem operar
a partir de aterros de conquista ainda com alta eficiência, garantindo o avanço da lavra.

Para as operações iniciais de rebaixamento do nível freático, escavadeiras do tipo anfíbias
têm sido utilizadas com sucesso nas operações de manejo e manutenção e esgotamento
de reservatórios de reservatórios de rejeitos e poderiam ser utilizadas como equipamentos
de apoio durante as atividades de retomada (Figura 2.33).

(a)

(b)

Figura 2.33 – Escavadeiras anfíbias: (a) braço acoplado a bomba de sucção (Dragflow SRL); (b)
Braço convencional com concha (cortesia Grupo Toniolo).

Para o avanço das operações de retomada, em que são necessários equipamentos versáteis
que garantam uma dada produtividade para a escavação dos rejeitos, escavadeiras
hidráulicas e a cabo de longo alcance poderiam ser utilizadas. Três tipos são comumente
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encontrados no mercado e poderiam ser utilizados no dimensionamento de frota de
operações de retomada de rejeitos, com o objetivo de obter alcance e produtividade
(Figura 2.34).

(a)

(b)

(c)

Figura 2.34 – Escavadeiras de longo alcance: (a) tipo hidráulica long reach (braço longo) com até
27m (Anhui Hekuang Machinery); (b) tipo hidráulica concha “grabber” com alcance de até 25m
(Utilben srl); (c) tipo “dragline” com sistema hidráulico/cabos com alcance de até 40m (Liebherr
worldwide).

O transporte do material escavado mecanicamente pode ser realizado por caminhões
rodoviários ou até mesmo por caminhões fora-de-estrada dependendo das condições de
suporte oferecidas pelos rejeitos após o rebaixamento do nível freático. Os modelos com
tração em quatro rodas são uma unanimidade para este tipo de operação, pois evitam
atolamentos e suportam maiores cargas, sendo compatíveis com a alta densidade dos
rejeitos de minério de ferro. Uma opção interessante seria a utilização de caminhões
articulados fora-de-estrada, que são dotados de tração integral do tipo 6X6 rodas, com
pneus mais largos que garantem que a carga de transferência por roda seja inferior à dos
caminhões rodoviários, o que facilitaria o tráfego sobre rejeitos saturados.

A Figura 2.35 exemplifica modelos comuns que atualmente são utilizados por
mineradoras e na construção civil e que poderiam ser utilizados em lavras de barragens
para a retomada dos rejeitos, sendo possível realizar configurações variadas para atender
a projetos específicos. A maioria dos equipamentos de transporte é produzida localmente
no Brasil, sendo o mesmo tipo de equipamento ofertado por diferentes fabricantes com
fábricas no país.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.35 – Opções de caminhões: (a) traçado 6X4 com capacidade de até 33,5t; (b) traçado 8X4
com capacidade de até 50t; (c) articulado 6X6 com capacidade de até 40t (Volvo group).

Muir et al. (2005) descrevem que, em algumas situações, dependendo da condição do
depósito (saturação, geometria e localização), a recuperação mecanizada dos rejeitos pode
ocorrer em etapa distinta ou até mesmo em associação às técnicas de dragagem, devendose valer de uma etapa de projeto que leve em consideração todas as particularidades do
local no dimensionamento de frota, principalmente no caso de barragens. As condições
climáticas e a existência de cursos d’água tendem a ser decisivas na escolha do método
de lavra, podendo até inviabilizar a retomada mecanizada durante algumas épocas do ano.

2.6.4 Vantagens e desvantagens dos diferentes métodos de lavra

Como visto anteriormente, na etapa de projeto, o processo de escolha do método de
retomada leva em consideração a densidade “in situ”, homogeneidade do material,
topografia, presença de cursos d’água e condições climáticas, pois influenciam
diretamente o custo do investimento do projeto.

Assim, Muir et al. (2005) procuraram agrupar os métodos de retomada de rejeitos de acordo
com suas vantagens e desvantagens, conforme descrito nas Tabelas de 2.16 a 2.18, como
maneira de auxiliar na decisão. Os autores destacam notoriamente o método de desmonte
hidráulico como o método de menor custo operacional entre os demais analisados. Entretanto,
Alves (2015) ressalta que devem ser realizados estudos de viabilidade técnico-financeira com
os métodos disponíveis, visando selecionar o mais adequado para a realidade de cada
barragem, devendo preponderar sobre o critério econômico, o que pode garantir a devida
segurança geotécnica para as operações de lavra.
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Tabela 2.16 – Desmonte hidráulico (Muir et al., 2005).

Vantagens






Desvantagens
 Baixa
recuperação
em
terrenos
desnivelados, podendo ser necessário o
Menor custo operacional comparativo.
emprego de métodos mecânicos para
uma retomada completa.
Capacidade para controlar a densidade e  Requer a abertura de uma trincheira
fluxo da polpa, variando o número de
extensiva por meio de desmonte
canhões que operam e sua abertura.
hidráulico.
Redução do custo com energia, com o
 Significativa
interferência
durante
fluxo por gravidade até a estação de
período chuvoso na diluição do material.
bombeamento.
Sistema
operacional
simples,  Mais difícil de separar materiais com
constituídos por filtros, bombas e dutos.
valor econômico.
Tabela 2.17 – Dragagem (Muir et al., 2005).

Vantagens
Desvantagens
 Não há grandes mudanças na
recirculação de água industrial e não há  Alto
custo
de
mobilização
e
necessidade de eliminar fluxos externos
desmobilização do equipamento.
ao reservatório.
 Permite operar nos períodos de chuva,  Dificuldade de recuperar todo material,
não sofrendo interferências de acordo
devido a limitações do equipamento,
com a estação do ano.
principalmente ultrafinos.
 Minimiza a turbidez e o consumo de
 Contratação por volume dragado.
água.
 Entupimento da sucção por vegetação de
 Melhor opção em áreas alagadas.
fundo.
 Densidade de polpa menor do material
 Eficaz em áreas com baixa capacidade
retomado, quando comparado a outros
suporte para o tráfego de equipamentos.
métodos.
 Maior custo total de recuperação.
Tabela 2.18 – Recuperação mecanizada (Muir et al., 2005).

Vantagens

Desvantagens

 Possibilidade de recuperação total dos  Custo de retomada comparativamente
rejeitos depositados.
alto.
 Possibilidade de separar materiais com e  Necessidade uma superfície firme do
sem valor econômico antes do
solo para suportar o tráfego de máquinas
tratamento em planta.
de terraplanagem.
 O custo da operação só seria viável
dependendo da escala de produção.
Alves (2015) desenvolveu estudo comparativo de duas técnicas de lavra em barragens de
rejeito sob o ponto de vista geotécnico, contemplando análises de tensão, deformação,
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análises de percolação, análises de estabilidade e análise do potencial de liquefação.
Foram utilizados parâmetros obtidos em literatura. Os métodos avaliados foram: 1 –
Escavação Mecânica e 2 – Desmonte Hidráulico. De posse dos resultados das simulações
numéricas elaboradas, o autor constatou que o método mecânico pode não comprometer
a estabilidade geotécnica do Empilhamento Drenado do Monjolo (descrito por Espósito
(2000)), já a retomada dos rejeitos via desmonte hidráulico poderia ser capaz de
instabilizar a estrutura durante as operações para processamento do rejeito.
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CAPÍTULO 3

3
3.1

METODOLOGIA
INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o programa experimental elaborado para que se possa atingir o
objetivo principal desta tese de doutorado, que é estabelecer parâmetros, critérios de
projeto e metodologia de lavra que permitam avaliar a segurança geotécnica das
operações de desmonte de barragens de rejeitos construídas pela técnica de aterro
hidráulico, criando uma alternativa atrativa para a indústria de mineração, que alie as
questões ambientais e econômicos da retomada dos rejeitos a uma desativação definitiva
para barragens.

Para tal, optou-se por uma linha de pesquisa do tipo explicativa, com metodologia
experimental, com abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa, na tentativa de
preenchimento das lacunas referentes ao tema central, gerando resposta para problemática
abordada.

Para o desenvolvimento da metodologia de pesquisa, optou-se pela seleção de uma
barragem de rejeitos definida como “barragem-piloto”, onde quase todos os testes e
avaliações foram realizados. A opção de focar em uma determinada estrutura está
relacionada à possibilidade de uma abordagem completa de todas as variáveis presentes
em um projeto de lavra de barragens, cujo banco de dados gerado pelos testes e
campanhas de investigação permitam uma descrição objetiva das condições de campo,
com interpretações direcionadas a este tipo de projeto, com potencial de embasar projetos
similares de aproveitamento de rejeitos.

O programa experimental foi composto de uma análise detalhada da barragem escolhida
como “piloto”, sendo elaborado um plano de investigação geotécnica específico para essa
estrutura, que foi dividido em etapas distintas de campo e laboratório, com o objetivo de
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gerar dados para as análises posteriormente necessárias. Também é apresentada uma
proposta de conceito de desmonte para a “barragem-piloto”, partindo de uma sequência
de desenvolvimento necessária para se obter um plano de desmonte, que, depois de ser
operacionalizado, permita a abordagem da condição de segurança geotécnica em todas as
etapas da lavra, explicitando condições de projetos que demandem ajustes de parâmetros,
propiciando assim uma melhor avaliação de premissas geotécnicas.

As etapas de investigação de campo, caracterização geotécnica em laboratório e
elaboração do plano conceitual de desmonte aplicadas à Barragem-piloto estão
sintetizados no fluxograma apresentado na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Base de desenvolvimento do projeto de pesquisa.

A metodologia proposta para esta pesquisa procura se diferenciar ao propor etapas de
desenvolvimento de projetos, que, após a operacionalização da lavra, permitam avaliar a
estabilidade geotécnica das operações em geometrias muito próximas das que serão
executadas em campo, diferentemente de análises com base em planos de exploração
fictícios, que certamente sofrerão alterações na ocasião de seu sequenciamento,
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demandando novas avaliações, cujos resultados podem inviabilizar o projeto em uma
etapa mais avançada.

3.2

BARRAGEM-PILOTO

3.2.1 Dados Gerais
A barragem escolhida como “piloto” encontra-se localizada no Município de Itabirito, a
aproximadamente a 40 quilômetros de Belo Horizonte (Figura 3.2).

Figura 3.2 – Localização da barragem-piloto.

A estrutura é uma barragem de rejeitos de minério de ferro, alteada por montante com
aproximadamente 40m de altura (Figura 3.3), área de 85 hectares, volume acumulado de
12,5Mm3 e extensão de aproximadamente 1200m. A barragem recebeu rejeitos de forma
contínua de 2000 a 2009 e atualmente recebe apenas drenagens pluviais, sendo operada
até 2019 por um sistema de baias que preservaram o volume de amortecimento de cheias,
garantindo a segurança hidráulica das estruturas vertentes. A sequência construtiva foi
planejada para ser executada em quatro etapas, com um dique de partida e três
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alteamentos sucessivos. O sistema extravasor da última etapa possui uma concepção
moderna, considerando eventos de chuva referentes a 10.000 anos de tempo de retorno,
sendo verificado para a PMP (Precipitação Máxima Provável).

Figura 3.3 – Vista de jusante da barragem-piloto em sua configuração final.

3.2.2 Geologia

Área em estudo está inserida nos domínios geomorfológicos Serra e Planalto da Moeda,
Depressão do Rio das Velhas e Serras do Ouro Fino e do Espinhaço (IGA, 1996). De
acordo com o relatório RD-545-RL-31337-00, a geomorfologia da região tem estreita
relação com a geologia, apresentando um relevo regional com forte condicionamento
litológico e estrutural. As formas de topos das serras, observadas principalmente no
domínio das rochas do Grupo Itabira, que são evidências de um aplainamento em um
paleoclima seco. Tais condições de clima e relevo propiciaram o desenvolvimento de
coberturas lateríticas (canga).

Ainda conforme RD-545-RL-31337-00, a geologia regional insere-se no contexto do
Quadrilátero Ferrífero, sendo as principais unidades litológicas afloramentos as rochas
dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas, como também o Grupo indiviso Itacolomi. A
Área Industrial de Vargem Grande encontra-se em cotas topográficas médias de 1.300m
(Serra de Itabirito), onde ocorre um pacote de rochas metassedimentares englobadas no
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Supergrupo Minas. Estando estas camadas rochosas, de modo geral, orientadas segundo
o eixo NW-SE e inclinadas em graus médios para leste (E).

As rochas mais resistentes (itabiritos e quartzitos) ocupam a ombreira esquerda do
reservatório de rejeitos da barragem. As unidades menos resistentes, os filitos, encontramse no vale do reservatório, na ombreira direita e na depressão topográfica da porção leste
da área. Capeando filitos e itabiritos, ocorre uma carapaça de canga e/ou solo vermelho
laterítico (cobertura detrito-laterítica) com cerca de 1m a 3m de espessura, que
acompanha o perfil do relevo local. A Figura 3.4 apresenta o mapa geológico local,
simplificado da região onde se encontra inserida a barragem.

Figura 3.4 – Mapa geológico local, com os pontos do mapeamento e suas atitudes estruturais (RD545-RL-31337-00)

3.2.3 Aspectos construtivos

De acordo com o documento RD-562-RL-34348-00, a primeira etapa da barragem é do
tipo zonada, de terra, tendo seu coroamento na El. 1.290m com aproximadamente 550m
de comprimento e 19m de altura. As faces de jusante e montante apresentam taludes com
inclinação igual a 1V:2H. O desnível entre a crista e berma igual a 10m, sendo que a crista
apresenta 10m, de largura e a berma na El. 1.280m, 4m de largura. O 1° e o 2°
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alteamentos apresentam 5m de altura, taludes de jusante e montante com inclinação igual
a 1V:3H e crista na El. 1295m e 1300m, respectivamente, ambas com 5m de largura. O
3° alteamento apresenta 7m de altura, taludes de jusante e montante com inclinação igual
a 1V:3H e crista na El. 1307m com 5m de largura.

O dique de sela foi implantado na 2° fase, durante o 1° alteamento da barragem principal,
com crista na El. 1.295 m. Os taludes de jusante e montante apresentavam inclinação
igual a 1V:2H, crista com 9m de largura e aproximadamente 4m de altura. Os alteamentos
do dique de sela ocorreram em duas etapas, executados pelo método de jusante.

Durante a operação, foi necessário efetuar o nivelamento da crista dos alteamentos em
virtude do adensamento dos rejeitos na fundação dos alteamentos. Atualmente, a crista
da barragem encontra-se na El. 1.307,94 m; e a crista do dique, na El. 1.308,22 m, acima
da cota de projeto, em virtude dos nivelamentos realizados. A Figura 3.5 apresenta a
configuração geral da Barragem-piloto, identificando seus principais componentes.

Figura 3.5 – Configuração final da Barragem-piloto após seu 3° alteamento (RD-562-RL-34348-00).

O sistema de drenagem interna da primeira etapa da barragem é constituído de tapete
sanduíche composto por uma camada de 0,25m de brita “0” entre camadas de 0,20m de
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espessura de areia grossa. O dreno de fundo é composto por camadas de brita “1”, brita
“0” e areia grossa com espessuras iguais a 0,50m, 0,20m e 0,20m, respectivamente. Este
dreno de fundo conectava-se a um dreno de pé em enrocamento. Entretanto, o dreno de
pé em enrocamento não pode ser observado na região do “offset” de jusante da barragem
conforme observação do documento RD-562-RL-34348-00.

A drenagem interna de cada alteamento é independente, com as saídas dos drenos nas
canaletas de drenagem superficial. Este sistema é composto por filtro e tapete de areia
com 0,60m de espessura conectados a um dreno de pé composto por uma camada de brita
“0” e outra de brita “2” com 0,20m e 0,30m de espessura, respectivamente.

A Figura 3.6 apresenta esquematicamente a seção transversal da barragem na etapa final,
com a representação da drenagem interna, tanto da barragem inicial como dos
alteamentos. Já a Figura 3.7 apresenta a seção transversal do dique de sela, também com
a representação esquemática de sua drenagem interna.

Figura 3.6 – Representação esquemática da seção principal da Barragem-piloto (RD-562-RL34348-00).

Figura 3.7 – Representação esquemática da seção do dique de sela (RD-562-RL-34348-00).
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O vertedor da última etapa é composto por um extravasor de emergência e outro
operacional, ambos alimentados por um canal de adução de serviço com fundo plano na
El. 1303,5m, com largura de 3m e taludes 1V:1,5H, que, devido à baixa inclinação, não
necessita de revestimento.

O extravasor operacional é composto por tubulação de aço do tipo flauta, posicionada no
interior do canal de adução, com duas entradas, sendo uma na El. 1.305,01m; e outra, na
1.305,99 m, para maior flexibilidade de operação (Figura 3.8).

Figura 3.8 – Emboque dos extravasores operacional e de emergência.

O extravasor de emergência é composto por um canal emissário de seção trapezoidal,
pelo canal do vertedouro da primeira etapa, com seção trapezoidal revestida com concreto
projetado e pela bacia de dissipação com viga de impacto (Figura 3.9). Este extravasor
foi projetado para funcionar apenas no período de chuva.

Existe também uma tubulação do tipo flauta na região da ombreira esquerda do dique de
sela do reservatório. Essa tubulação capta a água e a conduz por meio do corpo do dique
até a casa de bomba. Da casa de bomba a água é bombeada para a planta de
beneficiamento.
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Figura 3.9 – Sistema extravasor da Barragem-piloto.

Após o término do preenchimento do volume disponível para lançamento e início da
operação por baias apenas para o recebimento de descargas de usina, o sistema vertedor
da Barragem-piloto foi reavaliado, conforme documento RD-545-RL-28548-01, com as
simulações obtidas resumidas apresentadas na Tabela 3.1, e representação gráfica para o
trânsito de cheias para chuva de recorrência decamilenar na Figura 3.10.
Tabela 3.1 –Trânsito de cheias de projeto no Reservatório da Barragem-piloto: TR 1.000 anos, TR
10.000 anos e PMP (Precipitação Máxima Provável) conforme RD-545-RL-28548-01.

Cheia de Projeto (anos)
TR = 1000 TR = 10000
Duração da chuva de projeto
5 dias
3 dias
Altura da chuva de projeto (mm)
505,0
481,0
3
Vazão máxima afluente (m /s)
5,58
8,84
3
Vazão máxima efluente (m /s)
4,29
5,71
3
3
Volume do hidrograma afluente (10 m )
993,6
942,3
NA máximo maximorum (m)
1307,23
1307,38
Tempo de ocorrência do NA máximo
2d, 12h e
1d, 14h e
maximorum
34min
36min
Elevação da soleira do sistema extravasor (m)
1.305,01
1.305,01
Elevação da crista da barragem (m)
1.307,94
1.307,94
Volume disponível para amortecimento de cheias
683593
683593
entre as El. 1305,01 m e El. 1307,94 m (m³)
Borda livre remanescente (m)
0,71
0,56
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PMP
18 horas
326,0
23,38
6,00
611,7
1307,41
12h e
56min
1.305,01
1.307,94
683593
0,53

Barragem Vargem Grande - TR 10.000 anos - Duração crítica = 3 dias
14,00

1308,50

Crista da Barragem El. 1.307,94 m
12,00

1308,00

Qa máx =8,84 m³/s

Borda Livre
Remanescente = 0,56 m

Tempo de Pico 1d;14h e 36 min

NA máx = 1.307,38 m

10,00

1307,50

1307,00
NA (m)

Vazão (m³/s)

8,00

6,00

1306,50

Qe máx =5,71 m³/s

4,00

1306,00

Volume do Hidrograma afluente = 942.265
2,00

1305,50

0,00

1305,00
0

1

2

3

4

5

6

7

tempo (dias)

Vazão afluente

Vazão efluente

Nível de Água

Figura 3.10 – Trânsito da cheia decamilenar com duração crítica de 3 dias no reservatório da
Barragem-piloto (RD-545-RL-28548-01, p. 22).

Como resultado, os estudos hidrológicos realizados para o trânsito de cheias de projeto
no reservatório da Barragem-piloto indicaram que o atual sistema extravasor tem
capacidade para escoar eventos de cheias com tempo de retorno de 10.000 anos e PMP
(Precipitação Máxima Provável), assumindo um volume de armazenamento disponível
para amortecimento de cheias (entre as El. 1.305,01m e El. 1.307,94m) igual a 683.593m3.

3.2.4 Instrumentação

A instrumentação implantada em cada etapa do projeto da Barragem-piloto visou
essencialmente ao controle das condições de percolação pelo maciço, que é composto
pela barragem inicial e seus três alteamentos e a avaliação das condições de operação do
sistema de drenagem interna da barragem. Para tal, o projetista da barragem optou-se
pelos piezômetros tipo Casagrande (PZ), que é o tipo de instrumento comumente utilizado
na maioria das barragens de mineração, com finalidade de monitorar as poropressões
geradas por percolação de água a partir do reservatório, contemplando principalmente a
região de fundação da barragem. Indicadores de nível d’água (INA) que visam avaliar o
nível freático no interior do maciço, foram instalados cobrindo toda a extensão do
barramento, com foco na eficiência do sistema de drenagem interna.
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No início da operação, a barragem inicial contava com 3 piezômetros tipo Casagrande
(PZ) e 6 indicadores de nível d’água (INA), localizados em seções pelas ombreiras e
região central instalados no ano 2000. Com a implantação das etapas posteriores de
alteamento foram instalados no ano de 2003 referente ao 1º alteamento 3 piezômetros tipo
Casagrande (PZ) e 5 indicadores de nível d’água (INA), no ano de 2004, referente ao 2º
alteamento foram instalados 3 piezômetros tipo Casagrande (PZ) e 4 indicadores de nível
d’água (INA) e, no ano de 2005, referente ao 3º alteamento foram instalados 3 indicadores
de nível d’água (INA).

Atualmente, a Barragem-piloto apresenta no barramento principal 30 indicadores de nível
d’água, sendo 13 deles implantados em 2012 durante a campanha de investigações de
campo realizadas para subsidiar este trabalho de pesquisa. Além dos INAs, encontram-se
instalados 12 piezômetros do tipo Casagrande, sendo 3 deles implantados também em
2012. A implantação de novos instrumentos se deu pela necessidade de melhoria do
conhecimento das condições de fluxo e pressões no interior do maciço, aliada ao advento
de questões ambientais e adoção de políticas de segurança cada vez mais rígidas pelas
mineradoras, enfatizando a necessidade de implementação de um projeto criterioso de
instrumentação para monitoramento barragem. Entre Piezômetros e INAs, 14
instrumentos possuem aquisição automatizada de leitura de forma online. A Barragempiloto também conta com um medidor de vazão, que tem o objetivo de avaliar a eficiência
dos drenos, uma régua que permite monitorar as cotas do nível de água no reservatório,
20 prismas para o monitoramento topográfico de deformações superficiais e 4
inclinômetros instalados sobre a crista da barragem inicial engastados na fundação da
barragem. Todas as leituras dos instrumentos são armazenadas em um banco de dados
denominado Sistema GEOTEC, desenvolvido para uso exclusivo da Companhia Vale.
Apenas os instrumentos do tipo piezômetros e indicadores de nível d’água serão
detalhados por serem utilizados na apuração direta do fator de segurança e relevantes para
evolução da lavra

A Tabela 3.2 apresenta os instrumentos antigos (2000-2005) em operação instalados no
barramento principal, e, na Tabela 3.3, os instrumentos novos (2012), com a
representação em planta na Figura 3.11.
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Tabela 3.2 – Instrumentos antigos em operação na Barragem-piloto.

Instrumento
INA 01/00
INA 02/00
INA 04/00
INA 05/00
INA 06/00
INA 07/00
INA 09/05
INA 10/05
INA 11/03
INA 11/05
INA 12/03
INA 13/03
INA 14/03
INA 15/04
INA 16/04
INA 17/04
INA 18/04
PZ 01/00
PZ 02/00
PZ 03/00
PZ 08/03
PZ 09/03
PZ 10/03
PZ 11/04
PZ 13/04
PZ 15/04

Código do
instrumento
(GEOTEC)
VGRBVGNA026
VGRBVGNA027
VGRBVGNA029
VGRBVGNA030
VGRBVGNA031
VGRBVGNA053
VGRBVGNA044
VGRBVGNA045
VGRBVGNA033
VGRBVGNA046
VGRBVGNA034
VGRBVGNA035
VGRBVGNA036
VGRBVGNA054
VGRBVGNA055
VGRBVGNA039
VGRBVGNA056
VGRBVGPZ047
VGRBVGPZ048
VGRBVGPZ049
VGRBVGPZ032
VGRBVGPZ050
VGRBVGPZ051
VGRBVGPZ057
VGRBVGPZ042
VGRBVGPZ058

Coordenadas
Norte (m)

Leste (m)

7.767.953,81
7.767.934,20
7.767.949,30
7.767.932,95
7.767.943,90
7.767.925,58
7.768.033,38
7.768.033,29
7.767.980,69
7.768.019,10
7.767.973,13
7.767.966,68
7.767.982,08
7.767.990,42
7.767.997,19
7.768.004,66
7.768.004,71
7.767.953,84
7.767.949,16
7.767.943,77
7.767.981,32
7.767.973,78
7.767.967,20
7.767.990,38
7.767.997,11
7.768.004,66

618.429,74
618.428,97
618.549,66
618.549,14
618.709,98
618.708,73
618.253,58
618.469,67
618.329,49
618.651,00
618.543,94
618.728,97
618.544,33
618.652,43
618.468,86
618.467,78
618.254,51
618.430,98
618.551,85
618.710,98
618.329,49
618.544,01
618.728,95
618.652,76
618.409,34
618.254,97

Cota do
Topo
(m)
1.291,18
1.281,93
1.291,14
1.283,22
1.291,15
1.281,98
1.308,51
1.307,34
1.295,23
1.308,16
1.294,91
1.295,27
1.295,77
1.300,31
1.299,86
1.300,37
1.300,71
1.291,13
1.291,20
1.291,14
1.295,44
1.295,44
1.295,53
1.300,32
1.299,87
1.300,83

Cota
Instalação
(m)
1.278,61
1.277,99
1.270,53
1.270,30
1.274,64
1.274,94
1.301,41
1.300,14
1.292,03
1.301,24
1.290,64
1.291,72
1.290,77
1.295,63
1.294,97
1.293,27
1.295,84
1.271,77
1.264,50
1.269,52
1.287,84
1.286,84
1.288,18
1.292,43
1.291,82
1.292,57

Prof.
(m)
12,57
3,94
20,61
12,92
16,51
7,04
7,1
7,2
3,2
6,92
4,27
3,55
5
4,68
4,8
7,1
4,87
19,36
26,43
21,62
7,6
8,6
7,35
7,89
8,05
8,26

Tabela 3.3 – Instrumentos novos em operação na Barragem-piloto.

Instrumento
INA 03/12
INA 07/12
INA 10/12
INA 12/12
INA 14/12

Código do
instrumento
(GEOTEC)
VGRBVGNA057
VGRBVGNA058
VGRBVGNA069
VGRBVGNA059
VGRBVGNA060

Coordenadas
Norte (m)

Leste (m)

7.768.033,30
7.767.963,06
7.768.029,22
7.767.979,54
7.767.907,39

618.317,81
618.378,43
618.455,30
618.453,99
618.451,37
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Cota do
Topo
(m)
1.308,11
1.290,53
1.307,90
1.295,08
1.276,03

Cota
Instalação
(m)
1.297,67
1.275,86
1.288,46
1.280,59
1.261,59

Prof.
(m)
10,44
14,67
19,44
14,49
14,44

Tabela 3.3 (continuação) – Instrumentos novos em operação na Barragem-piloto.

Instrumento
INA 17/12
INA 18/12
INA 19/12
INA 20/12
INA 21/12
INA 25/12
INA 26/12
INA 29/12
PZ 07A/12
PZ 07B/12
PZ 07C

Código do
instrumento
(GEOTEC)
VGRBVGNA061
VGRBVGNA062
VGRBVGNA070
VGRBVGNA063
VGRBVGNA064
VGRBVGNA065
VGRBVGNA066
VGRBVGNA067
VGRBVGPZ061
VGRBVGPZ059
VGRBVGPZ060

Coordenadas
7.768.025,77
7.767.997,26
7.767.977,38
7.767.956,67
7.767.893,23
7.768.021,81
7.767.993,21
7.767.894,25
7.767.929,88
7.767.894,33
7.767.928,95

618.537,77
618.537,90
618.537,59
618.537,97
618.531,02
618.642,98
618.642,50
618.642,08
618.320,58
618.525,45
618.322,04

Cota do
Topo
(m)
1.307,99
1.299,89
1.295,17
1.290,25
1.271,35
1.308,23
1.300,22
1.272,90
1.284,16
1.271,55
1.283,80

Cota
Instalação
(m)
1.288,72
1.285,71
1.283,73
1.263,38
1.249,87
1.289,53
1.285,30
1.258,96
1.274,24
1.268,13
1.279,92

Prof.
(m)
19,27
14,18
11,44
26,87
21,48
18,7
14,92
13,94
9,92
3,42
3,88

Figura 3.11 – Disposição dos instrumentos no barramento principal da Barragem-piloto.

A Figura 3.12 apresenta a disposição dos instrumentos antigos e novos em operação no
dique de sela da Barragem-piloto, com as características e informações de locação
conforme Tabela 3.4.

A manutenção de um banco de dados atualizado, com leituras realizadas por pessoal
especializado ou coletadas de forma automatizada seguindo parametrizações
predefinidas, com uma sistemática de avaliação dos registros da instrumentação torna-se
fundamental para uma correta análise das condições de percolação pelo maciço,
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possibilitando a montagem de modelos consistentes para análises de estabilidade. Assim,
a organização do banco de dados de instrumentação, disponibilizado para o
desenvolvimento do escopo deste trabalho, no qual se propõe a avaliação da condição de
segurança das operações de desmonte da Barragem-piloto, é de fundamental importância
para a qualidade dos resultados.

Figura 3.12 – Disposição dos instrumentos no dique de sela da Barragem-piloto.
Tabela 3.4 – Instrumentos antigos e novos em operação no dique de sela.

Instrumento
INA 03/04
INA 05/04
PZ 01/04
PZ 03/04
PZ 04/04
PZ 07/04
PZ 10/04
PZ 11/04D
PZ 14D
INA 31/12

Código do
instrumento
(GEOTEC)
VGRDVGNA008
VGRDVGNA005
VGRDVGPZ021
VGRDVGPZ019
VGRDVGPZ017
VGRDVGPZ004
VGRDVGPZ013
VGRDVGPZ002
DVGPZ022
VGRBVGNA068

Coordenadas
Norte (m)

Leste (m)

7.768.289,98
7.768.400,68
7.768.247,40
7.768.285,72
7.768.341,05
7.768.400,87
7.768.460,28
7.768.463,42
7.768.256,86
7.768.261,99

618.797,13
618.729,96
618.790,73
618.771,75
618.737,82
618.729,98
618.722,99
618.747,95
618.759,38
618.800,51
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Cota do
Topo
(m)
1.295,00
1.307,26
1.306,38
1.301,54
1.307,08
1.307,25
1.307,37
1.299,55
1.308,08
1.301,08

Cota
Instalação
(m)
1.287,18
1.288,60
1.291,02
1.287,59
1.288,48
1.291,17
1.292,01
1.288,68
1.294,67
1.283,44

Prof.
(m)
7,82
18,66
15,36
13,95
18,6
16,08
15,36
10,87
13,41
17,64

3.2.5

Rejeitos

A Barragem-piloto foi concebida para receber os rejeitos gerados pela usina de
beneficiamento de minérios de ferro denominada ITM-VGR1, que teve sua operação
iniciada no ano de 2000, recebendo rejeitos oriundos das minas do Tamanduá e Capitão
do Mato. Tanto a usina quanto a barragem se encontram inseridas na Área Industrial de
Vargem Grande, que conta ainda com uma usina de pelotização e uma segunda usina para
tratamento de minério de ferro, denominada ITM-VGR2 (Figura 3.13). Este complexo
industrial localizado entre os municípios de Itabirito e Rio Acima representa um dos
maiores polos produtores de minério de ferro do Brasil, com produção anual em torno de
30 Mt.

Barragem-piloto
ITM-VGR2

ITM-VGR1

Pelotização

Figura 3.13 – Vista aérea da área industrial de Vargem Grande.

A alimentação da ITM-VGR1 é realizada por um ROM resultante do “blend” de minérios
das Minas do Tamanduá e Capitão do Mato, onde são lavrados na sua predominância
Hematitas friáveis e Itabiritos brandos, com teor de ferro médio de 45%.

O ROM da mina do Tamanduá passa pela britagem primária e é transportado por um
sistema TCLD – Transportador de Correias de Longa Distância por 5km até a Mina
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Capitão do Mato, onde ROM de ambas as minas passa pela britagem primária e
secundária, seguindo da mina Capitão do Mato até o pátio de homogeneização da ITMVGR1 por um sistema TCLD de 9km.

O material homogeneizado passa por um sistema de peneiras onde são gerados três
produtos: LO (Lump Ore), Hematitinha (Pellet Ore) e SF (Sinter Feed), sendo este último
também gerado nas colunas espirais com o under flow do hidrociclone de fundo plano. O
over flow deste hidrocicloneme segue para etapa de deslamagem em uma bateria de
hidrociclones onde o under flow é destinado para o circuito de flotação em colunas e o
over flow é descartado como rejeito. A Flotação catiônica reversa é realizada em três
etapas, gerando o produto final PFF (Pellet Feed Fines) e o rejeito de flotação (Figura
3.14).

Tanto o rejeito gerado na etapa de deslamagem quanto na etapa de flotação foram
lançados juntos na ocasião do preenchimento do reservatório da Barragem-piloto,
formando um rejeito total, cuja polpa era transportada por gravidade e disposta pela crista
da barragem por linhas de espigotes.

ROM
BRITAGEM
PRIMÁRIA

TAMANDUA
TCLD

TCLD
TAM - CMT

RETOMADORA

CMT - VGR
BRITAGEM
SECUNDÁRIA

ROM

PÁTIO DE
HOMOGEINIZAÇÃO

ÁGUA
ÁGUA
PRIMÁRIO

BRITAGEM
PRIMÁRIA

CAPITÃO DO
MATO

LO
ÁGUA

SECUNDÁRIO
PENEIRAMENTO

HEMATITINHA

TERCIÁRIA

BRITAGEM
SEGUNDÁRIA

BRITAGEM
TERCIÁRIA

CLASSIFICAÇÃO
HIDROCICLORES
FUNDO PLANO
PENEIRA DE
PROTEÇÃO

ÁGUA
INDUSTRIAL

HIDROCICLONES
COLUNAS DE FLOTAÇÃO

ESPESSADOR
LAMA

CLEANER

SF

ESPIRAIS

ROUGHER

RESÍDUO PARA
DESCARTE

CO 2
ESPESSADOR
SCAVENGER

BARRAGEM VGR

FILTROS

PFF
ESPESSADOR

CO 2

PFF

RETOMADORA
RODA DE CAÇANBA

Figura 3.14 – Fluxograma de beneficiamento e geração de rejeitos ITM-VGR1.
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TCLD TFA

3.2.6

Operação

Após o término das obras de implantação da barragem inicial que ocorreram de julho a
dezembro de 2000 (Figura 3.15), iniciou-se o lançamento de rejeitos da ITM-VGR1 por
meio de linhas de espigotes de 6", dispostas a cada 25m e montadas a partir da crista da
barragem derivadas a partir de uma tubulação de 16", constituindo um aterro hidráulico,
caraterizado pela formação de praia que posteriormente serveria de fundação para as
demais etapas.

Figura 3.15 – Barragem-piloto ao término da barragem inicial na elevação 1.290.

A divisão da vazão da tubulação de rejeito pelas linhas de espigotes (Figura 3.16) reduz
a energia de lançamento, favorecendo o processo de segregação hidráulica por peso das
partículas, melhorando a condição de drenagem próximo aos pontos de lançamento e,
conseguintemente, melhorando a condição de formação de praia.

Figura 3.16 – Sistema de espigotes operando em barragem, idêntico ao utilizado na Barragempiloto.
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O 1° alteamento (El. 1.295,0m ano de 2003), 2° alteamento (El. 1.300,0m ano de 2004)
e 3° alteamento (El. 1.307,0m etapa final no ano de 2005) foram executados para
montante sobre a praia de rejeitos das etapas anteriores. Nas três obras de alteamento foi
necessária, após o coroamento (preenchimento do rejeito até a crista), a execução de um
lastro de material granular (blocos não selecionados de itabirito) para garantir o suporte
para tráfego dos equipamentos de terraplanagem. O motivo para baixa capacidade de
suporte da praia foi relacionado à granulometria fina do material, que resultou na
formação de praias com baixa declividade, com baixa condição de drenagem. Na Figura
3.17, pode se observar a camada de lastro antecedendo o lançamento do tapete drenante
e, posteriormente, seu recobrimento com material argiloso na ocasião da implantação do
1° alteamento.

Lançamento tapete de areia
Cobertura do tapete
Lastro sobre rejeito

Figura 3.17 – Sequência preparatória empregada em todas as etapas de alteamento da Barragempiloto.

Após o término do preenchimento do volume disponível na etapa final da Barragempiloto (3º alteamento) em setembro de 2008, os rejeitos gerados na planta de
beneficiamento ITM-VGR1 foram direcionados por meio de um rejeito-duto para a
Barragem de Maravilhas 2, localizada na Mina do Pico, a 5 km da Área Industrial de
Vargem Grande. O reservatório da barragem passou então a ser utilizado apenas para
recebimento de descargas de usina. Nessa ocasião o lançamento por espigotes a partir da
crista foi suspenso, sendo o fluxo das descargas direcionado para o fundo do reservatório.
Esta operação prosseguiu até 2010, quando os resíduos de descargas assorearam ainda
mais o reservatório, próximo de interferir no trânsito de cheias. Teve, então, em 2011, o
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início do processo de manejo dos rejeitos no reservatório para manutenção do volume de
amortecimento e também garantir a oferta de água para a alimentação da planta ITMVGR1.

Com a entrada em operação da ITM-VGR2, que também utiliza a Barragem-piloto em
seu circuito de descarga, a operação de manejo dos rejeitos no reservatório passou a ser
realizada de maneira ininterrupta ao longo de todo o ano, com as operações de remoção
dos rejeitos acontecendo em duas frentes: a lavra mecanizada e dragagem por sucção e
recalque.

A operação de lavra mecanizada, que, no início, avançou no sentido oposto do
barramento, abrindo frente para a dragagem por sucção e recalque na região do lago,
evoluiu para um sistema de 4 baias, que somadas possuem capacidade de 80.000 m3,
posicionadas entre as cotas 1.307m e 1.310m dentro do reservatório da barragem (Figura
3.18), que atuam controlando o assoreamento do lago, contendo praticamente todo o
material das descargas.

Área de Dragagem - Lago (A1)

Baias de lançamento do material dragado (A2)

(A3)
(A2)

(A1)
Depósito (A3)

Figura 3.18 – Configuração da operação de manejo na Barragem-piloto.

A dragagem por sucção e recalque é realizada na porção central da barragem, a
aproximadamente 200m da crista, formando um lago entre as elevações 1.302m e 1.305m
(A1), com área de aproximadamente 160.000m2 e volume de água em torno de 480000m3.
Para a descarga do rejeito dragado foi montada uma linha com 1000m de comprimento,
possibilitando o lançamento no conjunto de baias (A2), sendo feito o manejo do rejeito
dentro dessas baias, possibilitando seu desaguamento e posteriormente a lavra. A lavra
do rejeito contido nas baias é realizada por escavadeiras do tipo “long reach” e
“draglines”, sendo o transporte por meio de caminhões rodoviários. Os rejeitos sem
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contaminação, lavrados mecanicamente dentro das baias, são estocados (A3) e
futuramente poderão ser utilizados na alimentação das plantas de beneficiamento.

Essa operação garantiu os requisitos de segurança previstos no manual de operação da
estrutura, mantendo a praia com largura mínima de aproximadamente 200m,
especialmente nos períodos de chuva. A Figura 3.19 apresenta a melhoria da condição de
praia da Vargem Grande após a implantação do manejo. A partir março de 2019, a
Barragem-piloto foi completamente desativada, tendo seu lago drenado com o
rebaixamento do vertedouro de emergência em 5m e construção de canais de cintura para
desvio das águas superficiais, deixando de receber descargas de usina, possibilitando o
início das obras de descomissionamento.

2008

2010

2014

2017

Figura 3.19 – Melhoria na condição de praia da Barragem-piloto.

3.3

PLANO DE INVESTIGAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

Com o objetivo de obter dados para a avaliação da segurança geotécnica das operações
de desmonte durante a lavra da barragem-piloto e embasar parâmetros e critérios de
projeto para outras barragens foi proposto à Companhia Vale SA, dentro deste projeto de
pesquisa de doutorado, um plano de investigação geológico-geotécnico, que seria
executado especificamente para este fim, servindo de base para o desenvolvimento de
toda a pesquisa. O plano de investigação previu o emprego de técnicas consagradas de
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investigação geotécnica em campo e laboratório, utilizando-se de equipamentos
modernos e ainda o emprego da geofísica como ferramenta auxiliar na análise e
interpretação de resultados, divididos da seguinte forma:


Investigações de Campo: (1) execução de sondagens mistas e a trado,
instalação de instrumentos, piezocone (ensaio de penetração de cone com
medida de poropressão – CPTu), Vane test (FVT - Field Vane Test (palheta)),
ensaios de infiltração e também a coleta de amostras deformadas e
indeformadas (blocos e mostrador tipo shelby); (2) geofísica, realizada por
meio dos métodos de Eletrorresistividade (ER), Potencial Espontâneo (SP) e
também pelo método Eletromagnético Indutivo (EM);



Ensaios

de

laboratório:

Caracterização

completa,

permeabilidade,

adensamento oedométrico e HCT, além de triaxiais CU e UU.

Foram propostos 34 pontos de investigação, sendo as profundidades cuidadosamente
projetadas para mapear cada fase de alteamento, rejeitos depositados no reservatório e
extratos de fundação descritos no projeto da barragem, permitindo a coleta de amostras
indeformadas nos furos em pontos importantes para a caracterização do rejeito e
fundação. Os ensaios de infiltração foram previstos inicialmente para serem executados
em todos os furos com a definição das cotas durante a execução, dependendo das
características do material encontrado.

Os ensaios tipo CPTu foram posicionados em pontos com a mesma locação dos pontos
de SPT na praia de rejeitos e diques de alteamentos, além de 2 pontos para avaliação de
uma área com aspecto de solo mole no pé do barramento principal, totalizando 22 furos,
projetados para investigar a resistência e o nível de poropressões nos rejeitos que serviram
como fundação para os diques de cada alteamento. Também foi prevista a realização de
ensaios de Palheta (Vane Test), em que os pontos para realização desses, assim como para
os ensaios de dissipação de pressão, seriam definidos na ocasião da realização dos ensaios
tipo CPTu, dependendo do nível de geração de poropressão excessiva, ou no caso de
haver camadas com materiais finos ou com característica de lama, mapeadas
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anteriormente na campanha SPT. As Tabelas 3.5 e 3.6 apresentam a programação das
investigações em furos de sondagem.

PZ/INA
☐

☐

Praia de rejeito

☒

☐

☐

Praia de rejeito

☒

☒

☒

Fundação do alteamento (rejeito)

10,00 ☒ ☒
15,00 ☒ ☒
15,00 ☒ ☐

☒

☒

☐

Fundação do alteamento (rejeito)

☒

☐

☒

Fundação do alteamento (rejeito)

☒

☒

☐

Mínimo de 10,0m em fundação da barragem

15,00 ☒ ☐
10,00 ☒ ☒
10,00 ☒ ☒

☒

☒

☐

Face do talude da barragem

☒

☐

☐

Praia de rejeito

☒

☐

☐

Praia de rejeito

F10 10,00 ☒ ☒
F11 10,00 ☒ ☒
F12 10,00 ☒ ☒

☒

☒

☒

Fundação do alteamento (rejeito)

☒

☐

☐

Fundação do alteamento (rejeito)

☒

☐

☐

Fundação do alteamento (rejeito)

F13 25,00 ☒ ☐
F14 15,00 ☒ ☐
F15 10,00 ☒ ☒

☒

☐

☒

Mínimo de 10,0m em fundação da barragem

☒

☒

☐

Face do talude da barragem

☒

☐

☒

Praia de rejeito

F16 10,00 ☒ ☒
F17 10,00 ☒ ☒
F18 10,00 ☒ ☒

☒

☐

☒

Praia de rejeito

☒

☒

☒

Fundação do alteamento (rejeito)

☒

☒

☒

Fundação do alteamento (rejeito)

F19 10,00 ☒ ☒
F20 30,00 ☒ ☐
F21 15,00 ☒ ☒

☒

☒

☐

Fundação do alteamento (rejeito)

☒

☒

☒

Mínimo de 10,0m em fundação da barragem

☒

☒

☒

Face do talude da barragem

F22 15,00 ☒ ☒
F23 10,00 ☒ ☒
F24 10,00 ☒ ☒

☒

☐

☐

Terreno natural a jusante da barragem

☒

☐

☒

Praia de rejeito

☒

☐

☐

Praia de rejeito

F25 10,00 ☒ ☒
F26 15,00 ☒ ☒
F27 10,00 ☒ ☒

☒

☒

☒

Fundação do alteamento (rejeito)

☒

☒

☐

Fundação do alteamento (rejeito)

☒

☐

☐

Fundação do alteamento (rejeito)

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

CPTU

☒

F1

SPT

10,00 ☒ ☒
10,00 ☒ ☒
10,00 ☒ ☒

Furo

Prof. (m)

Infiltração

Amostra
Indeformad
a

Tabela 3.5 – Investigação e ensaios de campo em Furos de Sondagem (F) de F1 a F27.
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Observação

PZ/INA
☐

☒

Mínimo de 10,0m em fundação da barragem

☒

☒

☐

Face do talude da barragem

☒

☐

☐

Mínimo de 15,0m em fundação do dique

F31 18,00 ☒ ☐
F32 30,00 ☒ ☐
F33 20,00 ☒ ☐

☒

☒

☐

Mínimo de 15,0m em fundação do dique

☒

☐

☐

Mínimo de 10,0m em fundação do dique

☒

☐

☐

Mínimo de 10,0m em fundação do dique

F34 15,00 ☒ ☐

☒

☒

☐

Terreno natural a jusante do dique de sela

CPTU

☒

SPT

F28 30,00 ☒ ☐
F29 15,00 ☒ ☐
F30 12,00 ☒ ☐

Furo

Prof. (m)

Infiltração

Amostra
Indeformad
a

Tabela 3.6 – Investigação e ensaios de campo em Furos de Sondagem (F) de F28 a F34.

Observação

A locação dos furos de sondagem concentrou-se em seções de maior altura, buscando o
posicionamento da instrumentação existente, visando à montagem de um modelo
consistente para as análises de estabilidade (Figura 3.20).

Assim, foram traçadas 06 seções (A à F), sendo 04 no barramento principal e 02 no dique
de sela. A distribuição dos furos ainda buscou cobrir de maneira homogênea toda área de
estudo de forma a caracterizar a fundação, o maciço (dique de partida e alteamentos), o
rejeito e o sistema de drenagem interna.

A indicação de novos instrumentos se deu após análise dos dados da instrumentação
existente, com objetivo de melhorar a descrição do fluxo pelo maciço. A escolha dos
piezômetros tipo Casa Grande e Indicadores de Nível D’água se deu pelos bons resultados
e confiabilidade desses instrumentos, além da facilidade construtiva.

Conforme plano de investigação, também foi prevista ainda a realização de 10 furos de
sondagem a trado para mapeamento do posicionamento do sistema de drenagem interna
(tapete e filtro) e 11 poços de inspeção com coleta de blocos indeformados, sendo
distribuídos por todo o barramento permitindo a caracterização e execução de ensaios
especiais em laboratório. A profundidade das sondagens a trado (T) e dos pontos de
coletas das amostras indeformadas por meio de blocos (PI) estão descritos
respectivamente nas Tabelas 3.7 a 3.9.
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Figura 3.20 – Disposição das sondagens e ensaios de campo na Barragem-piloto.
Tabela 3.7 – Sondagem a trado (T) de T1 a T6.

Furo

Prof. (m)

Amostra deformada

Observação

T1

1,50

☒

T2

1,50

☒

T3

10,00

☒

T4

10,00

☒

T5

10,00

☒

T6

1,50

☒

Crista do aterro principal - mínimo de 1,5m
ou até encontrar dreno vertical
Crista do aterro principal - mínimo de 1,5m
ou até encontrar dreno vertical
Berma do aterro principal - mínimo de 10m
ou até encontrar tapete
Berma do aterro principal - mínimo de 10m
ou até encontrar tapete
Berma do aterro principal - mínimo de 10m
ou até encontrar tapete
Crista do dique de sela - mínimo de 1,5m ou
até encontrar dreno vertical
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Tabela 3.8 – Sondagem a trado (T) de T7 a T10.

Furo

Prof. (m)

Amostra deformada

Observação

T7

1,50

☒

T8

5,00

☒

T9

5,00

☒

T10

5,00

☒

Crista do dique de sela - mínimo de 1,5m
ou até encontrar dreno vertical
Berma do dique de sela - mínimo de 5m ou
até encontrar tapete
Berma do dique de sela - mínimo de 5m ou
até encontrar tapete
Berma do dique de sela - mínimo de 5m ou
até encontrar tapete

Tabela 3.9 – Poços de coleta indeformada para retirada de blocos (PI).

Poço

Prof. (m)

Amostra indeformada

Observação

PI-01

2,00

☒

Terreno natural a jusante da barragem

PI-02

3,00

☒

Terreno natural a jusante da barragem

PI-03

2,00

☒

Crista do 3º alteamento

PI-04

2,00

☒

Crista do 2º alteamento

PI-05

2,00

☒

Crista do 1º alteamento

PI-06

2,00

☒

Berma do aterro principal

PI-07

3,00

☒

Terreno natural a jusante da barragem

PI-08

2,00

☒

Crista do aterro principal

PI-09

3,00

☒

Terreno natural a jusante da barragem

PI-10

2,00

☒

Terreno natural a jusante do dique de sela

PI-11

2,00

☒

Berma do dique de sela

O plano de investigação de indireta (geofísica) foi composto pelos métodos de
Eletrorresistividade (ER), Potencial Espontâneo (SP) e também pelo método
Eletromagnético Indutivo (EM), com o objetivo de auxiliar na interpretação das
sondagens diretas e montagem do modelo de análise de estabilidade. Ambos os métodos
geofísicos propostos apresentam potencial para o mapeamento de zonas de interesse
geotécnico, associadas à presença de umidade e exsudações de água em pontos diversos,
inclusive, mapeando a possível direção e sentido de fluxo dentro do maciço.

A etapa de laboratório do plano de investigação previu a realização de diversos tipos de
ensaios de laboratório para as amostras de solo e rejeito a serem coletadas na Barragempiloto, entre eles, ensaios de caracterização simples, ensaios triaxiais do tipo CU e UU e
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ensaios de adensamento oedométrico e HCT. A Tabela 3.10 apresenta a relação dos tipos
de ensaios a serem realizados em cada amostra coletada.
Tabela 3.10 – Poços de coleta indeformada para retirada de blocos (PI).

Amostra nat/wnat Gs max/min k LL/LP emax/emin

Granulometria
CU UU Adens.
Laser Sedimen
☐
☒
☒ ☐
☐

PI-01

☒

☒

☒

☒

☒

☐

PI-02

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

PI-03

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

PI-04

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

PI-05

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

PI-06

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

PI-07

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

PI-08

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

PI-09

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

PI-10

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

PI-11

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

F15

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

F16

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

F17

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

F23

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Devido à importância e valores envolvidos no programa experimental desta tese, após sua
aprovação, além da gestão e supervisão de todas as etapas de campo e laboratório por este
autor, a Companhia Vale decidiu por contratar a Fugro In Situ Geotecnia, para a
realização das investigações de campo e ensaios de laboratório, e também a Pimenta de
Ávila Consultoria, para a fiscalização, consolidação e apoio técnico na avaliação dos
resultados. As investigações geofísicas ficaram a cargo da empresa Georadar. As
contribuições de ambos os parceiros da Companhia Vale neste projeto de pesquisa de
doutorado estão presentes nos documentos VRD-11-GRE-01 (Fugro), RD-565-RL34369-00 (Pimenta de Ávila) e Vargem Grande_rev01-2013 (Georadar).
3.3.1 Etapa de campo – investigação direta


Sondagem mista com medição de SPT, sondagem a trado, abertura de poços
de inspeção e coleta de amostras indeformadas
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Para a execução das sondagens mistas e realização dos ensaios tipo SPT (Standard
Penetration Test), foram adotadas como referência as seguintes publicações:
 NBR 6484 – Sondagens de simples reconhecimentos com SPT (ABNT, 2001);
 NBR 6502 – Rochas e solos (ABNT, 1995).

Foram utilizadas duas perfuratrizes Modelo DB520 da fabricante Boart Longyear (Figura
3.21), modelo multifuncional totalmente mecanizado, que possibilitaram a execução da
sondagem a percussão quanto rotativa (rocha), utilizando mostrador padrão do tipo
Terzaghi-Peck, com diâmetro interno de 34,9mm e diâmetro externo de 50,8mm para
ensaios em solo.

Figura 3.21 – Perfuratriz DB520 operando na “piloto” durante campanha de sondagem mista.

Os resultados do ensaio SPT são expressos pela soma do número de golpes na cravação
dos primeiros e dos últimos 30cm. O índice de resistência à penetração (N) consiste no
somatório correspondente aos 30cm finais do amostrador. Nos casos em que não ocorre
a penetração dos 45cm, os resultados são apresentados sob a forma de frações ordinárias.

A locação dos furos de sondagem concentrou-se em seções de maior altura, buscando o
alinhamento da instrumentação existente, visando à montagem de um modelo consistente
para as análises de estabilidade. Assim, foram traçadas 06 seções (A à F), conforme
apresentado anteriormente na Figura 3.20, sendo 04 no barramento principal e 02 no dique
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de sela. A distribuição dos furos ainda buscou cobrir de maneira homogênea toda a área
de estudo de forma a caracterizar a fundação, o maciço (dique de partida e alteamentos),
o rejeito e o sistema de drenagem interna. A indicação de novos instrumentos se deu após
análise dos dados da instrumentação existente, com objetivo de melhorar a descrição do
fluxo pelo maciço.


Coleta de amostras indeformadas com amostrador tipo Shelby

A coleta de amostras indeformadas no rejeito e em regiões com predominância de solos
de baixa consistência foi realizada conforme os procedimentos prescritos na NBR 9820.
Utilizando para tal o mostrador de parede fina do tipo camisa Shelby (Figura 3.22 (a)).
As camisas utilizadas possuíam diâmetro interno de 100mm, espessura de parede de
1,5mm e comprimento de 600mm, montadas na cabeça de um tubo amostrador padrão
(tubo vazado), conforme Figuras 3.22 (b) e (c), sendo o conjunto acoplado a um
penetrômetro hidráulico tipo pistão, que introduz o amostrador no solo investigado até a
cota de início da coleta, quando se efetua a abertura da camisa e se prossegue com a
cravação de maneira estática até a cota final.

Após a retirada de cada tubo, suas extremidades foram vedadas com parafina para evitar
a perda de material e manutenção da umidade das amostras (Figura 3.23 (a)), sendo
posteriormente identificadas ((Figura 3.23 (b)) e transferidas para o laboratório (Figura
3.23 (c)).

(a)

(b)

(c)

Figura 3.22 – (a) preparação da camisa; (b) acoplamento com o amostrador; (c) içamento do conjunto
para cravação.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.23 – (a) amostra F25 após preparação em campo; (b) identificação (amostra F05); (c)
amostras do projeto de pesquisa condicionadas no laboratório em câmara úmida.



Ensaios de permeabilidade em campo

Para a realização dos ensaios de permeabilidade em campo, visando ao processamento
dos cálculos do Coeficiente de Permeabilidade (k), seguiu-se as orientações para Ensaio
de Permeabilidade em Solos da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e
Ambiental (ABGE, 2013).


Poços de inspeção e coleta de amostras indeformadas

Para a abertura de poços de inspeção e coleta de amostras indeformadas, foram utilizados
os procedimentos conforme NBR 9604 – Abertura de poço e trincheira de inspeção em
solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas (ABNT, 1986a). Para os
pontos considerados instáveis, foi providenciado um escoramento para garantir a
estabilidade sem prejudicar a inspeção visual das paredes, com largura suficiente para
permitir o exame de toda sequência vertical do terreno.


Sondagem a trado

Nas sondagens a trado adotou-se os procedimentos previstos na NBR 9603 – Sondagem
a trado (ABNT, 1986b), sendo utilizado o equipamento denominado trado manual tipo
concha, com condução até as profundidades predeterminadas ou até que fosse atingido o
impenetrável ao trado manual, definido quando o avanço fosse inferior a 50mm em 10
minutos de operação contínua de perfuração ou na ocorrência de desmoronamento das
paredes dos furos. Estas sondagens tiveram como objetivo auxiliar na definição do perfil
estratigráfico pela análise táctil-visual, localizar estruturas dos componentes da drenagem
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interna e obter amostras deformadas para a execução de ensaios geotécnicos em
laboratório. A Figura 3.24 ilustra a execução dos furos em campo.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.24 – (a) trado (T1); trado (T7); trado (T10).



Implantação de novos instrumentos

Com o objetivo de melhorar a auscultação da barragem e subsidiar informações para o
plano de lavra da barragem, foram propostos novos instrumentos definidos inicialmente
no plano de investigação, com possibilidade de ajustes conforme condições de campo,
sendo previstos 03 Piezômetros (PZ) e 14 Indicadores de Nível D’água (INA). Para a
instalação dos piezômetros, foram executadas perfurações utilizando o método de avanço
por tricone e revestimento de 4”, com a montagem das câmaras nas cotas especificadas.
Para a instalação dos Indicadores de Nível D’água (INA), foi feito o aproveitamento dos
furos de sondagens abertos para a sondagem de simples reconhecimento.


Ensaios de Piezocone (CPTu) com medidas de dissipação de poropressão

Como referência para a execução dos ensaios CPTu (Piezo Cone Penetration Test) e
ensaio de dissipação de poropressões, foram utilizados os procedimentos da NBR 12069
– Ensaio de penetração de cone in situ (CPT) e ASTM D5778 – Standard test method for
performing electronic friction cone and piezocone testing of soils.

O ensaio CPTu consiste na cravação estática de uma haste no solo (penetrômetro), a qual
possui no seu extremo inferior uma ponteira com formato cônico (ângulo de vértice de
60°) e área transversal de 10 cm2. Foi utilizado um equipamento tipo cone estático modelo
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TG 73-200, fabricado pela Pagani Geotechnical Equipment, com capacidade de reação
de 200kN (Figura 3.25).

O sistema hidráulico dos penetrômetros é acionado por motor a diesel obtendo-se a reação
por meio de ancoragens helicoidais. Para efeito das medições de poropressão, todos os
procedimentos rotineiros de manutenção da saturação do sistema foram observados. A
velocidade de cravação foi mantida constante durante todo ensaio, com aproximadamente
2cm/s.

Figura 3.25 – Detalhe do penetrômetro e sistema de cravação do equipamento TG 73-200, durante
os ensaios tipo CPTu na Barragem-piloto (dimensões em mm).

À medida que se procede à introdução das hastes no solo, efetua-se a cada 2cm de avanço
a aquisição automática dos seguintes componentes:
 Resistência de ponta (q c );
 Resistência por atrito lateral ou local (fs ), medido em uma luva com área lateral
de 150cm2 (hs );
 Poropressão, utilizando-se um elemento poroso, localizado na base do cone
(posição u2 ).
A instrumentação de aquisição possui grande precisão, devidamente calibrada, sendo
instalada na extremidade do conjunto de cravação (Figura 3.26), com os dados
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transmitidos à superfície por um sistema de cabos, sendo transferidos e armazenados em
um computador, podendo ser visualizados em tempo real.

Figura 3.26 – Correções para as leituras de resistência de ponta e atrito lateral (adaptado de
Jamiolkowski et al, 1985)

Os resultados dos ensaios CPTu foram processados para aplicações diversas tendo como
base:
 Resistência de ponta total corrigida (𝑞𝑡 ), em função do efeito das poropressões
dada por 𝑞𝑡 = 𝑞𝑐 + (1 − 𝑎𝑛 )𝑢2 , sendo an = 0,75 (valor obtido por meio de
calibração);
 Razão de atrito (RF), dada por 𝑅𝐹 = 𝑓𝑠 ⁄𝑞𝑐 .
Para auxiliar na classificação estratigráfica dos materiais, foi utilizada a classificação
proposta por Robertson (1990) na forma de planilhas de cálculo empregando as
formulações definidas por Jefferies e Davies (1993).

O ensaio de dissipação consiste na paralisação da penetração da ponteira cônica com
consequente dissipação dos excessos de poropressões que possam ter sido gerados. A
evolução das poropressões é monitorada ao longo do tempo, empregando-se o sistema de
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aquisição. Os ensaios de dissipação podem ser interpretados, visando à estimativa do
coeficiente de adensamento horizontal (Ch ).


Ensaios de paleta tipo FVT (FIELD VANE TEST)

Os ensaios de palheta têm por objetivo determinar a resistência não drenada do solo in
situ (𝑆𝑢 ), sendo comumente utilizado em argilas saturadas, de consistência mole a rija.
Como referência para a execução dos ensaios de paleta tipo FVT (Field Vane Test), foram
utilizadas as metodologias de ensaios conforme NBR 10905 – Ensaios de palheta in situ
(ABNT, 1989) e ASTM D2573 – Standard Test Method for Field Vane Shear Test in
Saturated Fine-Grained Soils (ASTM, 2008).

O ensaio consiste na cravação de uma palheta de seção cruciforme, submetida a um torque
necessário para cisalhar o solo por rotação. Para cravação da palheta foi utilizado
equipamento tipo penetrômetro estático modelo TG 73-200 fabricado pela Pagani
Geotechnical Equipment com capacidade de reação de 200 kN (mesmo equipamento
utilizado para cravação das hastes no ensaio de piezocone). Após a cravação da palheta
no solo, na profundidade de ensaio, posiciona-se a unidade de torque e medição, sendo
zerados os instrumentos e se aplicando imediatamente o torque, com uma velocidade de
(6º ± 0,6º)/min. Nos ensaios foram empregadas palhetas com 6,5cm de diâmetro e 13,0cm
de altura, com as medições de torque e rotação sendo efetuadas no topo do sistema de
hastes. Os valores provenientes do equipamento são corrigidos em razão do atrito medido
no dispositivo slip-coupling utilizado nos ensaios, que consegue eliminar das leituras
qualquer efeito de atrito nas hastes que acionam a palheta, estando esses valores definidos
com base no “patamar” inicial das curvas de torque versus rotação.

Com base no torque medido, é possível determinar a resistência ao cisalhamento
não drenada dos rejeitos e solos a partir da equação 3.1 descrita em ASTM (2008):

𝑆𝑢 =

0,86(𝑀−𝐴)

(3.1)

𝜋.𝐷 3
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Onde:
M – Torque máximo medido (Nm);
A – Atrito medido (Nm);
D – Diâmetro da palheta (m).

Ao término de cada ensaio para a obtenção da resistência não drenada, procedem-se 10
voltas rápidas da palheta, reiniciando-se as medições de modo a obter a resistência
não drenada amolgada.

Foi prevista a realização de ensaios de Palheta (Vane Test), em que os pontos para
realização desses, assim como para os ensaios de dissipação de pressão, seriam definidos
na ocasião da realização dos ensaios tipo CPTu, dependendo do nível de geração de
poropressão excessiva, ou no caso de haver camadas com materiais finos ou com
característica de lama, mapeadas anteriormente na campanha SPT.

3.3.2 Etapa de campo investigação Indireta

O emprego de ensaios geofísicos direcionados a estudos relacionados a barragens de
rejeitos é uma realidade, e vem se difundindo nos últimos anos como ferramenta auxiliar
de investigação geotécnica (Jamiolkowski, 2012; Zarroca et al., 2015).

As metodologias Eletrorresistividade (ER), Potencial Espontâneo (SP) e Eletromagnético
Indutivo (EM), baseadas em técnicas geoelétricos foram propostas por apresentarem na
literatura bons resultados na investigação geológica e em aterros (Greenhouse, 1996;
Cavalcante; 2013; Braga, 2016). Em se tratando de uma pesquisa, optou-se por avaliar o
resultado das três metodologias em uma mesma barragem, proporcionando uma análise
comparativa e/ou suplementar entre os resultados obtidos na investigação direta.

O método da Eletrorresistividade (ER), segundo Telford et al. (1990), baseia-se no estudo
do potencial elétrico tanto dos campos elétricos naturais, associados ao substrato
geológico, como dos campos artificialmente provocados, assim, a partir de medições do
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potencial elétrico na superfície, pode-se determinar no subsolo a existência de corpos
minerais e reconhecer estruturas geológicas.

O Potencial Espontâneo (SP) é descrito por Gallas (2000) como um método geoelétrico
de campo natural, em que, sob determinadas condições, as heterogeneidades condutoras
do subsolo se polarizam, convertendo-se em verdadeiras “pilhas” elétricas que originam
no subsolo correntes elétricas. Essas correntes produzem uma distribuição de potenciais
observáveis na subsuperfície do terreno, que indicam a presença de um corpo polarizado.

Para a avaliação da ER e SP, existem várias técnicas de levantamentos de campo, tendo
sido a de Caminhamento Elétrico (CE) a proposta no presente trabalho, devido ao fato de
que, o estudo da variação lateral do parâmetro físico (eletrorresistividade) no meio
investigado pode ser efetuado em vários níveis de profundidades, obtendo-se, segundo
Gallas (2000), uma caracterização dos materiais em subsuperfície, tanto horizontal quanto
vertical, possibilitando a utilização de vários tipos de arranjos (em especial, DipoloDipolo, Schlumberger e Wenner), sendo sua definição baseada na execução de testes
prévios in loco, que também vão condicionar a definição de espaçamento entre eletrodos
e demais critérios técnicos relacionados à aquisição. A Tabela 3.11 apresenta os
quantitativos inicialmente propostos para a execução dos levantamentos de
Eletrorresistividade (ER) e Potencial Espontâneo (SP), que compartilham o mesmo
arranjo de aquisição por Caminhamento Elétrico (CE).
Tabela 3.11 – Quantitativos das seções geofísicas de Caminhamento Elétrico (CE) propostas para as
investigações por Eletrorresistividade (ER) e Potencial Espontâneo (SP).

Número de seções

Comprimento médio

Espaçamento entre eletrodos

25

320m

4m

Já o método Eletromagnético Indutivo (EM) tem como princípio a passagem de uma
corrente elétrica alternada por meio de uma bobina emissora, que resulta em um campo
eletromagnético primário. A propagação deste campo em um meio condutor no subsolo,
assumido como meio homogêneo, resulta em correntes secundárias alternadas que
produzem um campo eletromagnético secundário. A variação na distância e na posição
das bobinas permite a leitura da condutividade aparente para diversas profundidades,
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permitindo a associação com litologias ou presença de fluidos (MOREIRA et al., 2007).
A Tabela 3.12 apresenta os quantitativos inicialmente propostos para a execução dos
levantamentos de tipo EM, com a separação entre as bobinas transmissoras e receptoras
especificadas em 10m e 20m, sendo realizadas para cada ponto de medição duas medidas,
uma com cada distância entre bobinas especificada.
Tabela 3.12 – Quantitativos perfis geofísicos Eletromagnéticos Indutivos.

Número de seções
12

10m

Espaçamento entre bobinas
20m

Comprimento médio 375m

Comprimento médio 375m

Os arranjos dos perfis de geofísica foram definidos para o emprego do método de
Eletrorresistividade (ER) por Caminhamento Elétrico (técnica de coleta de dados em
campo) os quais foram dispostos em geral, paralelamente ao eixo da barragem, ao longo
dos taludes de jusante e praia de rejeitos. Para subsidiar este método e procurar definir
com mais precisão possíveis fraturas hidráulicas mapeando os caminhos preferenciais de
água, foram posteriormente realizados os levantamentos de Potencial Espontâneo (SP) e
ainda o método Eletromagnético Indutivo (EM).

Os métodos ER e SP são fundamentalmente influenciados pela maior ou menor
porosidade e presença de água e sua salinidade em subsuperfície. O método EM está
associado ao fenômeno da indução eletromagnética, ou a geração e recepção de campos
magnéticos, os quais, ao apresentarem condutividades aparentes diferenciadas, trazem
informações físicas dos materiais por meio dos quais foram induzidos, ou seja, neste caso,
dos litotipos de subsuperfície.

3.3.3 Etapa de laboratório

Para a caracterização simples dos materiais, foram previstos os ensaios em laboratório:
 Umidade natural (wnat);
 Granulometria por peneiramento e sedimentação;
 Granulometria a laser (rejeitos);
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 Densidade real dos grãos (Gs);
 Densidade máxima e mínima (max/min);
 Permeabilidade à carga variável ou constante (k);
 Limite de liquidez (LL);
 Limite de plasticidade (LP);
 Índice de vazios máximo e mínimo para os rejeitos (emax/emin).

Para a análise granulométrica das amostras de rejeito, a distribuição foi obtida por meio
de um analisador de partículas por difração a laser. O equipamento utilizado foi o
fabricado pela CILAS modelo PSA 1064, em que seu funcionamento consiste em verter
no porta-amostra do equipamento alguns gramas da amostra até se atingir o intervalo de
concentração recomendado pelo fabricante, em que, após 60 segundos, pelas medidas de
distribuição de energia dos anéis de difração é possível a conversão dos sinais em
diâmetros de partículas. As amostras de rejeito foram preparadas pela passagem nas
peneiras de 2mm, 36 mm, 1,18mm e 0,3mm para retirada de eventuais partículas acima
dessas dimensões, sendo realizada a análise de granulométrica no material passante na
peneira de 0,3mm e considerada como 100%;

Os ensaios triaxiais não drenados em amostras saturadas do tipo CIUsat (consolidated
isotropic undrained saturated test) foram executados tanto para solos quanto para rejeitos
seguindo o método de ensaio distrito da publicação ASTM D7181 – Standard Test
Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils
(ASTM, 2011). Foram adotadas as tensões confiantes de 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa e 400
kPa para todos os materiais, por essas tensões se enquadrarem entre os valores mínimos
e máximos para o barramento, levando os corpos de prova à ruptura pelo aumento da
tensão axial, mantendo constante a tensão instalada na câmara, sendo adotado para os
solos argilosos a velocidade de deformação de 0,02 mm/min e para os rejeitos 0,09
mm/min, calculados conforme Head (1986), tendo como critério de ruptura a tensão
desviadora máxima. Os ensaios foram previstos para amostras indeformadas de solo a
serem retiradas por meio da abertura de poços de inspeção (aterro e terreno natural) e em
amostras indeformadas de rejeitos, retiradas da região da praia, com o auxílio de
amostrador tipo Shelby.
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Os ensaios triaxiais não drenados em amostras saturadas do tipo UU (unconsolidated
undrained triaxial test) foram executados para amostras de rejeitos, seguindo o método
de ensaio descrito da publicação ASTM D2850 – Standard Test Method for
Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression Test on Cohesive Soils (ASTM, 2007).
Os corpos de prova foram levados à ruptura pelo aumento da tensão axial, sendo adotado
a velocidade de deformação de 0,0127%/min, tendo como critério de ruptura 5% de
deformação. Astensões confinantes especificadas foram correspondentes a 50, 100, 200
e 400 kPa, definidas pela mesma lógica do dos ensaios tipo CIU, devendo ser realizadas
medidas de permeabilidade nos estágios de pressão de 50 kPa e em todos as subsequentes
fases de carregamento. Esta campanha teve como objetivo servir de base comparativa
para valores de resistência não drenada calculados por outros tipos de ensaio.

Para os ensaios oedométricos, os corpos de prova foram talhados a partir dos blocos
indeformados, utilizando-se anéis rígidos com dimensões de 7,14cm de diâmetro e
2,00cm de altura passariam por 08 estágios de pressão, 12,5, 25, 50, 100, 200, 400, 800 e
1600kPa, seguindo até a definição da reta virgem de adensamento, com o
descarregamento nas pressões de 800, 400 e 100kPa.

Os ensaios tipo HCT (Hidraulic Consolidation Test) com a utilização de bomba de fluxo
foram previstos para serem realizados em amostras da polpa de rejeitos da ITM-VGR1,
como caracterização complementar para este tipo de material. O foi executado em três
(03) amostras de rejeitos oriundas da ITM-VGR1, sendo uma amostra do rejeito da etapa
de deslamagem, uma amostra da etapa de flotação e uma amostra reconstituída
representando o rejeito total lançado na barragem-piloto, com frações de 40% do rejeito
da deslamagem e 60% do rejeito de flotação. Os ensaios foram realizados no Laboratório
de Resíduos da UFV em um equipamento composto basicamente de uma bomba de fluxo,
câmara edométrica e sistema automatizado de aquisição de dados. O Ensaio é dividido
em quatro etapas: (1) determinação do índice de vazios à tensão efetiva zero; (2) ensaio
de adensamento por fluxo induzido por meio de uma bomba de fluxo; (3) ensaio de
carregamento em etapas; (4) ensaio de permeabilidade com fluxo controlado. Os
resultados são expressos em forma gráfica pelas curvas de compressibilidade e
permeabilidade, com resultados otimizados conforme metodologia descrita por Silva
(2008), que prevê a constituição de dois modelos:
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1. Modelo de compressibilidade supondo que o material se comporta de acordo com
a Equação 3.2:
𝑒 = 𝐴(𝜎 ′ + 𝑍)𝐵

(3.2)

2. O modelo de permeabilidade supondo que o material se comporta segundo a
Equação 6.5:
𝑘 = 𝐴. 𝐵

(3.3)

A, Z, B, C e D são parâmetros do rejeito, sendo seus valores obtidos de forma
computacional por meio de programas computacionais que realizam um processo de
otimização que minimiza as diferenças entre os resultados do ensaio HCT e os resultados
fornecidos pela teoria de adensamento a grandes deformações. O programa utilizado foi
HCTplus1.0 desenvolvido na própria UFV;

3.4

CONCEPÇÃO DE LAVRA E DESMONTE PARA A BARRAGEM-PILOTO

A concepção de desmonte consiste em etapa fundamental para as análises técnica e
econômica que vão viabilizar a lavra de uma barragem. Nesta etapa é que serão
analisadas as principais condicionantes operacionais, com a definição dos critérios de
projetos para a lavra e, consequentemente, associação desses critérios a geometrias que
suportem um plano de produção e, ao mesmo tempo, garantam a segurança geotécnica ao
longo de todo o ciclo de lavra. Como resultado, um “layout” operacional com premissas
que sirvam de base para o desenvolvimento das etapas subsequentes de projetos deverá
ser apresentado.

A metodologia proposta tem como base o desenvolvimento da concepção de desmonte
para uma barragem de rejeitos de ferro, escolhida como piloto neste desenvolvimento de
tese, cujos dados obtidos no plano de investigação geológico-geotécnico (Item 3.3), com
demais dados existentes, servirão como parâmetros para os estudos necessários. Outras
(05) cinco etapas de estudos são propostas, subsidiando um mínimo de informações que
garanta consistência ao projeto conceitual, para que a avaliação preliminar da segurança
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geotécnica não seja uma representação meramente teórica, que possivelmente não se
sustentaria em etapas posteriores de projeto ou durante o próprio ciclo de lavra.

3.4.1 Caracterização do reservatório por simulação

Na fase de concepção do plano de investigação geológico-geotécnico, por questões
operacionais relacionadas às condições de acesso em partes do reservatório da barragempiloto, e restrições por parte de requisitos exigidos pela segurança do trabalho quanto à
realização de sondagens subaquáticas, optou-se em focar as seções de investigação sobre
o maciço e praia de rejeitos, onde a profundidade da barragem é maior e o rejeito
depositado serve de fundação para os diques de alteamento e, conseguintemente,
demandando um melhor conhecimento dessas regiões do ponto de vista geotécnico.

Como a deposição do rejeito no reservatório da barragem ocorreu de maneira hidráulica,
com linhas de spigots dispostas a cada 25m, com vazões associadas a baixas velocidades
e inclinação de praia inferior a 0,5%, decidiu-se por associar o preenchimento do
reservatório a um modelo deposicional por segregação hidráulica, conforme observado
em barragens similares por Espósito (2000), Ribeiro (2001) e Santos (2004). Assim, para
se entender o mecanismo de deposição e caracterizar a mineralogia do rejeito, foi
projetado e executado um canal com o intuito de se realizar um ensaio deposicional em
campo, possibilitando a coleta de amostras e a realização de ensaios (Figura 3.27).

Figura 3.27 – Canal teste: Locação em planta, seção típica e pontos de amostragem.
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O Canal foi escavado dentro do próprio reservatório da barragem-piloto, sobre o rejeito
depositado, localizado na ombreira direita, sendo utilizado para seu enchimento parte do
fluxo de rejeitos desviados da ITM-VGR01, que hoje seguem para o reservatório da
Barragem Maravilhas II. A Tabela 3.13 apresenta a ficha técnica do teste com detalhes
do canal e características da polpa de enchimento. Nove (09) pontos de amostragem foram
definidos ao longo da extensão do canal (Figura 3.28), espaçados a cada 50m do ponto
de lançamento, de onde foram obtidas amostras para ensaios de granulometria, densidade
dos grãos e análise química, além da realização de ensaios de densidade “in situ”.
Tabela 3.13 – Dados ensaio deposicional em campo em canal teste.

Ext.
480 m

Decl.
0,4%

450m

Prof.
Vol.
Vazão (%) sólidos na polpa (%) Fe
3
6 m 43000 m 80 m3/h
35%
58,5

400m

350m

300m

250m

200m

150m

100m

Ench.
10 dias

50m

Figura 3.28 – Pontos definidos para amostragem ao longo do canal teste.

3.4.2 Modelo qualitativo e quantitativo

O modelo qualitativo e quantitativo pode ser obtido para a barragem-piloto do
acoplamento dos resultados obtidos do balanço de massa com os resultados da
caracterização por simulação (Item 3.4.1). Posteriormente, este modelo obtido pode ser
validado por amostragem direta no reservatório.
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Pela necessidade de se entregar aos clientes produtos de minério de ferro dentro das
especificações, as plantas de beneficiamento são dotadas de controles rigorosos de
qualidade que vão desde a lavra até o embarque. O balanço de massas é validado por meio
de amostragens que permitem determinar a qualidade final do produto e,
conseguintemente, o teor de ferro remanescente no rejeito. Essa rotina possibilita ao
empreendedor apurar o rendimento de seu processo de tratamento, atuando onde é
necessário. Os resultados de balanço de massa são arquivados ao longo dos anos pelas
mineradoras, gerando um banco de dados, que permite a estimativa do teor de ferro e dos
principais contaminantes dos rejeitos. A Tabela 3.14 apresenta a compilação dos dados
existentes para a ITM-VGR1, que possibilitou estimar a massa e qualidade anual dos
rejeitos lançados no reservatório da barragem-piloto no período de 2003 a 2009 (término
do enchimento do reservatório).
Tabela 3.14 – Estimativa de massa e qualidade dos rejeitos acumulados na Barragem-piloto.

Rejeito total (lamas + Rejeito de Flotação) teor (%)
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Massa (t/ano)

Fe

SiO2

Al2O3

P

Mn

2.535.924,0
4.589.490,0
5.085.776,0
5.808.220,0
4.907.381,9
4.553.166,5

55,24
56,17
56,38
56,38
54,73
55,42
56,36

12,72
11,39
11,08
11,09
13,44
12,46
11,12

3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74

0,084
0,084
0,084
0,084
0,084
0,084
0,084

0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283
0,283

3.911.220,2

Tendo como base a Figura 3.29, que representa a curva cota-volume do reservatório da
barragem-piloto, é possível verificar o volume preenchido para cada ano durante o
enchimento.

Uma vez que os parâmetros do modelo químico foram definidos, tanto para o elemento
ferro (Fe) quanto para os demais componentes do rejeito, o desafio seria a representação
gráfica do rejeito tal como um corpo de minério, em três dimensões em forma de um
modelo de blocos.
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Figura 3.29 – Cronologia de enchimento da Barragem-piloto.

Um modelo de blocos consiste em construir um sólido tridimensional no qual se possam
estimar teores e outras variáveis em qualquer parte do modelo a partir de dados
imputados. O modelo de blocos é a base para a otimização de uma jazida e para o
sequenciamento de lavra, pois é a partir dele que os softwares de planejamento de lavra
processam seus cálculos.

Para a criação de um modelo de blocos representativo da barragem-piloto, este projeto de
pesquisa contou com o apoio da geóloga Stael Maciel, especialista em modelamento,
integrante da equipe do laboratório de processos da Companhia Vale na unidade industrial
de Vargem Grande. O Modelo foi implementado no software Vulcam, criado pela
empresa Maptek, utilizando o módulo Geology, que proporciona um ambiente interativo
de visualização e modelagem 3D, possibilitando validar modelos de exploração, criar
modelos geológicos, estruturais e de teor/qualidade, permitindo a realização de análise
geostatística, para determinar com precisão os recursos a serem explorados.

3.4.3 Plano de produção e lavra

Costa (1979) pondera que a indústria de mineração, como qualquer outro
empreendimento capitalista, tendo como objetivo econômico básico maximizar a sua
riqueza futura, particularizada pelo aproveitamento econômico de um bem de capital
exaurível e não renovável, exige a maximização dos lucros dentro de um período definido.
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Assim, o autor propõe a aplicação de um modelo estatístico para que se obtenha o valor
da escala de produção que maximize os lucros.

Costa (1979) descreve o valor atual líquido dos benefícios futuros como uma função da
vida útil da jazida, e esta, por sua vez, como função da escala de produção.

Desse modo, o problema reside em determinar o valor da escala de produção que
maximize a Equação 3.4:
𝑉 = 𝑓(𝑡)

(3.4)

Sendo:
𝑉 – Valor atual líquido dos benefícios futuros;
𝑡 – Taxa de produção.

Para o desenvolvimento da Equação 3.4 são assumidas as seguintes premissas básicas:

1) O investimento inicial é proporcional à escala de produção, sendo totalmente
despedido no ano zero, antes de se iniciar a produção (Equação 3.5):
𝐴 = 𝑎𝑡

(3.5)

Onde:
𝐴 – Investimento inicial;
𝑎 – Investimento inicial por tonelada de extração anual;
𝑡 – Escala de produção.

2) O preço unitário permanece constante durante toda a vida útil da jazida (Equação
3.6);
𝑃 = 𝑝𝑡

(3.6)

Onde:
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𝑃 – Receita anual;
𝑝 – Preço unitário de venda.

3) O custo unitário de produção também é constante, sendo o custo anual de
produção proporcional à escala de produção (Equação 3.7);
𝐶 = 𝑐𝑡

(3.7)

Onde:
𝐶 – Custo anual de produção;
𝑐 – Custo unitário de produção.

4) A escala de produção se mantém constante durante toda a vida da mina (Equação
3.8).
𝑆 = (𝑝 − 𝑐)𝑡

(3.8)

Onde:
𝑆 – Saldo anual de caixa.

A vida útil do empreendimento pode ser obtida pela Equação 3.9:

𝑛=

𝑇

(3.9)

𝑡

Onde:
𝑛 – Vida útil;
𝑇 – Reserva mineral.
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Assim, o fluxo de caixa se reduz a um investimento inicial (A) na data zero e uma série
uniforme de (n) saldos anuais (S).

O valor (V) do fluxo de caixa pode ser calculado para certa taxa de juros (r), determinada
pelo investidor (Equação 3.10):
𝑉 = 𝑉𝑆 − 𝐴

(3.10)

Onde:
𝑉𝑆 = Valor atual bruto das receitas a uma taxa de juros (r) e para (n) anos de duração da
jazida, dado pela equação 3.11:

𝑉𝑆 = 𝑆

(1+𝑟)𝑇⁄𝑡 −1

(3.11)

𝑟(1+𝑟)𝑇⁄𝑡

Substituindo na equação 3.10 os valores de (Vs), (S), (n) e (A) anteriormente descritos,
teremos como resultado a Equação 3.12:

𝑉 = (𝑝 − 𝑐)𝑡

(1+𝑟)𝑇⁄𝑡 −1
𝑟(1+𝑟)𝑇⁄𝑡

− 𝑎𝑡

(3.12)

Plotando-se a Equação 3.12, com base nos dados de referência para o projeto, o seu valor
máximo nos dá a escala de produção que maximiza o valor atual líquido dos benefícios
futuros, como é o objetivo de todo investimento.

Para as etapas de projetos básico e executivo, o fluxo de caixa deve ser detalhado com o
mapeamento de todos os custos e impostos relativos à atividade. Atualmente existem
softwares especialistas que auxiliam na etapa de levantamento de custos associados a
projetos de lavra, diminuindo as incertezas no processo de tomada de decisão quanto ao
investimento.

3.4.4 Definição de rotas de processo
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A viabilidade técnica e econômica da lavra de uma barragem passa pela existência de um
processo de tratamento que garanta um produto final dentro das expectativas do
empreendedor. No Item 2.5, é apresentada uma série de iniciativas referentes ao
tratamento de rejeitos, que poderiam ser utilizadas em projetos de lavra de barragens em
razão das características físicas e químicas de cada depósito.

Independentemente da qualidade final do produto, a definição da rota de processo começa
por testes em bancada, sendo prudente, após a análise dos resultados, a execução
de testes-pilotos em escala industrial, utilizando plantas já existentes ou em estruturas
montadas exclusivamente para avaliar em escala o processo que se pretende aplicar. Em
testes de bancadas as variáveis de processo são geralmente muito bem controladas, e as
amostras pouco representativas de toda a massa depositada no reservatório de uma
determinada barragem, sugerindo cautela quando se dispõe apenas desse tipo de dado em
uma análise de projeto.


Tratamento utilizando processo de flotação

Os processos caracterizados por flotação representam uma boa alternativa dependendo da
granulometria e teor de ferro dos rejeitos, como apresentado por Oliveira (2006), que
investigou a possibilidade de se produzir concentrado de minério de ferro que atendesse
às especificações químicas de pellet feed, empregando o processo de deslamagem seguida
de flotação. A rota foi simulada em laboratório e testada em escala-piloto, e os rejeitos
possuíam a seguinte composição química: Fe (42,03%), SiO2 (27,61%), Al2O3 (7,09%),
P (0,069%), PPC (3,91%) e 86,95% abaixo de 0,045mm. O autor concluiu que a rota de
deslamagem, seguida de flotação, possibilitou obter um concentrado com recuperação em
massa média de 30,65%, Fe médio de 68,4% e 0,68% de SiO2, sendo esta a melhor opção
de concentração para o rejeito estudado. A Figura 3.30 apresenta o resultado do melhor
teste em escala piloto obtido por Oliveira (2006).

A recuperação global em torno de 30% está condicionada à etapa de deslamagem, que
elimina frações ultrafinas com considerável teor de ferro, mas que é necessária para que
se obtenha o concentrado final dentro do esperado. A rota de tratamento utilizando
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flotação apresenta grande potencial de utilização para concentração dos rejeitos da
barragem-piloto.

Figura 3.30 – Resultados rota de deslamagem seguida por flotação, obtidos no melhor teste para os
rejeitos da Mina de Conceição (Oliveira, 2006).



Tratamento utilizando processo de concentração magnética

A metodologia de concentração magnética apresentada a seguir faz parte de um trabalho
realizado entre a Gerência de Desenvolvimento de Processo e Tratamento da Companhia
Vale, com a Gaustec, empresa especializada na fabricação de concentradores magnéticos
de alta intensidade, para recuperação de ferro de rejeitos oriundos de processos de
flotação, utilizando concentração magnética, cujos resultados detalhados e descrição dos
equipamentos se encontram representados por Ribeiro et al. (2017).

Esse estudo foi objeto de acompanhamento desde a etapa inicial em laboratório até a
realização de um teste industrial em campo utilizando uma planta móvel, com foco nos
resultados obtidos para os rejeitos da ITM-VGR1, com olhar crítico no emprego dessa
tecnologia como alternativa para tratamento dos rejeitos depositados na barragem-piloto,
que foram gerados por essa mesma planta ao longo de quase 10 anos.
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Inicialmente em laboratório, uma amostra do atual rejeito lançado na barragem-piloto foi
coletada e processada em um concentrador magnético de bancada nas instalações da
Gaustec, utilizando campo eletromagnético de 17.000 Gauss, conforme Figura 3.31,
onde, após a aplicação de dois estágios de concentração, rougher (etapa de desbaste da
concentração mineral, onde é feita a primeira etapa de concentração das partículas) e
cleaner (etapa de concentração mineral, onde é feita a segunda apuração do concentrado),
utilizando concentrador magnético, obteve-se o concentrado final.

A Tabela 3.15 apresenta os resultados dos testes para dois estágios de concentração, que
na somatória global, apresentou recuperação em massa de 33,2% e recuperação metálica
(Fe) de 58,1%.

Figura 3.31 – Fluxograma de testes em laboratório (cortesia Gaustec tecnologia magnética).
Tabela 3.15 – Resumo dos resultados obtidos em laboratório.

Estágio Fluxo
1
Rougher

Cleaner

2

Fe
SiO2 Al2O3
P
PPC Recuperação (%)
(%) (%)
(%)
(%) (%) Mássica
Fe
Alimentação 38,29 41,34 2,09 0,082 1,51
Descrição

21,74 63,68

2,95

0,106 1,87

-

-

3

Concentrado 63,19 7,65

0,85

0,050 0,91

39,90

65,90

3

Alimentação 63,19 7,65

0,85

0,050 0,91

-

-

44,53 31,22

2,28

0,091 2,20

-

-

Concentrado 66,95 2,45

0,61

0,037 0,89

83,2%

88,2

4
5

Rejeito

Rejeito
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Os resultados positivos em laboratório motivaram a avaliação em escala industrial,
utilizando um concentrador magnético tipo WHIMS (Wet High-Intensity Magnetic
Separator) montado pela Gaustec em uma estrutura móvel, capaz de gerar um campo
eletromagnético de 18.000 Gauss (Figura 3.32), alimentado por parte do fluxo da planta
ITM-VGR1.

Figura 3.32 – Concentrador sobre estrutura móvel (cortesia Gaustec tecnologia magnética).

Para os rejeitos de ITM-VGR1, foram realizados 7 ensaios de concentração magnética,
conforme rota da Figura 3.33.

Figura 3.33 – Fluxograma de testes planta móvel (RTN00462).
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A Tabela 3.16 apresenta em detalhes os resultados de um entre os sete testes realizados,
em que foi obtida a melhor recuperação em massa e a melhor qualidade do concentrado,
que apresentou, na somatória global, recuperação em massa de 24,2% e recuperação
metálica (Fe) de 31%, com Fe no concentrado de 61,24% para as etapas Rougher e
Cleaner.
Tabela 3.16 – Resumo dos resultados planta móvel ((RTN00462).

Estágio

Rougher

Alimentação
Concentrado

52,82 17,75

2,44

0,073 1,87

Rejeito

42,77 29,37

3,59

0,092 0,91

61,24

7,99

1,35

0,052 0,91

46,44 25,04

3,15

0,087 2,20

66,41

2,77

0,65

0,037 0,91

50,25 19,93

2,96

0,084 0,89

Concentrado
Cleaner

Rejeito
Concentrado

Recleaner

Al2O3
P
PPC Recuperação (%)
(%)
(%) (%) Mássica
Fe
3,08 0,084 3,44

Fe
SiO2
(%)
(%)
47,17 24,28

Descrição

Rejeito

44

49

43

50

69

75

O relatório RTN00462 conclui para a rota apresentada que, apesar do alto teor de ferro
de 47,17% na alimentação, não foi possível a obtenção de recuperação média acima de
20% para o rejeito da ITM-VGR 1, com a rota Cleaner, como era esperado com base nos
testes de laboratório. Essa baixa recuperação, segundo o documento, pode estar ligada à
granulometria do material, com perda de ferro da fração fina para o rejeito da etapa
Rougher, visto que o material na alimentação apresentou uma média de 95% passante na
malha de 0,075mm; e 35%, passante em 0,010mm.


Descontaminação utilizando peneiramento simples

Como as rotas mais promissoras apresentam em média recuperação mássica
compreendida entre 20% e 30%, o que poderia representar um impasse diante dos custos
operacionais, haja vista que o volume útil da jazida se reduziria, além da grande
quantidade de rejeito gerado. Uma terceira via para aproveitamento dos rejeitos da
barragem-piloto seria o processamento eliminando as etapas de concentração.
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Assim, para um reservatório como o da barragem-piloto, em que os teores de ferro se
apresentam superiores a 50%, uma opção seria realizar um “blend” do rejeito com o
produto gerado em plantas de tratamento com bons rendimentos, gerando um produto
final dentro dos padrões exigidos na indústria metalúrgica, empregando apenas um
processo simples de descontaminação por peneiramento, conforme equipamento ilustrado
na Figura 3.34.

Figura 3.34 – Peneira vibratória inclinada utilizada para a descontaminação de rejeito.

A opção de se realizar o “blend” do rejeito com produto também poderia ser empregada
após processos de flotação e concentração magnética utilizando apenas a etapa Rougher,
melhorando a recuperação mássica e diminuindo os custos com tratamento e disposição
de rejeitos.

3.4.5 Arranjo geral operacional e sequenciamento

O desenvolvimento inicial da lavra requer a locação das estruturas de canteiro de obras,
plantas de tratamento, depósitos intermediários, acessos operacionais, canais de desvios,
etc. Assim, um arranjo operacional contendo as estruturas principais necessárias para o
desenvolvimento da lavra é necessário para a barragem-piloto, servindo de base para o
plano de lavra.

Para a criação de um plano de lavra representativo para a barragem-piloto, este projeto de
pesquisa contou com a participação do Engenheiro de Minas Ricardo Reis, especialista
em planejamento de lavra, membro da equipe de planejamento da Companhia Vale. Tanto
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o arranjo geral quanto o sequenciamento foram implementado no software Datamine,
utilizando o módulo Open Pit Mine, que proporciona um ambiente interativo de
visualização e modelagem 3D, possibilitando planejamento e gerenciamento consistentes
na área de mineração, da mesma forma para barragens de rejeitos. As premissas básicas
adotadas no sequenciamento contaram:
 Lavra sazonal em razão da época do ano;
 Altura padrão de banco com 3,0m;
 Berma de 7,0m;
 Ângulo de face dos taludes com 45º;
 Desenvolvimento da lavra com equipamentos convencionais de terraplanagem
(escavadeiras hidráulicas e caminhões rodoviários);
 Nos meses de outubro a março, uma berma com extensão mínima de 100m seria
resguardada até a crista da barragem, como medida de segurança no caso de
trânsito de cheias pelo reservatório.
3.4.6 Avaliação Geotécnica do plano de lavra – Cenários de análise

Ao término das etapas de tratamento e análises dos dados das investigações de campo e
laboratório, sendo interpretada a estratigrafia para as seções do barramento, com a
definição do modelo geológico-geotécnico e avaliação do nível freático com base na
análise da instrumentação de campo, são então propostos cenários a serem adotados nas
análises de estabilidade do maciço principal da barragem-piloto, das diversas fases da
lavra e também quanto à estabilidade dos depósitos temporários a serem formados com o
material das frentes de escavação.


Barragem-Piloto

Os cenários apresentados neste item buscaram avaliar todos os possíveis modos de falha
da estrutura em sua condição atual, determinando sua condição de estabilidade. Esses
cenários se encontram resumidos na Tabela 3.17 e descritos na sequência. Eventos como
cheias de projeto e ocorrência de sismos não foram avaliados diante do curto horizonte
operacional definido conforme Item 4.7.3.
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Tabela 3.17 – Condição de análise para os rejeitos (resistência e condição de poropressão).

Cenário
1 Análise em termos de tensões efetivas – 𝜙′
2 Análise em termos de tensões efetivas – 𝜙′ e 𝑟𝑢
3 Análise em termos de tensões totais – 𝜙
4 Análise utilizando resistência não drenada –
5 Análise utilizando resistência não drenada –

𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)
𝜎′𝑣0
𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄)
𝜎′𝑣0

Condição
*(𝑢𝑠 )
*(𝑢𝑠 + 𝑢𝑒 )
*(𝑢𝑠 + 𝑢𝑒 )
*(𝑢𝑠 + 𝑢𝑒 + 𝑢𝑓 )
*(𝑢𝑠 + 𝑢𝑒 + 𝑢𝑓 )

*Poropressões: 𝑢𝑠 poropressão estática inicial gerada por percolação; 𝑢𝑒 excesso de poropressão inicial
provocado por carregamento uniforme rápido; 𝑢𝑓 poropressão induzida por cisalhamento.

Cenário 1: Tem por objetivo avaliar a estabilidade do barramento em longo prazo,
considerando a dissipação dos excessos de poropressão nos rejeitos oriundos das etapas
de alteamento, onde atuariam apenas poropressões estáticas com base em regime de fluxo
consolidado, representado pela linha freática, sendo este cenário representativo das
condições originais previstas em projeto. Nessas análises, foram atribuídos parâmetros de
resistência em termos de tensões efetivas (TTE) para os materiais do maciço principal,
diques de alteamento, materiais de fundação e rejeitos, obtidos por meio dos ensaios de
laboratório e/ou estimados com base em correlações com os resultados das investigações
diretas. Com relação aos rejeitos, este cenário seria alcançado com a correta operação do
reservatório, priorizando a formação de praia, promovendo a segregação hidráulica, que
contribui para melhoria dos parâmetros de permeabilidade e resistência.

Cenário 2: Tem por objetivo avaliar a estabilidade do barramento em longo prazo, mas,
não considerando a plena dissipação dos excessos de poropressão nos rejeitos depositados
em razão das etapas de alteamento. Foram atribuídos parâmetros de resistência em termos
de tensões efetivas (TTE) para os materiais do maciço principal, diques de alteamento,
materiais de fundação e rejeitos, obtidos por meio dos ensaios de laboratório e/ou
estimados com base em correlações a partir dos resultados das investigações diretas. Para
os rejeitos, nessas análises, foi adicionado o parâmetro de poropressão 𝑟𝑢 , determinado
com base em resultados de ensaios de laboratório, conforme descrito no Item 4.6.3, que
representam a geração de excessos de poropressão ainda não totalmente dissipados. Esta
condição está diretamente ligada à ineficiência de formação de praias durante as etapas
de alteamento, com segregação deficiente, sem grandes contrastes de permeabilidade em
sua extensão.
132

O Cenário 3: Tem por objetivo avaliar a estabilidade do barramento em longo prazo, mas,
considerando que não houve dissipação dos excessos de poropressão nos rejeitos
depositados, seja em razão das etapas de alteamento ou carregamento externo,
caracterizado por sobrecargas uniformes que ocorram de forma rápida em camadas não
consolidadas do rejeito. Nessas análises, foram atribuídos parâmetros de resistência em
termos de tensões efetivas (TTE) para os materiais do maciço principal, diques de
alteamento e materiais de fundação, obtidos por meio dos ensaios de laboratório e/ou
estimados com base em correlações com os resultados das investigações diretas. Para os
rejeitos, foram atribuídos parâmetros de resistência em termos de tensões totais (TTT),
obtidos por meio de ensaios triaxiais em laboratório, com picos de resistência
correspondentes a grandes deformações. A condição de saturado e “fofo” atribuída ao
rejeito neste cenário se justifica em virtude da observação da existência de extenso perfil
de rejeito em que se observou a geração de excesso poropressão durante a cavação do
cone (ensaio CPTu) e baixa resistência à cravação da haste no ensaio SPT. Na prática esta
condição está diretamente ligada à ineficiência de formação de praias durante as etapas
de alteamento, com segregação deficiente, sem grandes contrastes de permeabilidade em
sua extensão, com o carregamento podendo ocorrer por elevação do nível d’água,
sobrecarga oriunda de aterro, tráfego de equipamentos de grande porte, entre outros.

O Cenário 4: Tem por objetivo avaliar a estabilidade do barramento em curto prazo,
considerando a geração de excessos de poropressão nos rejeitos depositados, em que,
além das poropressões estáticas ligadas ao nível freático, atuariam também poropressões
induzidas por cisalhamento, caracterizadas por alterações no estado de tensão, que
ocorram de forma rápida, em camadas de rejeitos saturados e “fofos”. Nessas análises,
foram atribuídos parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas (TTE) para os
materiais do maciço principal, diques de alteamento e materiais de fundação, obtidos por
meio dos ensaios de laboratório e/ou estimados com base em correlações com os
resultados das investigações diretas. Para os rejeitos, foram atribuídos valores de
resistência não drenada 𝑆𝑢 , em termos de tensões efetivas, obtidos por meio da
interpretação de resultados de ensaios em laboratório e campo, para condições de pico de
resistência correspondentes a pequenas deformações, expressa na forma da razão
𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)⁄𝜎′𝑣0 , conforme definição no Item 4.5.3. A condição de saturado e “fofo”
atribuída ao rejeito neste cenário se justifica em virtude da observação da existência de
133

extenso perfil de rejeito onde se observou a geração de excesso de poropressão durante a
cavação do cone (ensaio CPTu) e baixa resistência à cravação da haste no ensaio SPT.
Na prática, essa condição está diretamente ligada à ineficiência de formação de praias
durante as etapas de alteamento, com segregação deficiente, sem grandes contrastes de
permeabilidade em sua extensão, com as alterações podendo ocorrer por ações de
carregamento uniforme (elevação do nível d’água, sobrecarga e tráfego de
equipamentos), ou ainda por alivio de tensões causados por escavações, erosões e rupturas
de face, etc.).

O Cenário 5: Tem por objetivo avaliar a estabilidade do barramento em curto prazo,
considerando geração de excessos de poropressão nos rejeitos depositados, em que, além
das poropressões estáticas ligadas ao nível freático, atuariam também poropressões
induzidas por cisalhamento, caracterizadas alterações no nível de tensões em camadas de
rejeitos saturados e “fofos”. Nessas análises, foram atribuídos parâmetros de resistência
em termos de tensões efetivas (TTE) para os materiais do maciço principal, diques de
alteamento e materiais de fundação, obtidos por meio dos ensaios de laboratório e/ou
estimados com base em correlações com os resultados das investigações diretas. Para os
rejeitos, foram atribuídos valores de resistência não drenada 𝑆𝑢 , em termos de tensões
efetivas, obtidos por meio da interpretação de resultados de ensaios em laboratório e
campo, para condição de resistência pós-pico, correspondente a pequenas deformações,
expressa na forma da razão 𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄)⁄𝜎′𝑣0, conforme definição no Item 7.3.2. A condição
de saturado e “fofo” atribuída ao rejeito neste cenário se justifica em virtude da
observação da existência de extenso perfil de rejeito onde se observou a geração de
excesso de poropressão durante a cavação do cone (ensaio CPTu) e baixa resistência à
cravação da haste no ensaio SPT. Na prática esse tipo de análise está relacionada à
condição crítica de cisalhamento sob condições não drenadas, com resistência
remanescente após gatilho de ruptura por liquefação.

Como já mencionado no Item 2.3.2, prever poropressões induzidas por cisalhamento é
uma das tarefas mais difíceis da engenharia geotécnica, das que provocam maior confusão
e discussões. Em rejeitos caracterizados como areais medias e grossas, as poropressões
geradas por cisalhamento são rapidamente dissipadas, com taxas similares às de
carregamento. Para rejeitos densos e compactados, o efeito da dilatância durante o
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cisalhamento pode resultar em taxas negativas de poropressão, que são normalmente
descartadas em análises de estabilidade. A pior condição está ligada a rejeitos de
granulometria fina, saturados e “fofo”, cujas poropressões geradas durante o cisalhamento
não são facilmente dissipadas. Como as alterações no estado de tensões cisalhantes não
são condicionadas apenas por carregamento, mas também por alívios de tensões
caracterizados por desconfinamento, como a retirada dos alteamentos durante uma
operação de lavra de barragens, os cenários de análises buscaram avaliar a condição de
poropressões nas diversas situações.


Operação de Lavra

Os cenários apresentados neste item buscaram avaliar os modos de falha possíveis de
ocorrer nos taludes de escavação formados durante a fase operacional da lavra,
determinando sua condição de estabilidade. Tais cenários se encontram resumidos na
Tabela 3.18 e descritos na sequência. Eventos como cheias de projeto e ocorrência de
sismos não foram avaliados diante do curto horizonte operacional definido, conforme
Item 4.7.3.

A elevação do nível de água dentro das praças de escavação não foi levada em
consideração, diante da premissa de desvio das águas pluviais para fora do reservatório
da barragem.
Tabela 3.18 – Condição de análise para os rejeitos (resistência e condição de poropressão).

Cenário

Condição

6 Análise local em termos de tensões efetivas – 𝜙′ e 𝑟𝑢

*(𝑢𝑠 + 𝑢𝑒 )

7 Análise local em termos de tensões totais – 𝜙

*(𝑢𝑠 + 𝑢𝑒 )

8 Análise local utilizando resistência não drenada –

𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)
𝜎′𝑣0

9 Análise de pit utilizando resistência não drenada –

𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)

10 Análise de pit utilizando resistência não drenada –

𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄)

𝜎′𝑣0
𝜎′𝑣0

*(𝑢𝑠 + 𝑢𝑒 + 𝑢𝑓 )
*(𝑢𝑠 + 𝑢𝑒 + 𝑢𝑓 )
*(𝑢𝑠 + 𝑢𝑒 + 𝑢𝑓 )

*Poropressões: 𝑢𝑠 poropressão estática inicial gerada por percolação; 𝑢𝑒 excesso de poropressão inicial
provocado por carregamento uniforme rápido; 𝑢𝑓 poropressão induzida por cisalhamento.
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O Cenário 6: Tem por objetivo avaliar a estabilidade local de uma geometria simplificada,
representada por um banco composto de berma, pé e crista de talude. Pelo fato de o rejeito
depositado na barragem-piloto apresentar granulometria fina, em estado saturado e
“fofo”, o efeito de desconfinamento gerado pela escavação durante a lavra provocaria
alterações no estado de tensões cisalhantes, resultando em poropressão pelo fato de o
talude não estar completamente drenado. Para essa condição, foram atribuídos aos rejeitos
parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas (TTE), utilizando o parâmetro
𝑟𝑢 , obtidos em ensaios cujos picos de resistência são correspondentes a grandes
deformações.

O Cenário 7: Tem por objetivo avaliar a estabilidade local de uma geometria simplificada,
representada por um banco composto de berma, pé e crista de talude. Pelo fato de o rejeito
depositado na barragem-piloto apresentar granulometria fina, em estado saturado e
“fofo”, o efeito de desconfinamento gerado pela escavação durante a lavra provocaria
alterações no estado de tensões cisalhantes, resultando em excesso de poropressão pela
condição saturada em toda a extensão dos taludes de escavação, mesmo em condições de
rebaixamento do nível freático em razão da lavra. Para essa condição, foram atribuídos
parâmetros de resistência em termos de tensões totais (TTT), obtidos por meio de ensaios
triaxiais em laboratório, com picos de resistência correspondentes a grandes deformações.

O Cenário 8: Tem por objetivo avaliar a estabilidade local de uma geometria simplificada,
representada por um banco composto de berma, pé e crista de talude. Pelo fato de o rejeito
depositado na barragem-piloto apresentar granulometria fina, em estado saturado e
“fofo”, o efeito de desconfinamento gerado pela escavação durante a lavra provocaria
alterações no estado de tensões cisalhantes, resultando em poropressões induzidas por
cisalhamento. Para essa condição, foram atribuídos aos rejeitos valores de resistência não
drenada 𝑆𝑢 em termos de tensões efetivas, obtidas por meio da interpretação de resultados
de ensaios de laboratório e campo, para condições de pico de resistência correspondentes
a pequenas deformações, expressa na forma da razão 𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)⁄𝜎′𝑣0 .
O Cenário 9: Tem por objetivo avaliar a estabilidade do “pit” de escavação e do
barramento em curto prazo, considerando geração de excessos de poropressão nos rejeitos
depositados, em que, além das poropressões estáticas ligadas ao nível freático, atuariam
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também poropressões induzidas por cisalhamento, caracterizadas por alterações no estado
de tensão, que ocorram de forma rápida, em camadas de rejeitos saturados e “fofos”.
Nessas análises, foram atribuídos parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas
(TTE) para os materiais do maciço principal, diques de alteamento e materiais de
fundação, obtidos por meio dos ensaios de laboratório e/ou estimados com base em
correlações com os resultados das investigações diretas. Para os rejeitos, foram atribuídos
valores de resistência não drenada 𝑆𝑢 , em termos de tensões efetivas, obtidos por meio da
interpretação de resultados de ensaios em laboratório e campo, para condições de pico de
resistência correspondentes a pequenas deformações, expressos na forma da razão
𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)⁄𝜎′𝑣0 , conforme definição no Item 4.5.3. A condição de saturado e “fofo”
atribuída aos rejeitos neste cenário se justifica em virtude da observação da existência de
extenso perfil de rejeito em que se verifica a geração de excesso de poropressão durante
a cavação do cone (ensaio CPTu) e baixa resistência à cravação da haste no ensaio SPT.
Na prática, essa condição está diretamente ligada à ineficiência de formação de praias
durante as etapas de alteamento, com segregação deficiente, sem grandes contrastes de
permeabilidade em sua extensão, com as alterações podendo ocorrer por ações de
carregamento uniforme (elevação do nível d’água, sobrecarga e trafego de equipamentos)
ou ainda por alivio de tensões causados por escavações, erosões e rupturas de face.
O Cenário 10: Tem por objetivo avaliar a estabilidade do barramento e do “pit” de lavra
em curto prazo, considerando geração de excessos de poropressão nos rejeitos
depositados, em que, além das poropressões estáticas ligadas ao nível freático, atuariam
também poropressões induzidas por cisalhamento, caracterizadas por alterações no nível
de tensões em camadas de rejeitos saturados e “fofos”. Nessas análises, foram atribuídos
parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas (TTE) para os materiais do
maciço principal, diques de alteamento e materiais de fundação, obtidos por meio dos
ensaios de laboratório e/ou estimados com base em correlações com os resultados das
investigações diretas. Para os rejeitos, foram atribuídos valores de resistência não drenada
𝑆𝑢 , em termos de tensões efetivas, obtidos por meio da interpretação de resultados de
ensaios em laboratório e campo, para condições de pico de resistência correspondentes a
pequenas deformações, expressos na forma da razão 𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄)⁄𝜎′𝑣0, conforme definição
no Item 4.5.3. A condição de saturado e “fofo” atribuída aos rejeitos neste cenário se
justifica em virtude da observação da existência de extenso perfil de rejeitos em que se
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observou a geração de excesso de poropressão durante a cavação do cone (ensaio CPTu)
e baixa resistência a cravação da haste no ensaio SPT. Na prática esse tipo de análise está
relacionado à condição crítica de cisalhamento sob condições não drenadas, com
resistência remanescente após gatilho de ruptura por liquefação.


Depósitos intermediários

Os cenários apresentados neste item buscaram avaliar os modos de falhas possíveis de
ocorrer nos taludes caracterizados pelo empilhamento dos rejeitos oriundos das operações
de lavra em depósitos temporários e/ou intermediários entre a lavra e a planta de
beneficiamento. A necessidade de formação desse tipo de depósito está relacionada à
eliminação da sazonalidade das operações de lavra, ocasionada pela forte influência dos
ciclos chuvosos sobre esse tipo de operação. A estabilidade geotécnica desses depósitos
é fundamental para a segurança das operações, estando os cenários relevantes à sua
avaliação resumidos na Tabela 3.19.
Tabela 3.19 – Condição de análise para os rejeitos (resistência e condição de poropressão).

Cenário
11 Análise em termos de tensões efetivas – 𝜙′ e 𝑟𝑢
12 Análise em termos de tensões totais – 𝜙

Condição
*(𝑢𝑒 )
*(𝑢𝑒 )

*Poropressões: 𝑢𝑒 excesso de poropressão inicial provocado por carregamento uniforme rápido.

Cenário 11: Tem por objetivo avaliar a estabilidade dos depósitos de rejeitos na condição
drenada, com geração de poropressões induzidas por carregamento e/ou cisalhamento,
que ocorram de forma rápida. Nessa análise, foi atribuído parâmetro de poropressão 𝑟𝑢
determinado com base nos resultados dos ensaios triaxiais em amostras de rejeito,
simulando a geração de excessos de poropressão a partir de ensaios com picos de
resistência correspondes a grandes deformações. Essa condição está diretamente ligada à
rápida elevação do aterro antes da dissipação total das poropressões.

O Cenário 12: Tem por objetivo avaliar a estabilidade dos depósitos de rejeitos na
condição não drenada, onde não haveria a plena dissipação dos excessos de poropressão,
caracterizado por ações de sobrecargas uniformes que poderiam resultar em poropressões
geradas por carregamento rápido. Nessas análises, foram atribuídos aos rejeitos
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parâmetros de resistência em termos de tensões totais (TTT), obtidos por meio de ensaios
triaxiais em laboratório, com picos de resistência correspondentes a grandes deformações.
Esta condição está diretamente ligada à rápida elevação do aterro antes da dissipação total
das poropressões.

3.5

TESTES DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE EQUIPAMENTOS

Testar previamente a produtividade de equipamentos em campo, realizando tarefas
similares às situações de projeto e, em materiais com características parecidas aos de
produção, é uma forma eficaz de se gerar dados para a definição de métodos de lavra e
escolha definitiva de equipamentos para as operações de retomada de rejeitos,
possibilitando o correto dimensionamento de frota, atendendo às produtividades
esperadas e reduzindo custos por ineficiência na fase de execução do serviço.

Com esses objetivos, foi montado um programa de testes de performance com
equipamentos de dragagem e de terraplanagem, de maneira a subsidiar especificamente a
definição do método de dragagem a ser proposto para a barragem-piloto, que será objeto
de avaliação nesta tese. Os testes foram programados para utilização de contratos de
dragagem, equipamentos de terraplanagem e movimentação de cargas, disponíveis na
unidade operacional denominada Diretoria de Ferrosos Sul, da Companhia Vale SA, que
foi apoiadora desta pesquisa, com interesse em metodologias que possibilitem a redução
de passivos ambientais, com a descaracterização de barragens paralisadas pela lavra, além
da possibilidade de processamento de rejeitos.

Conforme o portfólio de equipamentos disponibilizados, foram estruturados os seguintes
testes de desempenho e produtividade:

Teste 1: Dragagem utilizando draga anfíbia de sucção e recalque;
Teste 2: Escavação mecanizada para retomada de rejeitos com equipamentos diversos;
Teste 3: Escavadeira tipo “Dragline” operando sobre plataforma;
Teste 4: Escavadeiras Anfíbias atuando no fluxo drenagens e descarga de rejeitos;
Teste 5: Lavra em escala de produção – uso da técnica de vibro-adensamento.
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3.5.1 Teste 1: dragagem utilizando draga anfíbia de sucção e recalque

O Teste 1 foi estruturado com o objetivo de avaliar a performance do equipamento de
dragagem, verificando sua produtividade, rendimento operacional, disponibilidade física,
teor de sólidos da polpa, distância de descarga, limitações de avanço e estimativas de
custos. Na sequência, é apresentada a descrição detalhada proposta para o teste.


Descritivo Teste 1

Local de realização: Barragem de Vargem Grande, Município de Itabirito, a
aproximadamente 40 quilômetros de Belo Horizonte. A estrutura é uma barragem de
rejeitos de minério de ferro pertencente à Vale S.A., com aproximadamente 35m de
altura;

Duração do Teste: 3 meses (21/01/2013 a 20/04/2013);
Ficha técnica do Equipamento:
 Draga de corte, sucção e recalque modelo IHC Beaver 600, com pequenas
alterações mecânicas devido à idade do equipamento (Figura 3.35);

Figura 3.35 – Draga utilizada no Teste 1, posicionada na Barragem de Vargem Grande.

 Comprimento total aproximado de 20,1m;
 Largura de 5,72m;
 Profundidade máxima de dragagem de 8,0m;
 Diâmetro do tubo de sucção 0,35m;
 Diâmetro do tubo de descarga 0,350m;
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 Concentração volumétrica máxima de sólidos in situ de 20%;
 Potência total de aproximadamente 480kW;
 Curva de rendimento fabricante (Figura 3.36).

Figura 3.36 – Curva de rendimento teórica do equipamento IHC Beaver 600 (IHC Holland BV).

Modalidade de contratação: Produtividade, com previsão de verbas específicas de
mobilização e desmobilização;
Rejeito dragado: Granulometria e química do material (Figura 3.37), densidade “in situ”
estimada em 2,2 t/m3.
Global

Cilas
Diâmetro
(mm)

Massa
(g)

Ret.
Simples
(%)

Ret.
Simples
(%)

Ret.
Pass.
Acumulad Acumulad
o (%)
o (%)

8,0000
6,3000
5,6000
4,8000
3,4000
2,4000
1,0000
0,8400
0,7100
0,5000
0,4200
0,3000
0,2100
0,1500
0,1060
0,0750
0,0450
0,0370
0,0250
0,0150
0,0100
0,0060
0,0050
0,0040
0,0032
0,0026
0,0020
0,0014
0,0010
0,0007
0,0003
-0,0003
Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,20
0,40
1,40
3,10
8,40
32,10
0,0

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,10
0,20
0,71
1,57
4,26
16,28
3,47
9,22
15,18
12,11
11,33
3,02
3,20
2,83
2,35
2,51
2,40
1,19
1,66
3,71
2,39
100,0

0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,30
99,70
0,30
99,70
0,41
99,59
0,61
99,39
1,32
98,68
2,89
97,11
7,15
92,85
23,43
76,57
26,90
73,10
36,13
63,87
51,31
48,69
63,41
36,59
74,74
25,26
77,76
22,24
80,96
19,04
83,79
16,21
86,14
13,86
88,65
11,35
91,06
8,94
92,24
7,76
93,90
6,10
97,61
2,39
100,00
0,00
Global Calculada
Global Analisada

4,37
11,60
19,09
15,22
14,24
3,80
4,03
3,55
2,95
3,16
3,02
1,49
2,09
4,66
3,01
96,3

Análise Química faixa
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,95

38,40

0,104

4,020

0,509

0,398

0,028

0,117

3,12

44,61

34,56

0,031

0,890

0,093

0,154

0,026

0,058

0,77

59,10

9,50

0,100

2,700

0,422

0,200

0,000

0,100

2,05

69,24
54,59

27,42
15,97

0,10
0,070

2,82
2,600

0,41
0,380

0,26
0,182

0,02
0,024

0,11
0,084

2,19
2,09

Figura 3.37 – Granulometria e química do rejeito dragado durante o teste na barragem-piloto.

Operação: A Figura 3.38 apresenta a configuração montada para a execução do teste,
sendo a draga posicionada na área alagada da Barragem de Vargem Grande (A1), que
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corresponde a aproximadamente 15.000 m2, com volume de água em torno de 480.000 m3
e profundidade variando entre 0,5m e 6m. A cota corresponde ao NA da barragem,
durante o teste, oscilou entre 1.305,1m e 1.305,3m. Para a descarga do rejeito, foi montada
uma linha com 1.000m de comprimento utilizando tubos de 0,4 m de diâmetro,
possibilitando o lançamento em quatro baias previamente preparadas (A2), que somadas
possuem capacidade de 80000m3, posicionadas entre as cotas 1.307 e 1.310 dentro do
próprio reservatório da barragem, sendo feito o manejo do rejeito dentro destas baias, de
modo a possibilitar seu desaguamento e posteriormente sua remoção.

Área de dragagem Teste 1 (A1)

Baias de lançamento do material dragado (A2)

(A2)

(A1)

Figura 3.38 – Configuração proposta para a realização do teste de dragagem na Barragem de Vargem
Grande.

3.5.2 Teste 2: escavação mecanizada para retomada de rejeitos com equipamentos
diversos

O Teste 2 foi estruturado com o objetivo de conhecer as condições de tráfego dos
equipamentos de terraplanagem sobre rejeitos, avaliar a produtividade, disponibilidade
física, teor de umidade do material dragado, condição do material escavado e estocado,
limitações operacionais e os custos associados. Na sequência, é apresentada a descrição
detalhada proposta para o teste.


Descritivo teste 2

Local de realização: Barragem Maravilhas II, Município de Itabirito, a aproximadamente
40 quilômetros de Belo Horizonte. A estrutura é uma barragem convencional de solo
compactado, utilizada para a disposição de rejeitos de minério de ferro, com
aproximadamente 90m de altura, que recebe rejeitos das plantas de beneficiamento das
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unidades Pico e Vargem Grande da Vale S.A. O local foi escolhido pelo fato de parte dos
rejeitos possuírem características parecidas aos depositados na Barragem-pilotob, por
terem sido gerados na mesma unidade industrial e pela existência de áreas licenciadas nos
órgãos ambientais nas adjacências do barramento, que possibilitaram a disposição rejeito
escavado;

Duração do Teste: 3 meses (21/08/2016 a 20/11/2016);

Equipamentos e sua função:
 10 caminhões basculantes 6X4 com capacidade de 25t – caminhões trabalharam
no transporte do rejeito escavado no reservatório e também do material para
confecção das plataformas de trabalho;
 3 escavadeiras braço alongado (long reach) com alcance de até 17m, de porte
entre 20t e 30t (utilizadas os modelos CAT 330 e HYUNDAI 220) – os
equipamentos operaram realizando escavação e “bota-espera” de material nas
plataformas implantadas na Barragem de Maravilhas II, como também carga
direta em caminhões quando possível;
 2 escavadeiras convencionais porte 20t (foi utilizado o modelo CAT 320) – os
equipamentos operaram na carga de caminhões, removendo o material colocado
em “bota-espera” na Barragem de Maravilhas II e no estoque para construção de
plataformas e melhorias nos acessos até a barragem;
 2 tratores porte D6 (foram utilizados os modelos D6T e D6N) – os equipamentos
operaram na administração dos estoques de material proveniente da escavação
mecanizada em Maravilhas II e também na confecção e manutenção de lastros no
reservatório da barragem;
 1 caminhão comboio – para abastecimento da frota de equipamentos;
 1 caminhão Pipa – controle de poeira;
 1 motoniveladora – para manutenção de acessos.

Modalidade de contratação: Horas efetivamente trabalhadas por equipamento, com
previsão de verbas específicas de mobilização e desmobilização e custos fixos indiretos.
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Entretanto, foi atrelada cláusula de produtividade que permite penalizações caso os
volumes acordados não fossem atingidos;
Rejeito escavado: Para a caracterização do material, foi coletada uma amostra no local de
depósito, sendo a curva granulométrica representada na Figura 3.39, e demais parâmetros
contidos, na Tabela 3.20.

Figura 3.39 – Curva granulométrica do rejeito escavado durante o Teste 2.
Tabela 3.20 – Caracterização e parâmetros geotécnicos do material escavado durante o Teste 2.

Caracterização
Amostra

LL LP
Gs
Wót
s
3
3
(%) (%) (g/cm ) (g/cm ) (%)
S17296 – PI 01 16 14
3,31
2.16
10,4

Permeabilidade
k
(cm/s)
9,70𝑋10−4

Parâmetros
de resistência
c’
’
(KPa) (°)
20
30,5

Operação: A Figura 3.40 apresenta a configuração montada para a execução do Teste 2,
para o início da operação, foi necessária a construção de aterros de conquista,
operacionalmente chamados de “lastros ou plataformas” (Figura 3.40-a), que possuíam o
objetivo de desviar o fluxo de rejeitos oriundo das usinas, servindo também de vias de
acesso ao desenvolvimento da lavra. O dimensionamento dos lastros buscou uma
condição segura para o tráfego de caminhões e demais equipamentos, com a delimitação
de áreas específicas de escavação, carga e manobra. Todo o material escavado durante o
teste foi transportado para uma área de depósito distante a 2,5 quilômetros da barragem
licenciada para depósito de rejeito e estéril. Inicialmente, previu-se a escavação e carga
direta dos caminhões com rejeito, mas, para umidades altas (>23%), foram definidos a
escavação e o depósito do material sobre os lastros antes do transporte para a estocagem,
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sendo esta operação chamada de “bota-espera” (Figura 3.41-b), com ciclo de
aproximadamente 48 horas, de modo a provocar a redução da umidade para algo entre
17% e 23% para carga nos caminhões (Figura 3.41-c), condição esta estipulada para
garantir a trabalhabilidade necessária para o empilhamento do material no depósito. Para
o depósito (Figura 3.42), ficou definido que o material seria disposto em camadas, de
forma ascendente, com o espalhamento sendo realizado por trator de esteira, com bancos

ELEVAÇÃO (m)

de altura máxima de 10, bermas operacionais de 5m e inclinação entre bermas de 2,5:1.
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1295
1290
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1286,00
1

1

1

1

1
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1

1

1

1
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1

1

1
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Figura 3.40 – Configuração das plataformas/lastros projetadas para a realização do Teste 2.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.41 – Etapas operacionais Teste 2: (a) preparação das plataformas; (b) escavação e formação
de “bota-espera; (c) carga e transporte com caminhões.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.42 – Operação no depósito: (a) basculamento em área nivelada; (b) formação de camadas
para posterior espalhamento; (c) condição do depósito após o espalhamento com trator de esteira.

3.5.3 Teste 3: escavadeira tipo “dragline” operando sobre plataforma

O Teste 3 foi estruturado com o objetivo avaliar o desempenho de escavadeiras tipo
“dragline” como opção de equipamento de escavação em uma eventual operação de
retomada de rejeitos composta tanto por equipamentos de dragagem quanto de
terraplanagem. As escavadeiras tipo “dragline” possibilitam uma maior profundidade e
alcance nas regiões de lavra, sendo opção para diminuir a quantidade de plataformas. O
foco do Teste 3 foi o de avaliar a produtividade do equipamento disponibilizado, sua
disponibilidade física, vantagens e limitações operacionais, além da estimativa de custos.
Na sequência, é apresentada a descrição detalhada proposta para o teste.


Descritivo teste 3

Local de realização: Barragem de Vargem Grande, Município de Itabirito, a
aproximadamente 40 quilômetros de Belo Horizonte. A estrutura é uma barragem de
rejeitos de minério de ferro pertencente à Vale S.A, com aproximadamente 35 m de
altura;

Duração do Teste: 3 meses (21/08/2016 a 20/11/2016);

Ficha técnica do Equipamento:
Escavadeira tipo “Dragline”, modelo HS 855 HD, com concha de 1,5m3 (Figura 3.43);
 Comprimento total aproximado de 11,80m (sem laça);
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 Largura de 4,95m;
 Alcance (14 - 29m);
 Contrapeso 26,3t;
 Produtividade 200m3/h;
 Diagrama de Trabalho (Figura 3.43);

Figura 3.43 – Capacidade em toneladas métricas em função do comprimento de lança (Liebherr
Worldwide).

Modalidade de contratação: Produtividade, com previsão de verbas específicas de
mobilização e desmobilização;

Rejeito dragado: Rejeito com as mesmas caraterísticas e propriedades detalhadas no Teste
1 (Item 3.5.1).

Operação: A Figura 3.44 apresenta a configuração montada para a execução do teste,
utilizou-se para início da dragagem, a infraestrutura existente do sistema de baias
implantado no reservatório da Barragem de Vargem Grande (A2), que recebia na ocasião
do teste uma fração pequena, mas contínua dos rejeitos e descargas gerados em duas
usinas de beneficiamento localizadas na Área Industrial de Vargem Grande. Em uma
configuração de quatro baias existentes delimitadas por plataformas, uma das plataformas
divisórias sobre o reservatório de rejeitos foi alargada de 20m para 30m, de forma a
possibilitar o posicionamento e operação do equipamento, que trabalhou retirando o
rejeito de uma das baias que possuía cerca de 40m de largura. O equipamento HS 855 HD
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possibilita a realização de carga direta em caminhões rodoviários dependendo do teor de
umidade do material, mas com perda significativa de produtividade devido ao maior
tempo de ciclo neste tipo de operação, levando à definição da realização da dragagem
com depósito em “bota-espera” para posterior remoção com equipamentos de
terraplanagem. Foi prevista uma variação de umidade do rejeito dragado entre 15% e
30%, não havendo fluxo de rejeitos na baia durante a operação de dragagem. Pela ampla
disponibilidade de áreas para depósito em “bota-espera”, o período de remoção foi fixado
em 7 dias. Foi definido que o material gerado durante o teste seria transportado e
empilhado a montante do reservatório da Barragem de Vargem Grande (A3), com o
objetivo de reprocessá-lo posteriormente em uma das plantas de tratamento existente na
unidade.

Plataforma de trabalho dragline (A2)

Área de depósito (A3)
(A3)

(A2)

(A1)

Figura 3.44 – Configuração montada para a realização do Teste 3 na Barragem de Vargem Grande.

Devido ao porte do equipamento tipo “dragline” testado, as pilhas sobre a plataforma de
teste deveriam atingir até 4m de altura (Figura 3.45). No depósito localizado na área (A3),
adotou-se a mesma geometria do depósito a ser formado durante a execução do Teste 2,
com bancos de 10m, bermas de 5m e inclinação entre bermas de 2,5:1.

Figura 3.45 – Parâmetros para utilização de “draglines” em baias de manejo.
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3.5.4 Teste 4: escavadeiras anfíbias atuando no fluxo de descarga de rejeitos

O Teste 4 foi estruturado com o objetivo avaliar o desempenho de escavadeiras tipo
“anfíbias” como opção de equipamento de apoio em uma eventual operação de retomada
de rejeitos composta por equipamentos de terraplanagem. As escavadeiras anfíbias são
capazes de trafegar em qualquer região de um reservatório, seja sobre o rejeito, seja sobre
a água, possibilitando a abertura de canais e/ou a construção de leiras para desvio do fluxo
de rejeitos e águas pluviais. Os equipamentos empregados no Teste 4 trabalharam
previamente à realização do Teste 2, melhorando a condição de drenagem, desviando o
fluxo de rejeitos e águas de pluviais, promovendo o manejo dos rejeitos dentro do
reservatório da Barragem de Maravilhas II, visando à melhor ocupação do reservatório.
O foco do teste foi avaliar a eficiência e mobilidade na realização de tarefas por parte do
equipamento, avaliando as vantagens e limitações de sua utilização. Na sequência, é
apresentada a descrição detalhada proposta para o teste.


Descritivo teste 4

Local de realização: Barragem Maravilhas II, Município de Itabirito, a aproximadamente
40 quilômetros de Belo Horizonte. A estrutura é uma barragem convencional de solo
compactado, utilizada para a disposição de rejeitos de minério de ferro, com
aproximadamente 90m de altura, recebe rejeitos das plantas de beneficiamento das
unidades Pico e Vargem Grande da Vale S.A. O local foi escolhido porque parte dos
rejeitos possuem características parecidas aos depositados na Barragem de Vargem
Grande, por terem sido gerados na mesma unidade industrial.

Duração do Teste: 6 meses (21/06/2016 a 20/12/2016);

Ficha técnica dos Equipamentos:
 Escavadeira tipo anfíbia, modelo JS 130LC (Figura 3.46-a). O Equipamento de
fábrica passou por modificações, sendo adicionadas esteiras flutuantes, que
permitiram sua transformação em um equipamento tipo “anfíbia”, a concha do
equipamento possui o volume de 0,5m3;
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 Escavadeira tipo anfíbia, modelo R 140LC-9S (Figura 3.46-b). O Equipamento de
fábrica passou por modificações, sendo adicionadas esteiras flutuantes, que
permitiram sua transformação em um equipamento tipo “anfíbia”, a concha do
equipamento possui o volume de 0,5m3;

(a)

(b)

Figura 3.46 – Escavadeiras anfíbias operando durante o Teste 4: (a) equipamento JS 130LC; (b)
equipamento R 140LC-9S.

 As escavadeiras do tipo “anfíbias” podem ser configuras de acordo com o porte
exigido pelo tipo de operação, sendo encontrados no mercado conjuntos
adaptadores com inúmeras possibilidades de variações de dimensões (Figura
3.47);

Figura 3.47 – Variações no porte do equipamento (Binzhou Jinyi Equipment Co Ltd).

Modalidade de contratação: equipamento/hora, sendo o valor pago equivalente à soma
entre a composição de um custo fixo e outro variável, em razão do número de horas
efetivamente trabalhadas;
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Rejeito depositado: Rejeito com as mesmas caraterísticas e propriedades detalhadas no
Teste 2;

Operação: A Figura 3.48 apresenta o plano de trabalho previsto para ser executado
durante o Teste 4, que teve como objetivo impor um sistema de manejo que garantisse o
fluxo de rejeitos pela ombreira esquerda do reservatório, evitando que tanto o material de
descarga quanto a drenagem pluvial se concentrassem na região destinada à realização do
Teste 2. Também se objetivou, com o desvio do fluxo para ombreira esquerda do
reservatório, a proteção do sistema de captação e recirculação de água industrial, que
vinha sofrendo com o assoreamento dos rejeitos.

Descarga

(F3)
(F1)

(F3)

Figura 3.48 – Configuração das frentes de trabalho durante a execução do Teste 4 na Barragem de
Maravilhas II.

Foi previsto o posicionamento dos equipamentos em frentes distintas (Figura 3.49),
executando ações individualmente planejadas que se somariam com a evolução do
manejo, até que o trabalho se resumisse à mera manutenção do desvio implantado. O
equipamento R 140LC-9S teve seu posicionado inicialmente projetado para a Frente 1
(F1), próximo aos pontos de descarga dos rejeitos, concentrando o fluxo em uma única
direção. O equipamento JS 130LC teve seu posicionamento projetado na Frente 2 (F2),
executando um arranjo composto por três leiras defletoras, paralelamente aos serviços da
Frente 1 (F1). Na sequência, após a conclusão do desvio do fluxo de rejeitos, o
equipamento R 140LC-9S se deslocaria para Frente 3 (F3), direcionando o fluxo para um
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dos braços do reservatório distante do ponto de captação e recirculação de água. O
Equipamento JS 130LC foi fixado na Frente 2 (F2) com o objetivo de alteando as leiras
defletoras de acordo com a subida no nível de assoreamento e controlando o enchimento
da margem direita do reservatório.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.49 – Escavadeiras operando nas frentes de trabalho: (a) F1; (b) F2; (c) F3.

3.5.5 Teste 5: lavra em escala de produção – uso da técnica de vibro-adensamento

O Teste 5 foi desenvolvido de modo a aplicar e expandir as experiências adquiridas nos
demais testes, validando parâmetros e critérios propostos para a execução da lavra.
Também existe a necessidade de testar previamente a produtividade de equipamentos em
campo, realizando tarefas em situações similares às de projeto e em rejeitos com
características próximas aos de produção, gerando dados para dimensionamento de frota,
possibilitando o atendimento das produtividades almejadas com a devida segurança
geotécnica, reduzindo assim custos por ineficiência e paralisações na fase de execução da
lavra.

Com esses objetivos, o Teste Lavra em Escala de Produção foi estruturado em local que
consta de uma barragem convencional, construída com solo compactado, cujo
reservatório é utilizado para a disposição de rejeitos de minério de ferro. O Material
depositado se caracteriza por saturado, similar às condições apresentadas na barragempiloto, incluindo as características físicas e geotécnicas do rejeito.

O Teste foi

programado com a Companha Vale SA, que é apoiadora dessa linha de pesquisa, visando
à diminuição dos passivos ambientais associados a suas barragens paralisadas e também
no processamento dos rejeitos. O fato da realização do teste em uma estrutura diferente
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da barragem-piloto se deu pela necessidade do empreendedor de lavrar uma quantidade
significativa de rejeitos neste local, sendo esta oportunidade encarada pelo autor como
uma possibilidade de validação e difusão da aplicação dos principais resultados do projeto
de pesquisa desta tese de doutorado.

Todos os aspectos da lavra abordados para o teste se referem à utilização de equipamentos
comuns de terraplanagem, associados a escavadeiras dragas do tipo “long reach”, e
alguns equipamentos especiais, desenvolvidos especificamente para lavra de barragens,
em razão das dificuldades observadas principalmente na execução do Teste 2. As técnicas
de lavra por sucção e desmonte hidráulico não foram abordadas pela baixa mobilidade
operacional envolvida na primeira opção e da possibilidade de se gerar instabilidade
geotécnica em aterros hidráulicos no momento da aplicação da segunda.


Descritivo Teste 5

O Teste Lavra em Escala de produção foi realizado na Barragem Maravilhas II, Município
de Itabirito, aproximadamente 40 quilômetros de Belo Horizonte. Esta estrutura é uma
barragem convencional de solo compactado, utilizada para a disposição de rejeitos de
minério de ferro, com aproximadamente 90m de altura, que recebe rejeitos das plantas de
beneficiamento das unidades Pico e Vargem Grande da Vale S.A.

A duração prevista para o Teste foi de 12 meses (21/02/2017 a 20/02/2017), executado
por frota de equipamentos alugados, na Modalidade de contratação por produtividade,
com valores fixos pagos por metro cúbico lavrado em razão da DMT para disposição,
com previsão de verbas específicas de mobilização e desmobilização. A cubagem do
material foi prevista para os locais de disposição, sendo atreladas cláusulas de
produtividade e densidade do empilhamento, que permitem penalizações caso os volumes
e densidade acordados não sejam atingidos. A meta do teste foi de se atingir uma
produção média acumulada em 12 meses de 360.000m3, totalizando 4.320.000m3. Esta
escala é compatível com plantas de tratamento de pequeno porte, atendendo por exemplo
a escala de produção proposta para barragem-piloto. A programação do teste levou em
consideração variações na produtividade da lavra em função dos meses de chuva.
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Características do rejeito a ser lavrado

Antecedendo o período de teste, o rejeito foi caracterizado na região de desenvolvimento
da lavra, estando os valores médios obtidos para os principais índices nas Tabelas 3.21 e
3.22.
Tabela 3.21 – Granulometria média do rejeito depositado no barramento.

Peneira

Diâmetro (mm)

(%) Passante

10
30
50
100
200
400
500

2,000
0,590
0,297
0,149
0,075
0,037
0,025

95
85
82
80
69
42
38

Tabela 3.22 – Valores médios obtidos nos ensaios de caracterização.

LL (%)
17

Caracterização
LP (%)
Gs
s (g/cm3)
15
3,35
1,85

w (%)
25,7

Permeabilidade
K (cm/s)
9,70𝑋10−4

Pela alta umidade, o rejeito se encontrava saturado e inconsistente, que provavelmente
resultariam em taludes de escavação instáveis, demandando ações de engenharia que
garantissem condições de estabilidade para início das atividades de lavra, motivando o
uso de equipamentos especiais para adensamento prévio.


Equipamentos

Para se cumprir a movimentação proposta, foi realizado um dimensionamento de frota
priorizando a utilização de equipamentos comuns em obras de terraplanagem, associados
a escavadeiras dragas do tipo “long reach”. A operação foi prevista para ser realizada em
três turnos diários de oito horas de trabalho cada, sete dias por semana, com os
equipamentos divididos em quatro grupos de atividades:

Infraestrutura:
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 2 escavadeiras convencionais com alcance de até 9m, com porte entre 20t e 35t
(utilizados os modelos CAT 320 e Deere 350G) – equipamentos para escavação e
carga de material de lastro, e também na preparação de frentes de escavação;
 1 trator porte D6 (foi utilizado o modelo D6N) – equipamento para confecção e
manutenção de lastros operacionais utilizados para tráfego de equipamentos no
reservatório da barragem;
 2 caminhões Pipa – controle de poeira;
 2 motoniveladoras – para manutenção de acessos.

Adensamento/desaguamento:
Os equipamentos envolvidos nesta etapa são considerados “especiais” por não serem itens
de catálogos ou demandarem adaptações para seu emprego na lavra de barragens, e
tiveram sua ficha técnica detalhada, diferentemente dos demais equipamentos, cujas
especificações podem ser acessadas nos catálogos dos fabricantes.

1.

Escavadeira com braço alongado (long reach) de alta produtividade: Alcance de até

15m, com porte de 50t (adaptação no modelo Hitachi ZX470), projetada e fabricada pela
CZM equipamentos e fornecido pela empresa Terrabel, conforme Tabela 3.23. O
equipamento foi selecionado para promover o desaguamento por meio de escavação e
“bota-espera” de material nas plataformas de lavra, na abertura de valas de drenagem
sobre os rejeitos, e também realizando carga direta em caminhões quando possível;
Tabela 3.23 – Escavadeira “long reach” alta produtividade (concha 1,90 m3).

Característica

Referência

Foto

Peso Bruto Operacional

57,00 (t)

Pressão no solo

0,85 (kg/cm2)

Comprimento total

13,10 (m)

Largura

3,49 (m)

Alcance

15 (m)

Prod. Escavação

400,00 (m3/h)

Volume da concha

1,90 (m3)
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2.

Escadeira bomba braço alongado (long reach): Alcance de até 15m, com porte de

20t, (adaptação no modelo CAT 320, pela empresa Terrabel), conforme Tabela 3.24. O
equipamento foi definido para bombeando água oriunda do processo de adensamento
mecânico por liquefação, sendo fundamental para a eficiência desta etapa;
Tabela 3.24 – Escavadeira “bomba” adequada para bombear água e sólidos.

Característica
Peso Bruto Operacional

Referência
25,00 (t)

Pressão no solo

0,35 (kg/cm2)

Comprimento total

12,30 (m)

Largura

3,18 (m)

Alcance

9,86 (m)

Prod. bombeamento

500,00 (m3/h)

3.

Foto

Escavadeira anfíbia: Alcance de até 7m, com porte de 20t (adaptação no modelo

CAT 320), projetada e fabricada pela CZM equipamentos e fornecido pela empresa
Terrabel, conforme Tabela 3.25. O equipamento operou promovendo o desaguamento por
meio da aplicação de pressão (tensão de compressão) e vibração na massa de rejeito
depositado, resultando em liquefação e expulsão de água do interior dos poros, resultando
em um recalque imediato por adensamento de forma localizada;
Tabela 3.25 – Escavadeira anfíbia utilizada no adensamento do rejeito.

Característica

Referência

Peso Bruto
Operacional
Pressão no solo

0,29 (kg/cm2)

Comprimento total
Largura
Alcance

12,40 (m)
5,72 (m)
9,86 (m)

Foto

28,00 (t)

Prod. adensamento 1.500,00 (m3/h)
Volume da concha
1,00 (m3)

4.

Escavadeira Placa Vibratória: Alcance de até 7m, com porte de 35t (adaptação no

modelo Deere 350G), projetada e fabricada pela CZM equipamentos e fornecido pela
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empresa Terrabel, conforme Tabela 3.26. O equipamento operou promovendo o
desaguamento por meio da aplicação de vibração na massa de rejeito depositado,
ocasionando em liquefação e expulsão de água do interior dos poros, resultando em um
recalque imediato por adensamento.
Tabela 3.26 – Escavadeira “Placa Vibratória” adaptada para atividade de vibro-adensamento.

Característica
Peso Bruto
Operacional
Pressão no solo
Comprimento total
Largura
Alcance

Referência

0,53 (kg/cm2)
11,33 (m)
3,28 (m)
7,24 (m)

Prod. adensamento

600,00 (m3/h)

Foto

34,73 (t)

Dimensões da Placa 0,75x0,75x0,22 (m)
Escavação:
 18 caminhões basculantes 6X4 com capacidade de 35t – trabalho no transporte do
rejeito escavado do reservatório e também do material para confecção das
plataformas de trabalho (lastros operacionais);
 3 escavadeiras convencionais com alcance de até 9m, de porte entre 35t e 50t
(modelos Hitachi ZX470, CAT 335 e Deere 470G) – equipamentos para
realização de escavação e carga direta em caminhões nas frentes de lavra.

Empilhamento/disposição
 3 tratores porte D6 e D8 (foram utilizados os modelos D6T e D8T) – equipamentos
para a formação dos estoques de material proveniente da escavação mecanizada
em Maravilhas II e também para preparação das áreas de lançamento;
 2 rolos compactadores (foram utilizados os modelos Dynapac CA250 liso) –
equipamentos para a compactação do material proveniente da lavra, após sua
disposição em camadas e secagem.
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A Figura 3.50 apresenta a área prevista para a execução do Teste Lavra em Escala de
Produção, caracterizada por rejeitos saturados e fofos, com baixa consistência.

Figura 3.50 – Delimitação da área de execução do Teste em Escala de Produção.



Operação de lavra com emprego da técnica de Vibro-adensamento

Como referência geométrica, os bancos das escavações foram fixados em três metros de
altura, com profundidade máxima de seis metros, que poderia ser atingida com a operação
de recolhimento do lastro ou avanço direto até uma profundidade máxima também de três
metros abaixo do patamar do lastro de suporte, desde que resguardada uma berma de
calço de cinco metros, com inclinação de 45º (1:1), conforme Figura 3.51. Assim, para
que fosse possível um novo nível de aprofundamento da lavra, uma camada com

5m

►-0,0

►-3,0

►-6,0

►-6,0

►-3,0

►0,0

espessura de 6m teria de ser removida em toda a extensão do reservatório (Figura 3.52).

5m

Patamar de escavação 0,0
Patamar de recolhimento -3,0
■ Planta (sem escala)

►0,0
5m

1

►-3,0
1
►-6,0
Variável

Seção (sem escala)

Figura 3.51 – Operação com recolhimento de lastro/avanço até 6m de profundidade.
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Figura 3.52 – Detalhe operacional lavra com recolhimento de lastro/avanço até 6m de
profundidade.

Dada a experiência em projetos de dragagem da equipe técnica envolvida no
desenvolvimento do projeto de escavação para o Teste 5, também da experiência de
execução do Teste 2, optou-se pelo desenvolvimento das escavações por faixas, com
delimitação de altura, simulando uma lavra em tiras do reservatório. Essa metodologia
possibilitaria a lavra parcial ou total de um reservatório de rejeitos, mesmo em condições
saturadas. A adoção desta metodologia, juntamente com a geometria da Figura 3.49, teve
como objetivo a estabilização dos taludes de escavação. Entretanto, a superação da
instabilidade não implica resolução de todos os problemas operacionais, pois existe a
necessidade de se estocar em forma de pilha todo o material escavado durante o teste,
cuja alta umidade do rejeito se apresenta como empecilho para as operações de
espalhamento e compactação do material. Também a etapa de transporte poderia ser
afetada pela umidade, uma vez que o alto teor de umidade poderia impedir a plena carga
dos caminhões, impactando a produtividade da frota, o que motivou o desenvolvimento
e acréscimo de uma etapa de “vibro-adensamento” do rejeito, utilizando-se dos
“equipamentos especiais”, com objetivo de melhoria na trabalhabilidade das operações
de lavra e disposição e, conseguintemente, na estabilidade geotécnica das frentes de lavra.

Braja (2014) destaca que, quando uma camada de solo arenoso saturada é submetida a
um aumento de tensão na superfície, a poropressão aumenta repentinamente, e,
dependendo da permeabilidade, a drenagem da água resultante do excesso de pressão
pode ser concluída rapidamente, seguida da redução de volume na massa de solo,
caracterizando um recalque por adensamento. Esfahanizadeh e Atashband (2012) dizem
que o recalque por adensamento em materiais não coesivos, saturados e fofos também
pode ser alcançado em profundidade por meio de sondas vibratórias (Figura 3.53).
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Figura 3.53 – Diagrama esquemático de equipamento e processo de adensamento utilizando a
técnica de vibro-compactação (Modificado de Sharif, 2015).

Em se tratando de rejeitos totais, com granulometria similar aos do Teste Lavra em Escala
de Produção, tanto os efeitos da aplicação de carga quanto da vibração resultam em
liquefação localizada, que provoca um rearranjo das partículas da massa de rejeito para
um estado mais denso (Figura 3.54), caracterizado pela exsudação de água na superfície.

Antes

Depois

Figura 3.54 – Rearranjo das partículas do rejeito antes e após o adensamento mecânico.

Assim, o adensamento mecânico (vibro-adensamento) proposto consiste em aplicar carga
e/ou vibração na camada de rejeito, forçando o rearranjo das partículas por liquefação e
a expulsão de água para superfície de forma localizada, valendo-se dos dois equipamentos
especificados e apresentados nas Tabelas 3.22 e 3.23, que são potencialmente eficientes
para a faixa granulométrica dos rejeitos depositados no reservatório.

A aplicação do processo do processo de adensamento com o emprego da técnica de vibrocompactação no tratamento de fundações é apresentada como viável por Sharif (2015),
desde que o percentual de finos seja igual ou inferior a 15% (aproximadamente 15%
passante na peneira 200 (0,075mm)), em que os ganhos em termos de resistência, tendo
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como medida o ensaio SPT, podem chegar a 50%. Entretanto, esses percentuais de finos
não representam a realizada dos rejeitos depositados em barragens com potencial de lavra
no quadrilátero ferrífero, cujo percentual de finos varia entre 30% e 80% (Bossi, 2015).

Como nas operações de lavra o aumento de resistência nas camadas de rejeito não é o
objetivo principal da aplicação do vibro-adensamento, mas sim a diminuição do teor de
umidade, que proporcionaria a melhoria da trabalhabilidade do material nas operações de
carga, transporte e espalhamento, resultados inferiores aos exigidos quando do tratamento
de fundações já seriam capazes de melhorar significativamente a produtividade da
lavra. A seguir, na Figura de 3.55 e 3.56 são apresentadas as sequências operacionais a
serem executas durante o teste, considerando o emprego da técnica de vibro-adensamento
nos rejeitos a serem escavados.

Figura 3.55 – Sequência proposta para execução do processo de vibro-adensamento: (a) agitação
inicial de baixo para cima a uma profundidade de 3m utilizando escavadeira anfíbia; (b) término
do processo até a superfície com avanço em malha de 5m x 5m; (c) utilização de escavadeira placavibratória para melhoria da eficiência com malha de 3m x 3m.
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Figura 3.56 – Sequência de escavações previstas ao término do vibro-adensamento: (a) início de
escavação em paralelo ao processo de vibro-adensamento; (b) avanço inicial sobre o material
adensado; (c) avanço com recolhimento do lastro.



Deposição em depósito intermediário temporário

Para a acomodação do material oriundo da lavra do Teste 5, foi prevista a formação de
um depósito temporário, com o material disposto em camadas com, no máximo 2m de
espessura, a ser construído de forma ascendente, com bancos de 10m de altura, bermas
operacionais de 5m e inclinação entre bermas de 22º (2,5:1).
Uma área de aproximadamente 300.000m2 (Figura 3.57), dividida em 7 subáreas, foi
preparada para deposição do material. Em cada subárea, foi previsto um ciclo com
duração mínima de 30 dias, compreendendo as etapas de lançamento, secagem,
espalhamento e compactação. Um grau de compactação mínimo de 95% do Proctor
Normal, com checagem em topo, meio e base da camada foi fixado como critério de
liberação para o lançamento de cada camada subsequente.
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Figura 3.57 – Área destinada a formação do depósito intermediário temporário.
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CAPÍTULO 4

4

RESULTADOS

E

ANÁLISES:

ENSAIOS

DE

CAMPO,

LABORATÓRIO, MONTAGENS EXPERIMENTAIS E TESTES
DE LAVRA
4.1

INTRODUÇÃO

Neste capítulo, são apresentados os resultados e análises obtidos a partir da aplicação da
metodologia de pesquisa proposta e desenvolvida no Capítulo 3 deste trabalho. As
análises constam de abordagens experimentais em campo e laboratório, com foco na
caracterização e obtenção de parâmetros geotécnicos consistentes para os rejeitos
depositados no reservatório da barragem-piloto, definição de um modelo geotécnico a ser
utilizado no sequenciamento de lavra, análises de estabilidade geotécnica em diversos
cenários de tensões e poropressões, ainda são apresentados os resultados dos testes de
desempenho e produtividade.

Uma metodologia para tratamento, comparação e utilização conjunta de parâmetros de
resistência ao cisalhamento não drenada obtidos para os rejeitos nos ensaios de campo
tipo CPTu , Vane, e em laboratório (triaxiais CU e UU) é proposta, visando ao aumento
da confiabilidade desses parâmetros em etapas preliminares de projeto, possibilitando
comentários e discussões acerca da técnicas utilizadas para a obtenção destes.

As rotinas propostas para as análises de estabilidade têm por objetivo estabelecer um
padrão a ser adotado em projetos para lavra de barragens, garantindo a estabilidade em
cada fase do empreendimento, com a obtenção de fatores de segurança relativos às frentes
de escavação e para o maciço do barramento em razão da evolução da lavra.

A análise conjunta dos dados permitiu a aplicação dos resultados na forma de um teste de
lavra em escala de produção industrial, com duração de 12 meses, onde a técnica
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de vibro-adensamento, com o uso de equipamentos especiais, pôde ser testada,
representando um importante fomento para a elaboração de projetos conceituais de lavra.

4.2

RESULTADOS ETAPA DE CAMPO – INVESTIGAÇÃO DIRETA

Como resultados da campanha de investigação direta na barragem-piloto, foram
executados:
 Vinte e nove (29) sondagens mistas com medição de SPT;
 Oito (08) sondagens a trado;
 Treze (13) poços escorados para inspeção e coleta de blocos;
 Treze (13) coletas de amostras indeformadas tipo Shelby;
 Instalação de três (03) piezômetros Casagrande;
 Instalação de quatorze (14) indicadores de nível d’água;
 Quatorze (14) ensaios de Piezocone – CPTu;
 Quinze (15) ensaios de dissipação de poropressão – DPP, em dez (10) verticais;
 Cento e quinze (115) ensaios de palheta – FVT, em dez (10) verticais.

4.2.1 Sondagem mista com medição de SPT
O ensaio SPT é normatizado no Brasil pela NBR 6484 – Sondagens de simples
reconhecimentos com SPT (ABNT, 2001). Pela publicação, a energia potencial inicial
nominal do sistema é de 0,4782 kN.m (considerando a gravidade como 9,81 m/s). A
norma também especifica que o martelo deve ser levantado por uma corda de sisal com
diâmetro de 19mm a 25mm com martelo de queda livre com peso de 0,65 kN, com altura
de queda de 0,75m. O ensaio realizado neste trabalho utilizou equipamentos modelo
DB520, com martelo de queda livre com peso de 0,6223 kN, com altura de queda de
0,76m.

A eficiência do ensaio SPT executado, segundo a NBR 6484, é, em média, 72%. De forma
a compatibilizar os resultados obtidos, buscando a perspectiva da utilização dos
resultados com base na experiência nacional, optou-se pela definição de eficiência a razão
entre a energia transmitida pelo golpe e a energia inicial nominal do sistema, que está
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definida pela NBR 6484, ou seja, 0,4782kN.m. Assim, após a realização dos testes de
medição de energia por cada equipamento, as médias de energia transmitidas foram de
0,269kN.m e 0,274 kN.m, correspondendo a uma eficiência compreendida entre 56,3% e
58,4%, muito próximos do parâmetro de eficiência referência mundial que é de 60%. Os
valores encontrados nas medições estão, na média, próximos do valor de referência
internacional, apresentando dispersões da ordem de 3% a 4%. Assim, os valores de NSPT
obtidos correspondem a N60, tendo sido optado por este autor a realização de correções
nos valores de NSPT para N72 para análise e apresentação dos resultados.

Dos 34 furos de sondagem com ensaio de SPT com previsão de comprimento total de
530m, foram cancelados os furos F02, F06, F07, F19 e F27, sendo realizados 29 destes
furos, somando um comprimento final de 499,5m.

As alterações na programação inicial da campanha de sondagem mista se deram devido
à falta de acessos e pela decisão de se alterar as cotas de fundo de alguns furos, após
análise os resultados preliminares no início da campanha, em que se concluiu que as
alterações trariam uma melhor caracterização do rejeito, maciço, fundação e sistema de
drenagem interna, sem alterar as premissas originais de concentração dos furos nos
alinhamentos das seções de maior altura e também com posicionamento da
instrumentação existente, conservando o traçado das 06 seções (A à F), projetadas
inicialmente.

4.2.2 Coleta de amostras indeformadas com amostrador tipo Shelby

Ao todo foram realizadas 14 tentativas de coleta com amostrador do tipo Shelby, que
resultaram em 13 amostras divididas da seguinte forma:
 Coleta de amostras da fundação da barragem inicial a partir da crista (F13, F20,
F21 e F28), permitindo sua caracterização;
 Coleta de amostras da fundação dos alteamentos a partir da crista de cada
alteamento (F05, F18, F03, F10, F17 e F25), permitindo sua caracterização e
realização de ensaios especiais;
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 Coleta de amostra de rejeito granular depositado no reservatório a partir da praia
de rejeitos (F15, F16 e F23), permitindo a caracterização do rejeito lançado com
intuito de identificar uma possível estratigrafia formada em razão do método de
lançamento.

Durante a abertura das amostras em laboratório, foi constatado que as oriundas dos furos
F25, F10, F03 e F18 (as três primeiras amostras previstas para a camada de rejeito de
fundação do 3° alteamento e a última, do rejeito de fundação do 2° alteamento) estavam
vazias ou apresentavam quantidade de material insuficiente para a realização de todos os
ensaios programados. A Tabela A.1 (ANEXO A) apresenta a síntese da campanha de
amostragem realizada com amostrador tipo Shelb, com os códigos de registro em
laboratório.

4.2.3 Ensaios de permeabilidade em campo

Inicialmente, previa-se a realização de 01 ensaio de infiltração por furo, exceto para os
furos em terreno natural (F-07, F-14, F-21, F-22 e F-29), em que os ensaios de infiltração
deveriam ser realizados em trechos de 50cm e intervalos de 3,0 em 3,0 metros. Entretanto,
as orientações foram parcialmente seguidas pela equipe de sondagem, ficando alguns
furos sem a execução do ensaio nas cotas determinadas ou com dados insuficientes para
o processamento dos cálculos do Coeficiente de Permeabilidade (k), conforme as
orientações para Ensaio de Permeabilidade em Solos da Associação Brasileira de
Geologia de Engenharia e Ambiental (ABGE, 2013), que foi utilizada como diretriz
nesses ensaios.

Assim, dos 29 furos de sondagens executados, foram realizados ensaios de
permeabilidade com êxito em 19 desses furos, conforme resultados apresentados na
Tabela A. 2 (ANEXO A).

A permeabilidade do depósito de rejeitos medida em campo apresentou variações com a
profundidade e também em função do ponto de lançamento (Figura 4.1). A ordem de
grandeza em campo variou de 10E-5 a 10E-8, enquanto que, em laboratório, esta variação
ficou entre 10E-5 e 10E-6. A atribuição da variação em profundidade está relacionada à
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condição de adensamento adquirida pelos extratos de rejeitos denominados RB e RC, e
também por caraterísticas de processo de beneficiamento. Avaliando as distâncias dos
pontos de lançamento, pode-se destacar os percentuais de finos passante na peneira 200
(0,075mm), que, para os rejeitos depositados nos primeiros 50m variou de 15% a 35%,
enquanto que, para os depositados a 150m, a variação foi de 58% a 66%.

50m

100m

150m

RA

k = 9,11E-05 cm/s

-

RB

k = 8,19E-06 cm/s

k = 8,23E-06 cm/s

k = 2,73E-07 cm/s

RC

k = 6,06E-06 cm/s

k = 7,34E-06 cm/s

-

-

Figura 4.1 – Variação da permeabilidade após análise dos dados de campo e laboratório.

4.2.4 Poços de inspeção e coleta de amostras indeformadas

No controle da profundidade de cada Poço de Inspeção (PI), foi realizada a medição direta
entre o fundo do poço e um ponto predeterminado na superfície natural do terreno. Os
poços paralisados antes da cota de projeto, devido à presença do nível d’água ou material
não penetrável (pedregulhos), foram dados por encerrados. A distribuição inicial dos 11
poços de inspeção deveria ocorrer da seguinte forma:
 03 poços à jusante do pé da barragem (fundação);
 03 poços no maciço principal da barragem;
 03 poços nos diques de alteamento (um em cada alteamento);
 02 poços no dique de sela (um no maciço do dique e outro na fundação).

Dos 11 poços inicialmente previstos, foram executados 8 conforme programação inicial,
sendo 3 cancelados pela ocorrência de pedregulhos que impossibilitaram o avanço das
escavações. Além dos 8 poços realizados, mais 2 poços foram abertos para a retirada de
amostras (PI-12 e PI-13), um na praia de rejeitos e, outro, na pilha de rejeitos (rejeitos
escavados), totalizando 10 pontos de inspeção e amostragem.
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A profundidade para retirada dos blocos indeformados inicialmente era em torno de 2m
a 3m, entretanto apenas no PI-08 (Figura 4.2 (a)) foi possível atingir a profundidade
estabelecida. Foi evidenciada a presença de água para os poços PI-01 e PI-06 (Figura 4.2
(b) e (c)), localizados na 1° berma da barragem inicial, onde não foi possível efetuar a
coleta de amostras em virtude de surgências de água entre 1,5m e 1,25m de profundidade,
respectivamente, apresentando uma condição de saturação inesperada para essas
profundidades.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.2 – Abertura de poços de inspeção: (a) PI-08; (b) PI-01 e (c) PI-06.

Não foi possível efetuar a coleta nos poços PI-04 e PI-05 (localizados nas cristas do 1° e
2° alteamento, respectivamente Figuras 4.3 (a) e (b)) em virtude de o material de aterro
apresentar muitos pedregulhos e blocos, assim como o PI-11 (4.3 (c)), que também foi
locado em um ponto onde não foi possível efetuar a sua abertura, sendo esse deslocado e
renomeado de para PI-10A.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.3 – Pedregulhos durante a abertura de poços de inspeção impossibilitando a coleta: (a) PI04; (b) PI-05 e (c) PI-11.

As amostras dos poços PI-02 e PI-07 (terreno natural a jusante da barragem) foram
coletadas sem problemas. A amostra do PI-03 (Figura 4.4 (a)) apresentou três camadas
de materiais diferentes, sendo constatado durante a visita ao laboratório que as camadas
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superiores apresentavam características de material de preenchimento utilizado para
nivelamento da crista, ficando definido assim que esse deveria ser descartado, e apenas a
camada inferior deveria ser ensaiada. A amostra do PI-08 (Figura 4.4 (b)) apresentou duas
camadas de materiais diferentes, sendo a superior de coloração amarelada, com
aproximadamente 10cm; e a inferior, avermelhada com espessura de aproximadamente
20cm; e, em virtude da quantidade de material, optou-se por ensaiar apenas a camada
inferior. Não foi possível realizar os ensaios triaxiais e de permeabilidade na amostra
coletada no poço PI-09 pelo fato de o material apresentar pedregulhos com diâmetro de
aproximadamente 3cm, impedindo assim a moldagem dos corpos de prova (Figura
4.4 (c)).

(a)

(b)

(c)

Figura 4.4 – Amostras sendo abertas no laboratório: (a) PI-03; (b) PI-08 e (c) PI-09.

Não foi possível efetuar a abertura do poço PI-10 em virtude de este estar locado em área
de afloramento rochoso. Foi avaliada a possibilidade de deslocamento do poço, mas toda
a área do entorno do dique não apresentava condições para sua abertura.

As amostras dos poços PI-12 (Figura 4.5) e PI-13 foram coletadas, mas a realização de
ensaios nessas amostras ficou condicionada à existência de recursos financeiros.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.5 – PI-12: (a) 1º tentativa; (b) retira da amostra (2º tentativa); (c) abertura no laboratório.
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O resumo das coletas de amostras em poços de inspeção está descrito na Tabela A.3
(ANEXO A), que apresenta também o número de registro de entrada de cada amostra no
laboratório.

4.2.5 Sondagem a trado

Foram executadas 10 sondagens a trado. As profundidades máximas das sondagens e
descrição estão apresentadas na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 – Profundidades alcançadas e descrição das sondagens a trado.

Furo
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Prof.
Prof.
Deslocamento
Estimada Realizada
(m)
(m)
(m)
1,50
1,50
2,49
1,50
1,50
0,02
10,00
1,74
0,87
10,00
1,86
2,31
10,00
1,25
0,39
1,50
1,50
13,78

T7

1,50

1,50

2,51

T8

5,00

5,00

1,58

T9

5,00

2,60

0,26

T10

5,00

1,00

2,10

Observação
Silte argiloso, marrom avermelhado
Silte argiloso, marrom avermelhado
Silte argiloso, marrom
Silte argiloso, marrom
Não descrito
Silte argiloso, marrom avermelhado
Silte argiloso com pedregulhos,
marrom avermelhado
Silte arenoso com pedregulhos,
marrom
Silte argiloso com pedregulhos, cinza
escuro
Não descrito

4.2.6 Implantação de novos instrumentos

Com o objeto de melhorar a auscultação da barragem e subsidiar informações para o plano
de lavra da barragem, foram propostos novos instrumentos definidos inicialmente no
plano de investigação e ajustados conforme condições de campo, sendo instalados no total
03 Piezômetros (PZ) e 14 Indicadores de Nível D’água (INA). A Tabela A.4 (ANEXO
A) apresenta os dados de implantação da nova instrumentação.
4.2.7 Ensaios de Piezocone (CPTu) com medidas de dissipação de poropressão
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Os ensaios de penetração de cone com medida de poropressão são utilizados para
determinação estratigráfica de perfis de solos e determinação de propriedades dos
materiais prospectados, particularmente em depósitos não consolidados. O ensaio fornece
dados de resistência de ponta, atrito lateral e poropressão.

A locação dos pontos para a realização dos ensaios tipo CPTu foram coincidentes com os
locais onde foram realizadas as sondagens tipo SPT na praia de rejeitos e na fundação dos
diques de alteamento. Além desses locais, foram previstos inicialmente dois pontos a
jusante do pé da barragem, para avaliação da região que apresenta material saturado. As
profundidades máximas alcançadas nas sondagens, assim como os comprimentos de préfuros e trechos ensaiados estão apresentadas na A.5 (ANEXO A).

Os resultados dos ensaios CPTu estão apresentados nos gráficos das Figuras 4.12 e 4.13,
os quais indicam a variação com a profundidade:
 Resistência de ponta total corrigida (𝑞𝑡 ), em função do efeito das poropressões
dada por 𝑞𝑡 = 𝑞𝑐 + (1 − 𝑎𝑛 )𝑢2 , sendo an = 0,75 (valor obtido por meio de
calibração);
 Resistência por atrito lateral ou local (fs );
 Razão de atrito (RF), dada por 𝑅𝐹 = 𝑓𝑠 ⁄𝑞𝑐 ;
 Poropressão (u2 ).
O furo F18 (localizado na crista do 2° alteamento) não foi realizado devido à elevada
resistência do material durante a tentativa de cravação da haste. O furo F21 (localizado
no talude abaixo da 1° berma) foi cancelado, sendo o furo F22 (localizado no terreno
natural à jusante da barragem), então, renomeado como F21.

Em termos de resistência mecânica, ao se analisar os dados obtidos para os ensaios do
tipo CPTu (Figura 4.6), executados ao longo da praia de rejeitos e fundação dos
alteamentos, distantes até 200m dos pontos de lançamento, observa-se uma variação
linear crescente em profundidade, independentemente da distância do ponto de
lançamento e do período de disposição.
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Figura 4.6 – Resistência de ponta corrigida obtida nos ensaios tipo CPTu.

Em três verticais distintas, os resultados dos ensaios tipo CPTu divergiram da variação
linear crescente observada nos demais pontos de investigação. Com relação ao CPTu-F3
situado na fundação do 3° Alteamento, a associação do incremento de resistência está
ligado à proximidade da camada de lastro utilizada para suportar o aterro compactado,
que pode ter contaminado parte da camada do rejeito, melhorando a condição de
drenagem, resultado em uma melhor condição de adensamento nos metros iniciais logo
abaixo da camada de lastro. Já para os pontos CPTu-F5 e CPTu-F12, ambos localizados
na fundação do 1° alteamento, além dos elevados picos de resistência de ponta observados
na Figura 4.6, também foi observada uma moderada geração de poropressões, fruto de
uma melhor condição de drenagem, tanto no entorno quanto no rejeito depositado,
resultando em um avançado processo de adensamento, tal que possibilitou ganho de
resistência.

Ainda, ao se analisar os resultados dos ensaios tipo CPTu (Figura 4.32 e Tabela 4.3), se
nota como característica a geração de excessos de poropressão para todos os ensaios
realizados nos extratos de rejeitos a partir do 1º alteamento, com variações entre 50 kPa
e 600 kPa, com a estabilização das curvas de dissipação entre 50 kPa e 230 kPa. Já para
os dois furos que atingiram os rejeitos depositados na barragem inicial (CPTu-F5 e CPTu173

F12) não foram observados excessos de poropressão durante a penetração do cone, exceto
nos trechos onde houve avanço no solo de fundação.
Considerando que, em uma análise de estabilidade por equilíbrio limite, não existiria
diferenciação entre poropressões estáticas e induzidas, sendo a poropressão atuante uma
resultante do estado de carregamento, Montes (2004) propõe que o parâmetro 𝑟𝑢 (Equação
4.1), que representa a razão entre a poropressão estática (𝑢𝑠 ) em um determinado ponto
da massa de solo e a tensão total vertical neste ponto (𝜎𝑣 ), poderia ser utilizado em
modelos matemáticos para simular o processo de geração de poropressão em toda massa
de solo.
𝑢

𝑟𝑢 = 𝜎𝑠

(4.1)

𝑣

Assim, para 𝑢 = 𝑢𝑠 + Δ𝑢, o parâmetro 𝑟𝑢 simularia a geração de excesso de poropressão
nos rejeitos depositados no reservatório da Barragem-piloto. Para avaliar esta proposição,
foram obtidos valores médios de 𝑟𝑢 para todos os extratos do reservatório (Tabela 4.2),
baseados nas poropressões obtidas nos ensaios CTPu-F8 e CPTu-F15, que representam
os locais mais distantes dos pontos de lançamentos onde se foi possível investigar, sendo
as densidades apresentadas oriundas da campanha de amostragem tipo “Shelby”.
Tabela 4.2 – Valores de 𝒓𝒖 obtidos para os extratos de rejeitos.

Profundidade
(m)
0,0 – 5,0
5,0 – 10,0
10,0 – 15,0
15,0 – 20,0
20,0 – 25,0

Extrato
rejeito
RA
RB
RB
RB
RC

nat (g/cm3)

uméd (kPa)

vméd (kPa)

𝑟𝑢 méd

2,584
2,551
2,551
2,551
2,568

87,25
179,7
193
498,9
644,8

129,2
255,1
382,65
510,2
642

0,68
0,70
0,50
0,98
1,00

Os valores encontrados podem ser considerados altos por estarem entre 0,50 e 1,00. Para
o extrato RC (fundação 1º alteamento), a penetração do cone no ensaio CPTu-F15 se deu
apenas nos primeiros metros, entre as cotas 1288 e 1285, a uma distância de 200m do
ponto de lançamento, com geração de excessos de poropressão bastante distintos dos
observados nos ensaios CPTu-F5 e CPTu-F12 locados neste mesmo extrato, mas situados
a apenas 50m do ponto de lançamento, onde não se observou excesso de poropressão.
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Com relação ao ensaio de dissipação de poropressões, que consiste na paralisação da
penetração da ponteira cônica com consequente dissipação dos excessos de poropressões
que possam ter sido gerados, foram previstos inicialmente 10 ensaios no plano de
investigação, sendo executados adicionalmente 5 ensaios (Tabela 4.3), com distribuição
definida no decorrer da realização dos ensaios CPTu’s, quando observada a geração de
excesso de poropressão nos rejeitos depositados, em regiões provavelmente de baixa
permeabilidade. A duração dos ensaios buscou atender 50% de dissipação dos excessos
de poropressão.
Tabela 4.3 – Resumo dos ensaios de dissipação.

Furo CPTu

Dissipação

Profundidade (m)

F-05

DPP-F05-01
DPP-F08-01
DPP-F08-02
DPP-F10-01
DPP-F15-01
DPP-F16-01
DPP-F16-02
DPP-F17-01
DPP-F17-02
DPP-F17-03
DPP-F21-01
DPP-F21-02
DPP-F23-01
DPP-F24-01
DPP-F25-01

13,45
10,00
15,00
15,50
17,50
12,00
15,00
14,00
16,00
19,00
5,00
9,00
4,00
4,00
14,00

F08
F10
F-15
F-16

F-17
F-21
F-21
F-23
F-24
F-25

Tempo para 50% de
dissipação (s)
65,13
172,00
120,88
141,00
103,00
151,00
114,13
126,00
113,13
110,00
72,00
32,00
126,00
211,00
130,88

Tempo final de
dissipação (s)
488,00
307,00
264,88
786,88
305,88
249,00
217,00
731,88
174,00
227,00
185,00
189,00
126,00
222,00
277,88

4.2.8 Ensaios de paleta tipo FVT (FIELD VANE TEST)

Foram previstos 15 verticais para a execução dos ensaios FVT, coincidentes com os
pontos onde foram realizados os ensaios tipo CPTu, em razão dos resultados desses
ensaios, foram realizados de fato 11 verticais somando 115 ensaios, sendo 9 focadas na
investigação dos rejeitos depositados no reservatório (Figura 4.7). Os furos F3, F12, F18
e F26 foram cancelados após a constatação da impossibilidade de cravação da haste dada
a resistência do material. A Tabela A.6 (ANEXO A) apresenta a relação dos ensaios
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previstos e realizados, sua locação, profundidade, bem como o comprimento de pré-furo
por ponto.
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Figura 4.7 – Resistência não drenada obtida nos ensaios tipo FVT.

Da mesma forma que nos ensaios tipo CPT, o efeito da segregação de partículas não foi
capaz de alterar a resistência mecânica observada nos ensaios tipo FVT realizados a
distâncias superiores a 50m dos pontos de lançamento, com a resistência variando
principalmente com a profundidade, com pouca ou nenhuma relação entre a distância do
ponto de lançamento após os 50m iniciais, prevalecendo o ganho de resistência em razão
da profundidade, relacionada ao grau de adensamento. Pode se associar esta característica
à estreita faixa granulometria onde estão contidas as partículas dos rejeitos,
independentemente do extrato (RA, RB ou RC), conforme apresentado no Item 4.4.

4.2.9 Interpretação estratigráfica conjunta com base nas etapas de campo

A Figura 4.8 representa a atualização do plano de investigação geológico-geotécnico ao
término da etapa de campo, com todas as alterações ocorridas descritas anteriormente,
sendo representadas nas Figuras 4.9 a 4.13 as seções geológicas obtidas com base na
interpretação estratigráfica conjunta dos dados das sondagens para simples
reconhecimento com medida de SPT, ensaios tipo CPTu e resultados obtidos com base
na investigação indireta (Item 4.3), estando representados em profundidades os resultados
dos ensaios SPT, CPTu e FVT.
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Para a descrição das sondagens e análises dos ensaios tipo CPTu, FVT e geofísica, este
projeto de pesquisa contou com a participação de um corpo de geologia e engenharia
consultiva, cujas contribuições estão descritas nos documentos VRD-11-GRE-01 e RD565-RL-34370-00.

Além da atual campanha de sondagem, também foram consultados dados de sondagens
das etapas de projetos da barragem inicial e alteamentos, visando a uma reconstituição
fiel dos horizontes constituintes do barramento e do depósito de rejeitos.

Figura 4.8 – Atualização do plano de investigação geológico-geotécnico ao término da campanha.
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Figura 4.9 – Seções A-A’ e B-B’ do barramento principal (SPT e Poços de inspeção).
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Figura 4.10 – Seções CC’ e D-D’ do barramento principal (SPT e Poços de inspeção).
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Figura 4.11 – Seções E-E’ e F-F’ do dique de sela (SPT e Poços de inspeção).
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Figura 4.12 – Seções A-A’ e B-B’ do barramento principal (CPTu e FVT).
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Figura 4.13 – Seções C-C’ e D-D’ do barramento principal (CPTu e FVT).

O horizonte Fundação A (FA) corresponde a uma camada superficial com profundidade
variável conforme apresentado nas seções de estudo, tendo espessura variando de 5,0m a
12m. Sendo descrito como argila siltosa, de consistência muito mole a média, tonalidade
marrom escuro avermelhado, com resistência a penetração SPT média de 6 golpes,
atingindo em alguns pontos valores de 0 e 3 golpes. As sondagens que atingiram este
horizonte são: SPT (5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28 e 29). Das amostras indeformadas, ensaiadas
em laboratório, 5 foram também extraídas da Fundação A (PI-2, PI-7, PI-9, F5 e F21).

O horizonte Fundação B (FB) é uma camada abaixo do horizonte Fundação A. Trata-se
de uma argila siltosa com Fragmentos de Rocha, rija, marrom escuro avermelhado, com
predominância nas seções centrais e possui resistência à penetração SPT média de 24
golpes, podendo ser classificada como um solo residual de filito muito alterado. As
sondagens que caracterizam este material são: SPT (13, 14, 20 e 21), não foram coletadas
amostras indeformadas neste horizonte.

O horizonte Fundação C (FC) corresponde ao maciço rochoso de itabirito na formação
Gandarela, com coerência C3-C2 (documento RD-545-RL-31337-00), classificado de
alterado a muito alterado, de cores rocha, cinza e branca com camadas alternadas
compostas de hematita e quartzo, com estrutura foliada. As sondagens que atingiram este
material foram as F21 e F34. Esse é o horizonte mais profundo do perfil, presente nas
seções da ombreira esquerda (Seção DD’) e seções do Dique de Sela (Seções EE’ e FF’).

O horizonte Fundação D (FD) identificado na fundação do dique de sela caracteriza-se
como um silte argiloso com fragmentos de rocha, rijo a duro, marrom a cinza. Tem
resistência a penetração (SPT) média de 19 golpes e apresenta uma quantidade elevada
de pedregulhos, podendo ser classificado como um solo residual jovem de itabirito. As
sondagens que atingiram este material foram as F31 e F32.

O material Maciço A (MA) classificado no dique de partida da barragem principal possui
resistência à penetração SPT igual a 14 golpes, sendo encontrado nas Seções AA’, BB’ e
DD’, onde foi possível a coleta da amostra indeformada PI-08, coletada a 2,0m de
profundidade. As sondagens que caracterizam este material são as de identificação F06,
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F13, F20 e F28, descritas como uma argila siltosa rija com pedregulhos de cor marrom
escuro.
O material Maciço B (MB) foi encontrado nas Seções AA’, BB’ e DD’ e possui
resistência a penetração SPT média igual a 6 golpes, sendo um material menos
competente, que aparece de forma contínua ao longo do maciço com descrição visual de
Argila Siltosa com pedregulhos, de consistência mole à rija, marrom escuro avermelhada.
Para esta camada não foram coletadas amostras indeformadas para a execução de ensaios
em laboratório, sendo as sondagens que caracterizam este material as de identificação
F06, F13, F20 e F28.
O material Maciço C (MC) foi encontrado nas Seções BB’, CC’ e DD’ e possui resistência
à penetração SPT média igual a 11 golpes. Em sua descrição visual consta de uma argila
siltosa com pedregulhos, média à rija, cinza a marrom escuro avermelhado. Para este
material foi coletada uma amostra indeformada tipo Shelby no F13.
O Material Maciço D (MD) foi identificado nas Seções CC’ e DD’, possuindo resistência
à penetração média igual a 28 golpes, com descrição visual de fragmentos de rocha
(hematita) com varrições de argila até argila siltosa, com consistência média a dura,
marrom a cinza variegado. Para este material foram coletadas amostras tipo Shelby nos
pontos F20 e F28.

O Material dos Alteamentos (AL) representa o solo de construção dos alteamentos da
barragem, sendo caracterizado como heterogêneo, do tipo estéril compactado a
semicompactado, sendo identificada uma mistura de saprolito de filito, cor alumínio,
colúvio avermelhado. Durante a campanha de investigação foi possível a coleta de 5
(cinco) amostras indeformadas neste material, referentes aos pontos F3, F10, F17, F25 e
PI3, todas localizadas no 3º e último alteamento. Nos demais, apesar de especificado, não
foi possível coletar amostras devido à grande quantidade de pedregulhos.

O material Dique de Sela Antigo (MDA) apresenta uma resistência à penetração SPT
média de 20 golpes, sendo descrito como um silte argiloso com fragmentos de quartzo,
rijo a duro, cinza a marrom. Neste material foi coletado um bloco indeformado (PI-10A).
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O material Dique de Sela Recente (MDR) apresenta uma resistência à penetração SPT
média de 16 golpes, sendo descrito como uma Argila Siltosa, dura com pedregulhos,
marrom avermelhado. Neste material não foi possível a coleta de bloco indeformado,
devido à presença de muitos pedregulhos.

Durante as investigações foi observado que o fundo do reservatório a montante da
ombreira esquerda era mais raso, assim como na ombreira direita do dique de sela. Este
fato deve-se à existência de uma antiga pilha de estéril sob o dique de sela e a montante
da barragem, localizada na ombreira esquerda. A pilha foi confirmada pelas investigações
diretas e indiretas e por documentos do projeto executivo do 1° e 2° alteamentos e também
por fotografias da época da construção da barragem (Figura 4.14). A camada superior,
mais resistente, foi denominada Estéril B; e a camada inferior, apresentando resistência
inferior à penetração, denominada Estéril A.

O material Estéril A apresenta uma resistência à penetração média de 5 golpes, com
classificação visual de Argila siltosa, de consistência mole, de cor marrom escuro a
avermelhada.

O Material Estéril B apresenta uma resistência à penetração média igual a 13 golpes, com
classificação visual de Silte Argiloso com presença de areia fina, médio a duro, de cor
cinza escuro variegada.

Pilha de Estéril

Figura 4.14 – Pilha de Estéril identificada na ombreira direita do dique de sela.
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Os rejeitos depositados no reservatório da Barragem-piloto tiveram sua estratigrafia
classificada com base nos ensaios tipo CPTu, conforme metodologia proposta por
Jefferies e Davies (1993), apresentando predominantemente mistura de siltes, argilas e
mistura de areias, ainda descritos com base nos ensaios tipo SPT como hematíticos, de
cor cinza na superfície e avermelhado em profundidade, com SPT inferior a 2 golpes, e,
em grande parte dos trechos investigados, o martelete desceu com o peso próprio.

O Rejeito A (RA), segundo sua classificação estratigráfica corresponde a uma argila,
muito mole a mole, cinza escuro a preto, encontrado na superfície do reservatório com
espessura variando entre 3,0m e 5,0m, com permeabilidade na ordem de 10-6 cm/s. Neste
horizonte foi retirada a amostra no PI-12.

O Rejeito B (RB) encontrado logo abaixo do Rejeito A, e ocupando grande parte do
reservatório, possui sua classificação estratigráfica, corresponde a uma argila, com
passagens de misturas de siltes, de consistência muito mole a mole, de cor marrom escuro
a preto, com permeabilidade na ordem de 10-7 cm/s, apresentando resistência não drenada
crescente com a profundidade de acordo com os resultados dos ensaios de FVT e CPTu.
Avaliando os resultados dos ensaios de dissipação e também na observação do
desenvolvimento das poropressões durante os ensaios CPTu, este material possui
característica não drenante.

O Rejeito C (RC) localizado na porção inferior do reservatório, abaixo da camada do
Rejeito B, difere-se da camada superior apresentando-se mais granular, sendo classificado
como mistura de areias, pouco compactas, com permeabilidade na ordem de 10-5 cm/s.
Os resultados dos ensaios de CPTu e Vane indicam que essa camada apresenta um
material com melhor capacidade de suporte e mais drenante do que o Rejeito B (ensaios
de dissipação e no desenvolvimento de poropressões durante os ensaios CPTu).

4.3

RESULTADOS ETAPA DE CAMPO INVESTIGAÇÃO INDIRETA

O plano de investigação indireta (geofísica), composto pelos métodos de
Eletrorresistividade (ER), Potencial Espontâneo (SP) e também pelo método
Eletromagnético Indutivo (EM), teve sua execução conforme previsão inicial, sendo
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apresentados os principais resultados e também a interação desses resultados com os
resultados obtidos nas investigações diretas.

Os arranjos dos perfis de geofísica foram definidos para o emprego do método de
Eletrorresistividade (ER) por Caminhamento Elétrico (técnica de coleta de dados em
campo) foram dispostos em geral, paralelamente ao eixo da barragem, ao longo dos
taludes de jusante e praia de rejeitos. Para subsidiar este método e procurar definir com
mais precisão possíveis fraturas hidráulicas mapeando os caminhos preferenciais de água,
foram posteriormente realizados os levantamentos de Potencial Espontâneo (SP) e ainda
o método Eletromagnético Indutivo (EM).

Os métodos ER e SP são fundamentalmente influenciados pela maior ou menor
porosidade e presença de água e sua salinidade em subsuperfície. O método EM está
associado ao fenômeno da indução eletromagnética, ou a geração e recepção de campos
magnéticos, os quais, ao apresentarem condutividades aparentes diferenciadas, trazem
informações físicas dos materiais por meio dos quais foram induzidos, ou seja, neste caso,
dos litotipos de subsuperfície.

4.3.1 Eletrorresistividade (ER)

A Figura 4.15 apresenta a localização das linhas de aquisição por caminhamento elétrico.

Figura 4.15 – Aquisição Geofísica ER.
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Por meio da Eletrorresistividade foram definidas as zonas e horizontes de alta
resistividade (ZAR) e as zonas e horizontes de baixa resistividade (ZBR), conforme
identificado na Figura 4.16. Na estrutura do barramento, as primeiras estão associadas
aos terrenos mais porosos, arenosos, granulares e secos da zona vadosa, quando ocorrem
abaixo do nível d’água ou na zona saturada da barragem, representariam blocos rochosos
ou locais de aterros com maior grau de compactação. As ZBRs delimitariam as áreas de
maior umidade ou locais de percolação de água, ou ainda materiais saturados com baixo
grau de compactação.

Figura 4.16 – Exemplo de seções obtidas nos levantamentos ER na região do barramento.

Na área do reservatório (Figura 4.17), as ZARs aparecem bem abaixo e afastadas do
material argiloso, saturado e ferrífero que caracteriza o rejeito. Nestas áreas elas
representariam o substrato litológico natural do depósito, constituído provavelmente por
filitos coerentes ou densos. Entre esses materiais ocorre a zona de média resistividade,
possivelmente associada em sua maior parte aos solos residuais destes filitos. As ZBRs
delimitariam as áreas de maior umidade ou locais de percolação de água, estando
associadas predominantemente aos litotipos pelíticos (aterros com material argiloso e
siltoso), além de estratos de rejeitos argilosos, materiais arenosos e granulares saturados,
todos pouco compactos.

Figura 4.17 – Exemplo de seções obtidas nos levantamentos ER na região do reservatório de
rejeitos.
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Com o emprego desse método foram indicados pontos de potencial percolação de água
na estrutura da barragem, os quais estão relacionados à proximidade entre zonas de
resistividades elétricas muito contrastantes. Tais locais podem indicar apenas o contato
de aterros mais ou menos compactados, ou a presença de blocos de rocha entre o material
de aterro. Entretanto, a descontinuidade formada pela contiguidade desses materiais
criaria um caminho preferencial à percolação de água, indicando potenciais zonas de
fraturas hidráulicas.

Também foi possível verificar a sensibilidade da eletrorresistividade medida com a
resistência mecânica dos rejeitos depositados, em que a eletrorresistividade aumenta
proporcionalmente à resistência.

4.3.2 Potencial e Espontâneo (SP)

A Figura 4.18 apresenta a localização das linhas de aquisição para o levantamento SP. O
método foi utilizado para a localização de caminhos preferenciais de percolação de água,
indicados pelo campo elétrico criado com a movimentação dos eletrólitos em associação
com as águas subterrâneas. Em maciços rochosos, solos e aterros é possível localizar
planos de fraturas, falhas e descontinuidades existentes no contato entre unidades
litológicas.

Figura 4.18 – Aquisição Geofísica SP.
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As imagens geoelétricas do método SP indicaram vários pontos de potencial percolação
de água com características descendentes, aumentando em área a partir da parte superior
da barragem para a base, no sentido de jusante.

A superposição desses pontos aos locais potencialmente problemáticos indicados no
levantamento por eletrorresistividade reforça a possível existência de fraturas hidráulicas
em alguns pontos no maciço da estrutura investigada (Figura 4.19).

Figura 4.19 – Exemplo de anomalia associada à percolação de água na região central do barramento
detectada em seções do levantamento SP.

4.3.3 Eletromagnético Indutivo (EM)

O Eletromagnetismo foi utilizado apenas nas proximidades da crista da barragem (cotas
1295m a 1300m) e no reservatório devido às interferências com linhas de transmissão
existentes no talude do barramento. Os equipamentos foram distribuídos de forma a
analisar seções de 10m e 20m de profundidade (Figura 4.20).

Figura 4.20 – Aquisição Geofísica EM.
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Na estrutura do barramento (Figura 4.21) foram detectados fortes contrastes entre baixos
e altos valores de condutividade elétrica, em faixas contínuas, os quais sugerem graus de
compactação muito diferentes dos aterros e, consequentemente, potencial de percolação
preferencial de água em fraturas hidráulicas situadas na interface das zonas vadosa e
saturada.

Figura 4.21 – Exemplo de anomalia associadas à percolação de água na região central do
barramento detectadas no levantamento EM.

No reservatório o levantamento Eletromagnético, os resultados obtidos pelo método de
ER foram conformados, com a indicação do acúmulo de materiais com maior
condutividade no centro do depósito, onde estão depositados materiais com
características de argilas e siltes provenientes da deposição do rejeito de minério de ferro,
e a redução dessa condutividade em faixas mais profundas, indicando a aproximação dos
solos de alteração do maciço rochoso.

4.3.4 Aplicação dos resultados dos levantamentos geofísicos

O imageamento geoelétrico por meio de seus perfis de Eletroresistividade (ER) foi
inserido nas seções AA’, BB’, CC’, DD’, com as quais contém as sondagens percussivas
realizadas, além de poços de inspeção (Figuras 4.22 e 4.23).
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Embora existam pontos discrepantes entre as investigações direta e indireta, no
detalhamento da estratigrafia é possível uma melhora no reconhecimento e confirmação
de aspectos evidenciados pela investigação direta.

Além do aspecto de confirmação das investigações diretas, as sondagens geoelétricas,
apesar da imprecisão inerente ao método, sobretudo em maiores profundidades,
permitiram extrapolações para o traçado das camadas de materiais da fundação. Ainda
este tipo de investigação, menos espaçada e mais profunda do que as sondagens
percussivas, auxiliou bastante na estimativa da profundidade e relevo do depósito de
rejeitos, na localização do maciço rochoso sob as estruturas, no traçado do nível d’água
e, finalmente, na confirmação da hetereogeneidade na construção dos aterros.

Na faixa de terreno próximo à crista da barragem inicial, ressalta-se a concordância entre
os baixos índices de SPT das sondagens e a coloração esverdeada indicadora de graus
médios de resistividade. Diferentemente, nas demais cristas dos alteamentos, os locais
com índices de SPT normalmente elevados coincidem com as cores alaranjadas
indicadoras de altas resistividades, provavelmente devido à melhor compactação e baixa
umidade do aterro com fragmentos de laterita.

Os resultados de baixos índices de SPT em furos realizados no substrato natural ou no
embasamento do dique de partida encontram-se, em grande parte, confirmados pelas
cores indicadoras de baixa e média resistividade, características de material
inconsolidado, com umidade elevada, ou solo residual argilo-siltoso ou silto-argiloso
mole, dos filitos locais.

Em determinados pontos, a baixa resistividade e alto potencial espontâneo das sondagens
geoelétricas coincidiram com a presença de água em poucos metros de profundidade em
sondagens e poços executados nos taludes da barragem, levantando suspeitas para a
existência de “anomalias geoelétricas ” ou fluxos preferenciais da água. Estes poderiam
ter sido causados por fraturamentos hidráulicos do aterro, provavelmente em locais de
grandes diferenças no grau de compactação ou pela presença de blocos de rocha em meio
ao material de construção do aterro, conforme apresentam as sondagens percussivas
realizadas.
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Figura 4.22 – Cruzamento entre dados das investigações diretas e indiretas seções AA’ e BB’.
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Figura 4.23 – Cruzamento entre dados das investigações diretas e indiretas seções CC’ e DD’.

Essas “zonas” situadas nos setores centro-oeste e oeste do dique de partida da barragem
e nas cotas entre 1.260m e 1.270m a 1.300m estariam associadas à percolação de água
decorrente do nível freático do reservatório ou possíveis fraturas hidráulicas na estrutura
do aterro alimentadas por recargas de aquíferos de fundação e ombreira (Figura 4.24).

Figura 4.24 – Zonas mapeadas nas investigações indiretas como prováveis caminhos preferenciais
de água pelo barramento.

Os resultados dos levantamentos geofísicos também foram utilizados na interpretação dos
níveis freáticos (Figura 4.25) encontrados nas sondagens, permitindo uma associação com
a instrumentação existente na barragem e definição dos perfis.

LEGENDA :

Figura 4.25 – Perfil do nível freático obtido com o cruzamento das informações dos levantamentos
geofísicos.
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4.4

RESULTADOS ETAPA DE LABORATÓRIO

Os resultados da etapa de laboratório foram obtidos com base em ensaios realizados em
parte das vinte e seis (26) amostras indeformadas obtidas com amostrador tipo Shelby e
blocos indeformados, sendo executados no total:
 Vinte e duas (22) determinações da massa específica dos grãos;
 Dezenove (19) granulometrias por peneiramento e sedimentação;
 Dez (10) granulometrias a laser;
 Vinte (20) limites de Atterberg;
 Dois (02) índices de vazios máximo e mínimo;
 Dezesseis (16) determinações do peso específico natural;
 Dezessete (17) umidades naturais;
 Dezoito (18) ensaios de permeabilidades a carga variável;
 Quatro (04) adensamentos do tipo edométricos sem leitura de permeabilidade;
 Quatro (04) adensamentos do tipo edométrico com leitura de permeabilidade;
 Três (03) adensamentos tipo HCT;
 Quinze (15) triaxiais tipo CIUsat;
 Quatro (04) triaxiais tipo UU.

A seleção das amostras indeformadas a serem ensaiadas buscou representar todos os
materiais constituintes dos diversos componentes da barragem, sendo os resultados
agrupados por fundação, barragem inicial, alteamentos, rejeitos e quique de sela.

4.4.1 Fundação

Como visto, a fundação da barragem-piloto foi dividida em 4 (quatro) horizontes,
denominados de Fundação A, B, C e D, tendo como pontos de coleta de amostras para os
ensaios de laboratório os furos de sondagens F05 e F21, além dos poços PI-02, PI-07 e
PI-09.

A Figura 4.26 apresenta as curvas granulométricas dos materiais ensaiados utilizando
como referência os pontos de coleta.
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Figura 4.26 – Curvas granulométricas dos materiais de fundação.

A Tabela B.1 (ANEXO B) apresenta os principais resultados dos ensaios de laboratório,
também utilizando como referência os pontos utilizados para coleta para a fundação.

4.4.2 Barragem inicial

No maciço da barragem inicial foram identificados 4 (quatro) estratos de materiais com
características diferentes, dispostos aleatoriamente ao longo das seções de investigação.
Essa alternância de características representa alterações ao longo da exploração da jazida
ou materiais de diferentes jazidas.

Os materiais receberam a denominação MA, MB, MC e MD, tendo como pontos de coleta
de amostras para os ensaios de laboratório os furos de sondagens F12, F20 e F28, além
do poço PI-02, PI-07 e PI-08.

A Figura 4.27 apresenta as curvas granulométricas dos materiais ensaiados identificados
pelo local de coleta e numeração das amostras em laboratório. Para o Maciço B (MB),
não houve coleta de amostra suficiente para realização do ensaio de granulometria.
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Figura 4.27 – Curvas granulométricas dos materiais da Barragem Inicial.

A Tabela B.2 (ANEXO B) apresenta os principais resultados dos ensaios de laboratório,
identificados pelo local de coleta e numeração das amostras para a barragem inicial.

4.4.3 Alteamentos

Para o primeiro e segundo alteamentos, o plano de investigação previa a retirada de
amostras indeformadas nos poços PI-05 e PI-04 respectivamente. Contudo, não foi
possível efetuar essas coletas por se encontrar em ambos os locais muitos pedregulhos e
fragmentos de rocha que impediram a moldagem.

Para o terceiro alteamento, a campanha de coleta de amostras indeformadas realizou-se
com sucesso, permitindo uma adequada caracterização do material. Foram coletados 5
(cinco) amostras F3, F10, F17, F25 e PI3. A amostra F17 foi retirada próximo ao contato
do aterro com a fundação, apresentando duas camadas de materiais diferentes, levando à
conclusão que pela posição da amostra, a porção superior (topo) seja material do aterro
ou lastro; e a inferior, de rejeito.

Como mencionado, não foi possível coletar amostras no primeiro e segundo alteamentos.
Contudo, observando a resistência à penetração nesses aterros e a descrição dos materiais,
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decidiu-se pela réplica dos resultados do 3º alteamento para os alteamentos das etapas
anteriores, tendo em vista o compartilhamento das áreas de empréstimo e os resultados
parecidos nas sondagens SPT. A Figura 4.28 apresenta as curvas granulométricas dos
materiais ensaiados; e a Tabela B.3 (ANEXO B), os principais resultados dos ensaios de
laboratório.
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Figura 4.28 – Curvas granulométricas dos materiais amostrados no 3º alteamento.

4.4.4 Dique de sela

Foi possível identificar na composição do maciço do dique de sela da Barragem-piloto
dois extratos que receberam a denominação MDA e MDR, com base nas investigações
de campo. A diferenciação dos dois materiais ocorre da ocasião dos alteamentos da
barragem, onde foram utilizadas diferentes áreas de empréstimo em razão da
disponibilidade de material para cada fase.

Foram realizadas tentativas em diversos pontos com o objetivo de amostrar ambos os
materiais, que vieram sempre a coincidir em locais com muitos blocos, impedindo a
abertura de poços e coleta de amostras. A amostragem apenas foi possível em um ponto
localizado no sentido da ombreira direita do dique, que recebeu a denominação de PI10A de predomínio do material MDA.
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Assim, a Figura 4.29 apresenta a curva granulométrica; e a Tabela B.4 (ANEXO B), o
resumo dos ensaios realizados na amostra do maciço do dique de sela, caracterizado em
laboratório exclusivamente pelo PI-10A.
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Figura 4.29 – Curva granulométrica do material MDA no dique de sela.

4.4.5 Rejeitos

Os rejeitos depositados no reservatório da barragem-piloto foram divididos em 3 (três)
camadas com base nas investigações de campo. Os materiais receberam a denominação
RA, RB e RC, tendo como pontos de coleta de amostras para os ensaios de laboratório os
furos de sondagens F3, F5, F10; F15, F16, F17, F18, 23 e F25, além do poço PI-12.

Conforme mencionado, a amostra F17 foi retirada próximo ao contato do aterro com a
fundação e apresentou duas camadas de materiais distintos. Foi associado pela posição de
coleta que a porção superior seja material do aterro ou lastro; e, a inferior, rejeito (base).
Entretanto, não é possível afirmar que essa porção da amostra seja realmente rejeito.
Apesar de a massa específica dos grãos ser próxima, a sua granulometria é bastante
distinta.
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Adicionalmente, foi coletada uma amostra indeformada na pilha de rejeitos dragados,
formada durante os testes com equipamentos de dragagem na Barragem-piloto (PI-13).

A Figura 4.30 e a Tabela B.5 (ANEXO B) apresentam as curvas granulométricas e o
resumo dos ensaios realizados nas amostras de rejeito coletadas.
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Figura 4.30 – Curvas Granulométricas dos Rejeitos.

No geral, os rejeitos depositados no reservatório da barragem-piloto entre os anos de 2003
e 2009 são bastante similares em termos de teor de ferro, densidade dos grãos e
granulometria, devido à homogeneidade da jazida e ausências de modificações
significativas no processo de tratamento do minério ao longo dos anos de operação da
estrutura. Essas características por sinal tornaram a referida barragem atrativa para lavra
e aproveitamento dos rejeitos.
O processo de segregação hidráulica foi evidenciado “in situ” na barragem-piloto, com
base nos resultados de granulometria, densidade e permeabilidade obtidos em amostras
indeformadas e ensaios de campo nos extratos RA, RB e RC. O teor de ferro “in situ” não
foi avaliado devido ao descarte precoce das amostras coletadas para a realização dos
ensaios de laboratório, entretanto, acredita-se que o efeito da segregação no teor de ferro
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das partículas siga as tendências apresentadas nas amostras coletadas no canal teste (Item
4.7.1), que também são observadas na literatura técnica (Espósito, 2000; Presotti, 2002).

As características geotécnicas dos rejeitos depositados são preponderantes na avaliação
da estabilidade geotécnica de planos de lavra de barragens, visto que toda a geometria de
exploração se desenvolverá em horizontes predominantemente compostos pelos rejeitos,
que, do ponto de vista geotécnico, representam o elo mais fraco entre os materiais
constituintes de uma barragem de rejeitos.

Com base nos resultados obtidos a partir do plano de investigação geológico-geotécnico,
foi possível sintetizar as principais características do depósito de rejeitos da
barragem-piloto, conforme Tabela 4.4.

Referência

Variação

Média

Massa Específica Natural (g/cm3)
Umidade Natural (%)
Gs
Permeabilidade cm/s)

2,03 - 2,89
9,15 - 26,75
4,297 - 4,553
8,38E-06 - 2,08E-05

2,54
19,81
4,453
2,58E-05

Desvio
padrão
0,26
7,33
0,082
3,32E-05

CIUsat
(Efetivo)

Ângulo de Atrito (°)

29,00 - 39,00

34,50

3,64

Coesão (kPa)

0,00 - 13,00

7,25

4,87

CIUsat
(Total)

Ângulo de Atrito (°)

22,00 - 28,00

24,75

3,83

Coesão (kPa)

7,00 - 31,00

22,25

9,09

UU

Resistência não Drenada
(kPa)

13,78 - 25,54

18,26

5,19

Adensamento

Tabela 4.4 – Resumo das características geotécnica do deposito de rejeitos.

Pressão de Pré-Adensamento
(kPa)
Índice de Vazios
Correspondente
CC

21,00 - 52,00

41,00

12,27

0,65 - 1,24

0,93

0,20

0,12 - 0,27

0,18

0,05

Analisando os resultados da Tabela 4.4, a massa específica natural média dos rejeitos
pode ser considerada elevada, caracterizada pela também elevada densidade dos grãos na
ordem de 4,45, que, por sua vez, se encontra provavelmente influenciada pela
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concentração dos pontos de amostragem a uma distância máxima de 150m dos locais de
lançamento, onde se acredita haver uma maior concentração de ferro em razão do
processo de segregação hidráulica.

A variação da permeabilidade em razão do índice de vazios pode ser observada na Figura
4.31, representada pela curva obtida no ensaio de adensamento induzido por percolação
(HCT), para uma amostra reconstituída, representando o rejeito total lançado na
barragem-piloto com frações de 40% de rejeito de deslamagem e 60% de rejeito de
flotação.
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Figura 4.31 – Curva de permeabilidade obtida no ensaio HCT para o rejeito total da ITM-VGR1.

4.5

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS COM BASE EM CORRELAÇÕES

Este tópico apresenta as premissas e formulações utilizadas na obtenção de parâmetros
geotécnicos a serem associados aos rejeitos, as quais são necessárias para o
desenvolvimento das análises de comportamento e estabilidade. Em se tratando de
rejeitos, a estimativa de parâmetros com base em correlações a partir de ensaios de campo
e laboratório é muito útil em todas as fases de projeto, destacando-se a etapa de projeto
conceitual, onde as investigações existentes ainda não sejam suficientes para o
detalhamento definitivo de geometrias de lavra de barragens. O emprego de correlações
envolvendo ensaios de campo e amostras reconstituídas em laboratório também é
importante, dada a dificuldade de coleta de amostras indeformadas “não perturbadas” em
rejeitos saturados em profundidades superiores a 5m, como evidenciado no Item 4.2.2, ao
se analisar os resultados das coletas utilizando o amostrador de parede fina tipo Shelby.
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4.5.1 Correlações para ensaios tipo CPTu (piezocone)

Com base nas características geotécnicas dos rejeitos depositados no reservatório da
barragem-piloto, descritas e comentadas na seção 4.4.5, propõe-se o agrupamento dos
dados obtidos nos ensaios tipo CPTu por meio de regressão linear, excluindo os ensaios
realizados a uma distância inferior a 50m dos pontos de lançamentos (CPTu-F3, CPTuF5 e CPTu-12), que apresentaram picos de resistência discrepantes dos demais pontos em
virtude da proximidade desses pontos de investigação em relação ao sistema de drenagem
dos alteamentos, levando a uma condição de consolidação diferente do restante do
reservatório, e caso fossem consideradas não representariam as condições de resistência
a serem encontradas durante o desenvolvimento da lavra. Assim, os resultados de
resistência de ponta corrigida (qt) e poropressões geradas (u2) foram plotados e ajustados
conforme a Figura 4.32, para os ensaios CPTu-F1, CPTu-F8, CPTu-10, CPTu-F15,
CPTu-F16, CPTu-F17, CPTu-F23, CPTu-F24, CPTu-F25 e CPTu-F26.

(a)

(b)

Figura 4.32 – Variação dos resultados dos resultados dos ensaios tipo CPTu com a profundidade do
reservatório: (a) resistência de ponta corrigida - qt e (b) poropressão medida durante a cravação do
cone – u2.

É possível verificar por meio de um ajuste linear que a resistência de ponta corrigida (qt)
e a poropressão medida durante a cravação do cone (u2) variam respectivamente conforme
as Equações 4.2 e 4.3.
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𝑞𝑡 = 84,480 − 0,0646 (𝑀𝑃𝑎)

(4.2)

𝑢2 = 39,495 − 0,0302 (𝑀𝑃𝑎)

(4.3)

Os ensaios tipo CPTu são de grande valia para os engenheiros geotécnicos na criação de
modelos de análises, a partir dos resultados é possível auxiliar na definição da estratigrafia
e classificação dos solos, e mais importante ainda, pode se obter parâmetros de resistência
em condições drenadas ou não drenadas. Assim, uma correta avaliação do
comportamento dos materiais durante os ensaios é essencial para uma análise coerente
dos parâmetros dos rejeitos.

Com base nas premissas adotadas para o agrupamento e processamento dos ensaios tipo
CPTu, uma nova classificação dos rejeitos depositados na barragem foi realizada para
auxiliar na definição das correlações aplicáveis, utilizando os parâmetros normalizados
propostos por Robertson (1990), conforme Equações 4.4 a 4.7 que, em conjunto, definem
9 tipos de comportamento de solo (Soil Behaviour Type – SBTn).
𝑄𝑡 = (𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0 )⁄ 𝜎′𝑣0

(4.4)

𝐹𝑟 = 𝑓𝑠 /(𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0 )

(4.5)

𝛥𝑈

𝐵𝑞 = 𝑞 −𝜎

(4.6)

𝛥𝑈 = 𝑢2 − 𝑢0

(4.7)

𝑡

𝑉0

Onde

Sendo:
𝑄𝑡 : resistência de ponta normalizada;
𝐵𝑞 : parâmetro de poropressão;
𝐹𝑟 : razão de atrito normalizada;
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𝑢2 : poropressão medida durante a cravação do cone;
𝑢0 : poropressão estática inicial.
Para a implementação na forma de planilhas de cálculo, foi empregada a definição de
índice de classificação do material (𝐼𝑐 ) proposta por Jefferies e Davies (1993), conforme
Equação 4.8, que agrupa as zonas de classificação de Robertson (1990), conforme Tabela
4.5. Os resultados obtidos a partir da Equação 4.8 são apresentados de forma gráfica na
Figura 4.34.

2

𝐼𝑐 = √{3 − 𝑙𝑜𝑔(𝑄𝑡 ) × [(1 − 𝐵𝑞 )]} + [1,5 + 1,3 × (𝑙𝑜𝑔 𝐹𝑟 )]2

(4.8)

Tabela 4.5 – Classificação em razão do índice (𝑰c) proposto por Jefferies e Davies (1993).

Zonas SBTn
Classificação do material
Robertson (1990)
1
Argilas sensitivas
Argila – solo orgânico
2
Argilas: Argila até Argila siltosa
3
Misturas de siltes: argila siltosa até silte argiloso
4
Misturas de areias: silte arenoso até Areia siltosa
5
Areias: Areia limpa até areia siltosa
6
Areia densa até areia com pedregulhos
7
8
Areia argilosa até Areia compacta
9
Areia fina compacta

Índice (𝐼 c)
Não aplicável
𝐼 c > 3,22
2,82 < 𝐼 c < 3,22
2,54 < 𝐼 c < 2,82
1,90 < 𝐼 c < 2,54
1,25 < 𝐼 c < 1,90
𝐼 c < 1,25
Não aplicável*
Não aplicável*

*Aplicável para solos sobreadensadas ou cimentados.

Schnaid e Odebrecht (2012) associam valores de 𝐼𝑐 > 2,76 a solos não drenados. Os
autores comentam que a estimativa de parâmetros geotécnicos a partir de ensaios tipo
CPT e CPTu é bastante complexa, devido ao estado de tensões e deformações geradas ao
redor do cone durante sua cravação, sendo a análise dessas condições de contorno apenas
possível pela adoção de hipóteses simplificadoras ou métodos semiempíricos de
interpretação. As combinações dessas metodologias têm produzido bons resultados, com
a apresentação de correlações por parte de vários autores, que são capazes de prever
parâmetros geotécnicos.
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Com o objetivo de extrair o máximo de informações do banco de dados da campanha de
ensaios tipo CPTu, são apresentadas correlações aplicáveis a materiais classificados como
“argilosos” com características de comportamento não drenado, às quais este autor julga
poderem ser aplicáveis e úteis ao desenvolvimento e atingimento dos objetivos deste
trabalho, tendo pleno conhecimento de que os rejeitos são constituídos de partículas
granulares e desprovidos de plasticidade, mas que, devido ao enquadramento na
classificação SBTn e natureza contrátil demostrada nos ensaios triaxiais CIU, se avalia
esta associação como a mais adequada, com objetivo de comparação e análise crítica dos
resultados.

Lo Presti e Meisina (2014) descrevem a abordagem clássica para avaliação da resistência
não drenada (𝑆𝑢 ), por meio por meio das leituras de resistência líquida do ensaio CPT
conforme a equação 4.9:
𝑆𝑢 =

𝑞𝑡 −𝜎𝑣0

(4.9)

𝑁𝑘𝑡

Sendo:
S𝑢 : resistência ao cisalhamento não drenada;
𝑞𝑡 : resistência de ponta do cone corrigida;
𝜎𝑣0 : tensão vertical inicial;
𝑁𝑘𝑡 : fator de capacidade de carga do cone, com valores médios segundo Lo Presti e
Meisina (2014) de 14±4 para argilas moles e 17±5 para argilas pré-adensadas.
No caso da barragem-piloto, para a estimativa da tensão vertical inicial, foram utilizadas
as massas específicas naturais obtidas nos ensaios de laboratório para os extratos de
rejeitos, conforme apresentado anteriormente na Tabela 4.2.
O valor de 𝑁𝑘𝑡 foi obtido de forma direta pela Equação 4.10, relacionando a medida de
resistência de ponta 𝑞𝑡 , obtida por regressão linear (Figura 4.33), com a resistência não
drenada 𝑆𝑢 , medida nos ensaios tipo FVT (paleta), também ajustados por regressão linear
(Figura 4.7).
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𝑁𝑘𝑡 =

𝑞𝑡 −𝜎𝑣0

(4.10)

𝑆𝑢

Dessa forma, para a vertical do reservatório, foi possível obter os valores característicos
para 𝑁𝑘𝑡 , em razão da profundidade, que variou entre 12 e 14, sendo os valores obtidos
relacionadas diretamente aos valores de resistência de ponta do cone corrigida 𝑞𝑡 , obtidos
nos ensaios tipo CPTu. Os resultados de S𝑢 , obtidos a partir da Equação 4.9 são
apresentados de forma gráfica na Figura 4.34.

É possível também estimar o estado de tensões com base nos resultados dos ensaios tipo
CPTu, por meio do cálculo da razão de pré-adensamento do solo (overconsolidation ratio
– OCR). A abordagem simplificada proposta por Chen e Mayne (1996) para depósitos
de argila permite o cálculo de OCR conforme equação 4.11, proporcionando, segundo
Schnaid e Odebrecht (2012), bons ajustes para vários tipos de argila. Essa correlação tem
sido bastante utilizada no processamento de ensaios de cone realizados em rejeitos, mas
com pouca base crítica sobre os resultados.

𝑂𝐶𝑅 = 0,53

𝑞𝑡 −𝑢2

(4.11)

𝜎′ 𝑣0

Onde:
𝑂𝐶𝑅: razão de pré-adensamento;
𝑞𝑡 : resistência de ponta do cone corrigida;
𝑢2 : poropressão medida durante a cravação do cone;
𝜎′𝑣0 : tensão vertical inicial efetiva.
Os resultados obtidos para 𝑂𝐶𝑅, a partir da Equação 4.11 são apresentados de forma
gráfica na Figura 4.7, utilizando-se para o cálculo os valores de 𝑞𝑡 e 𝑢2 , obtidos com base
em ajuste linear.

O estado de tensão de um solo pode ser expresso por meio do coeficiente de empuxo de
terra no repouso 𝐾0 (𝐾0 = 𝜎 ′ ℎ ⁄𝜎 ′ 𝑣 ). Schnaid e Odebrecht (2012) comentam sobre bons
ajustes para o valor de 𝐾0 , estimados com base nos resultados de ensaios tipo CPTu,
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quando comparados a métodos tradicionais, como o ensaio pressiômétrico, sugerindo
para sua estimativa a abordagem de Kulhawy e Mayne (1990), conforme Equação 4.12.

𝐾0 = 0,1

𝑞𝑡 −𝜎𝑣0

(4.12)

𝜎′ 𝑣0

Os resultados obtidos para 𝐾0 , a partir da Equação 4.12 são apresentados de forma gráfica
na Figura 4.34, utilizando para o cálculo os valores de 𝑞𝑡 , obtidos com base em ajuste
linear. O caráter desta abordagem é totalmente empírico, exigindo cautela de sua
utilização na prática de engenharia.
Schnaid e Odebrecht (2012) citam o módulo de cisalhamento 𝐺0 , medido a pequenas
deformações, como referência na avaliação de materiais geotécnicos, tendo como opção
direta para sua estimativa a Equação 4.13 proposta por Watabe et al (2004):
𝐺0 = 50(𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0 )

(4.13)

Os resultados obtidos para 𝐺0 , a partir da Equação 7.12, são apresentados de forma gráfica
na Figura 4.34, utilizando-se para o cálculo os valores de 𝑞𝑡 , obtidos com base em ajuste
linear. O caráter desta abordagem também é empírico, sendo sua utilização recomendada
por Schnaid e Odebrecht (2012) apenas para etapas de anteprojeto.

A análise paramétrica dos ensaios tipo CPTu, realizada sobre os resultados agrupados
(Figura 4.33), apresentou uma tendência crescente da resistência de ponta 𝑞𝑡 em razão da
profundidade, caracterizada também pelo constate aumento da geração de poropressões
expressas por 𝑢2 e pelo parâmetro de poropressão 𝐵𝑞 , obtido com base nos ajustes,
indicando a geração de poropressões e tendência de comportamento não drenado.
A classificação do tipo de solo, com base no índice 𝐼𝑐 , descreve o material depositado
quase em sua totalidade como uma argila mole, com índice de consistência equivalente a
argilas orgânicas. Nesse ponto é importante novamente comentar que, apesar da
associação da consistência dos rejeitos depositados às argilas, isso não significa que o
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material depositado na barragem-piloto se comporte como tal, visto que os rejeitos devido
a sua natureza granular não apresentam plasticidade como os materiais argilosos.

Argila - rejeito

Argila siltosa - rejeito

Silte arenoso

Areia siltosa

Areia compacta

Figura 4.33 – Resultados obtidos após análise conjunta por agrupamento dos ensaios tipo CTPu,
realizada para as sondagens CPTu-F1, CPTu-F8, CPTu-10, CPTu-F15, CPTu-F16, CPTu-F17,
CPTu-F23, CPTu-F24, CPTu-F25 e CPTu-F26.

A consistência de argila mole se refletiu em valores moderados para a resistência não
drenada S𝑢 , estimada a partir da resistência de ponta corrigida 𝑞𝑡 , reflexo da razão de préadensamento 𝑂𝐶𝑅, sempre inferior a uma unidade, indicando que o material se encontra
normalmente adensado. A análise conjunta dos valores plotados nos perfis 𝑂𝐶𝑅 e 𝐾0
indica que o rejeito depositado na barragem-piloto ainda está em processo de
adensamento, sugerindo que pode haver ganho de resistência ao longo do tempo, expresso
pelo parâmetro de resistência não drenada 𝑆𝑢 .
O coeficiente de adensamento horizontal (Ch ) tivera seus valores estimados por meio dos
ensaios de dissipação de poropressão (piezocone). Para o cálculo, foram utilizados os
valores de 𝑢50% e 𝑡50% , respectivamente, a poropressão e o tempo correspondente a 50%
da dissipação do excesso de poropressão obtidos nos ensaios. Na determinação do
coeficiente de adensamento horizontal foi utilizado o método de Houlsby e Teh (1988),
que leva em conta o índice de rigidez do solo 𝐼𝑟 , com o fator tempo sendo definido com
base nos resultados plotados na escala logarítmica, utilizando a Equação 4.14:
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𝐶ℎ =

𝑇𝑖 .𝑟 2 .√𝐼𝑟

(4.14)

𝑡𝑖

Sendo:
𝐶ℎ – Coeficiente de adensamento na direção horizontal;
𝑇𝑖 – Fator tempo em função de Δ𝑢⁄u0 , adotado como 0,245 devido à posição da pedra
porosa e o valor (Houlsby e Teh (1988));
𝑡𝑖 – Tempo de dissipação (50%);
𝑟 – Raio médio do piezocone (18 mm);
𝐼𝑟 – Índice de rigidez do solo (G⁄S𝑢 ), o valor de 660 foi adotado com base nos ensaios de
adensamento e palheta.
Para efeito de comparação entre valores de campo e laboratório, uma estimativa de 𝐶ℎ ,
na faixa de comportamento normalmente adensada (𝑁𝐴) foi obtida com base na
abordagem semiempírica proposta por Jamiolkwski et al (1985 apud Schnaid e
Odebrecht, 2012), conforme Equação 4.15.
𝑅𝑅

𝐶ℎ (𝑁𝐴) = 𝐶𝑅 𝐶ℎ (𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜𝑐𝑜𝑛𝑒)

(4.15)

Com 𝑅𝑅⁄𝐶𝑅 variando entre 0,13 e 0,15 conforme Jamiolkwski et al (1985 apud Schnaid
e Odebrecht, 2012), sendo adotado o valor de 0,14.
Os valores de 𝐶𝑣 , com base no piezocone, foram então obtidos dos valores de 𝐶ℎ (𝑁𝐴),
considerando a anisotropia de permeabilidade vertical e horizontal (kv/kh) igual a 1,5,
conforme Equação 4.16.
𝑘

𝐶𝑣 (𝑁𝐴) = 𝑘 𝑣 𝐶ℎ (𝑁𝐴)

(4.16)

ℎ

Os valores dos coeficientes de adensamento horizontal 𝐶ℎ e vertical 𝐶𝑣 calculados por
meio de ensaios de pizocone, estão apresentados na Figura 4.34, onde também foram
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plotados os resultados obtidos nos ensaios de adensamento oedométrico em laboratório
para a mesma faixa de carregamento em campo.

(a)

(b)

Figura 4.34 – Coeficientes de adensamento: (a) valores de 𝑪𝒉 obtidos com base nos ensaios de
dissipação de poropressão do cone (DPP) e (b) comparativos dos valores de 𝑪𝒗 obtidos por ensaios
de campo e laboratório.

A abordagem utilizada para a escolha das formulações e correlações empregadas no
processamento dos ensaios tipo CPTu, que levou em conta a consistência e o estado in
situ do material, difere da abordagem utilizada por Albuquerque Filho (2004), que, para
a estimativa de parâmetros de rejeitos de minério de ferro, considerou apenas a natureza
granular do material, mesmo para um deposito em que, durante a gravação do cone, se
verificou acentuada geração de poropressões ao longo de praticamente todo o perfil,
sendo descrito pelo autor como de composição granulométrica majoritariamente fina e de
baixa condutividade hidráulica. Todavia, sabendo das peculiaridades dos rejeitos de
minério de ferro, que, devido ao processo de tratamento em plantas de beneficiamento,
perderam grande parte das caracterizas de sua rocha matriz, o programa de investigação
geológico-geotécnico proposto buscou ser o mais abrangente possível, evitando o
emprego de maneira indiscriminada de formulações existentes na literatura para
processamento de ensaios de piezocone em materiais naturais, sem antes uma avaliação
crítica preliminar embasada na campanha de ensaios de laboratório e publicações
técnicas. Assim, de modo a equalizar e explorar o máximo possível do banco de dados
produzido para a elaboração deste projeto de pesquisa, comparações e associações entre
parâmetros obtidos em campo e laboratório sempre estiveram em pauta.
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4.5.2 Análise de comportamento e suscetibilidade à liquefação dos rejeitos
depositados na barragem-piloto


Olson e Stark (2003)

A análise de comportamento e susceptibilidade à liquefação utilizando os dados tratados
da campanha de ensaios tipo CPT, apresentados nos itens 4.2.7 e 4.5.1, primeiramente foi
realizada a partir das formulações descritas e recomendadas por Olson e Stark (2003), a
partir do limite proposto por Fear e Robertson (1995) convertido para CPT, utilizando a
relação 𝑞𝑐 ⁄𝑁60 = 0,6, que, por sua vez, foi obtida em um estudo realizado por Olson e
Stark (2002) para uma areia limpa. Para o cálculo da resistência corrigida 𝑞𝑐1 , foi
utilizada a formulação proposta por Olson (2001), baseada no trabalho de Seed et al
(1983), equacionado por Kayen et al (1992). Para a estimativa da tensão efetiva vertical
𝜎′𝑣0 , foram analisados os níveis freáticos obtidos a partir da campanha de ensaios SPT,
realizada em paralelo aos ensaios de cone, sendo definida como referência a cota 1.299
no interior do barramento, que consta em 6m abaixo do NA operacional, fixado na cota
1305,04. Como o resultado da análise de “gatilho” de liquefação, da Figura 4.35,
apresentou material com enquadramento na zona contrátil (suscetível a liquefação), Olson
e Stark (2003) recomendam que as análises de estabilidade sejam realizadas utilizando
parâmetros de resistência não drenada.

Fear e Robertson (1995)
qc/N60 =0,6 recomendado
por Olson e Stark (2003)

Campanha CPTu
Barragem-piloto

CONTRÁTIL

DILATANTE

Figura 4.35 – Análise de susceptibilidade à liquefação utilizando os dados agrupados dos ensaios
tipo CTPu, com base nas sondagens CPTu-F1, CPTu-F8 e CPTu-10, CPTu-F15, CPTu-F16 e
CPTu-17, CPTu-F23, CPTu-F24, CPTu-F25 e CPTu-16.
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Robertson (2012)

Para efeito de comparação, o comportamento dos rejeitos depositados na barragem-piloto
também foram avaliados de forma gráfica (Figura 4.36) utilizado a metodologia
aproximada e simplificada proposta por Robertson (2012), que sugere uma forte
similaridade entre as curvas de parâmetro de estado 𝜓 (Jefferies e Been, 2006) e
parâmetro de cone normalizado equivalente à areia limpa 𝑄𝑡𝑛,𝑐𝑠 (Robertson, 2010), pela
relação 𝜓 = 0,56 − 0,33 log 𝑄𝑡𝑛,𝑐𝑠 , tendo como referência para divisão entre o
comportamento dilatante e contrátil “in situ”, para solos granulares, os valores de
𝜓 = −0,05 e 𝑄𝑡𝑛,𝑐𝑠 = 70.
1000

1000

DILATANTE
100

Resistência normalizada do cone (Qtn)

100
Qtn,cs

Campanha CPTu
Barragem-piloto

DRENADO

NÃO-DRENADO
10

10

CONTRÁTIL

1

1
0,1

1
Razão de atrito normalizado (F r)

10

Figura 4.36 – Limites aproximados do comportamento dilatante-compressivo e drenado-não
drenado, resposta do ensaio CPT no gráfico normalizado Qtn - Fr (adaptado de Robertson, 2012).

Com base no gráfico da Figura 4.37, nota-se que a maioria dos pontos estão concentrados
na região acima do limite 𝑄𝑡𝑛,𝑐𝑠 = 0,70 definido, ou seja, na região onde os rejeitos
apresentam comportamento dilatante durante o cisalhamento, entretanto, sob condição
não drenada. Alguns pontos ficaram abaixo do contorno de separação 𝑄𝑡𝑛,𝑐𝑠 , mas como
o ajuste de pontos utiliza medições a cada centímetro ao logo dos furos, pode-se
desconsiderar esses resultados na análise de comportamento por esta metodologia.
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Quando se compara os resultados obtidos a partir da análise proposta por Olson e Stark
(2003) com os obtidos pela metodologia de Robertson (2012), para a mesma base de
dados CPT, constata-se divergência para avaliação do potencial de ocorrência da
liquefação estática, pois o comportamento esperado para o material é oposto entre os
métodos, apesar de ambos apontarem para uma condição de carregamento não drenado.
Miranda (2018) destaca que uma das hipóteses levantadas para o resultado antagônico em
relação aos dois métodos está relacionada ao fato de Olson e Stark (2003) desprezarem o
efeito da resistência lateral do cone na formulação de sua metodologia.


Jefferies e Been (2015)

Com base nos conceitos da mecânica dos solos dos estados críticos, Jefferies e Been
(2015) forneceram uma descrição pormenorizada para a avaliação do estado do solo,
usando os dados de ensaios tipo CPT, por meio da estimativa do parâmetro estado (𝜓),
que é definido como a diferença entre a relação do índice de vazios inicial (e) e o índice
de vazios no estado crítico (ecs) para mesma condição de tensão efetiva normal, aplicável
para solos granulares. O objetivo dos autores foi de fornecer aos engenheiros geotécnicos
uma ferramenta para avaliação “in situ” do estado do solo em face das dificuldades em se
obter amostras “não perturbadas” para ensaios de laboratório.

Assim, a análise gráfica apresentada na Figura 4.38 consta da utilização da planilha de
cálculo “CPT_plot”, codificada em VBA – “Visual Basic for Applications” por detrás do
aplicativo Excel da Microsoft, com detalhamento de preenchimento descrito por Jefferies
e Been (2015), disponibilizada de forma pública pelos autores. Para cálculo do parâmetro
de estado, a planilha “CPT_plot” apresenta como opção a seleção de 4 diferentes métodos,
em razão dos parâmetros disponíveis para um determinado material. Para o banco de
dados da barragem-piloto, optou-se pelo “Method 4”, que é baseado no trabalho de Plewes
et al. (1992), que consta da captura do efeito de compressibilidade do solo durante o
ensaio CPT, usando 𝐹 (razão de atrito em % ) para determinar λ (compressibilidade do
solo) pela equação 𝜆 = 𝐹 ⁄10, e obtendo os parâmetros de comportamento para ensaios
tipo CPT por 𝑘̅ = (3 + 0,85⁄𝜆)𝑀𝑡𝑐 e 𝑚
̅ = 11,9 − 13,3𝜆. A razão de atrito crítica é
aproximada como 𝑀𝑡𝑐 = 1,25 para todos os solos; a experiência de aplicação desse
método em diversos materiais sugere uma surpreendente precisão segundo os autores,
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que apontam como desvantagem o fato de se negligenciar o módulo de cisalhamento
elástico (Gmax) e outras propriedades do solo, e, como vantagem, a reflexão ponto-aponto “in-situ” das variações no teor de finos e aspectos relacionados ao solo.

A análise do enquadramento dos dados tratados da barragem-pilo à metodologia sugerida
por Jefferies e been (2015), conforme Figura 4.37, sugere-se um comportamento típico
de argilas, corroborando com a classificação em função do índice (Ic) proposto por
Jefferies e Davies (1993), apresentada anteriormente na Figura 4.33. Jefferies e Been
(2015), com base nos estudos de Shuttle e Cunning (2008), sugerem que solos com
parâmetro de estado inferiores a -0.05 (𝜓 < -0.05) apresentam comportamento dilatante a
grandes deformações, e não seriam suscetíveis à liquefação, sendo a curva 𝜓 = -0.05 um
divisor de comportamento. Assim, com enquadramento de quase todos os dados abaixo
da curva 𝜓 = -0.05, os rejeitos contidos no interior da barragem-piloto seriam susceptíveis
à liquefação com perda de resistência após um evento inicial deste tipo.

1000

Resistência a penetração adimensional, Q (1- Bq) + 1

Delimitação entre o comportamento de amolecimento e
enrijecimento após a liquefação inicial (Shuttle e
Cunning, 2008)

Areias grossas

y = -0.20
100

y = -0.15

y = -0.10

Areias até
areias siltosas

y = -0.05

y = 0.0 (CSL)
Areias siltosas até siltes
arenosos

Campanha CPTu
Barragem-piloto

10

Siltes argilosos

Argilas e outros solos
sensíveis

1
0,1

1
Razão de atrito F (%)

10

Figura 4.37 – Classificação com base na resistência de ponta normalizada e razão de atrito,
apresentando a demarcação entre materiais com comportamento de amolecimento e enrijecimento
sob condição de deformação não drenada (adaptado de Jefferies e Been (2015)).
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Quando se compara os resultados obtidos a partir da análise proposta por Robertson
(2010) com os da metodologia de Jefferies e been (2015), para base de dados CPT
referente à barragem-piloto, constata-se que, mesmo havendo similaridade entre as curvas
𝜓 = −0,05 e 𝑄𝑡𝑛,𝑐𝑠 = 70, o posicionamentos dos dados processados pelas duas
metodologias se enquadram em patamares opostos. Com relação à susceptibilidade à
liquefação, Jefferies e been (2015) convergem com Olson e Stark (2003) para a base de
dados avaliada.


Análise crítica

Conforme metodologia utilizada para obtenção de dados representativos dos rejeitos
depositados no reservatório e não somente das regiões de praia próximas aos diques do
barramento e seus sistemas de drenagem interna, conforme Item 4.5.1, e ainda pelo fato
de haver uma redução no diâmetro médio das partículas do rejeito em razão do
distanciamento do ponto de lançamento, conforme comentado no Item 4.4.5, onde rejeitos
depositados a partir de 50m do ponto de lançamento apresentam características físicas, de
resistência e compressibilidade distintas dos rejeitos depositados próximos dos pontos de
lançamento. Ainda, como já mencionado anteriormente, a existência de sistemas de
drenagem na base dos alteamentos favorece a drenagem e acelera o processo de
adensamento, resultando em ganho de resistência, o que não ocorre quando se distancia
da crista dos diques do barramento. Diferentemente de campanhas convencionais em
barragens de rejeito, onde o foco geralmente está na região do barramento e dos
alteamentos, o plano de investigação traçado para a barragem-piloto buscou caracterizar
também locais distantes da crista, apresentando como resultado uma surpreendente
mudança de característica e comportamento em relação ao esperado para o rejeito da usina
ITM-VGR1 em razão do processo de segregação hidráulica, geralmente observado neste
tipo de sistema de disposição. Do ponto de vista da lavra de barragens, pode se esperar
que o comportamento observado pelos três diferentes métodos aplicados à barragempiloto seja observado em outras barragens de rejeitos, ou seja, região do paramento em
condição drenada e pré-adensada e interior do reservatório saturado e normalmente
adensado.
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Deixa-se claro que as análises de comportamento foram realizadas apenas para subsidiar
e fomentar a seleção de parâmetros de resistência para os rejeitos, e não tecer análise
especifica sobre o potencial de liquefação, pois para isso a estrutura teria de ser analisada
em sua totalidade, além do emprego de modelos específicos. Também se ressalta que
“contrátil” e “não drenado” não necessariamente significam ocorrência do fenômeno da
liquefação, que sempre está associado à ocorrência de “gatilhos”, além de demandar
análises de estabilidade especificas, avaliando a sensibilidade de parâmetros, que esse
autor não pretende se aprofundar para não se distanciar do tema central. Registra-se ainda
que tecnicamente é possível que aterros hidráulicos constituídos por rejeitos de natureza
contrátil ao cisalhamento estejam perfeitamente estáveis e dentro dos padrões aceitáveis
de engenharia em razão do sequenciamento, premissas de projeto, da condição de
drenagem interna e da geometria do depósito.

4.5.3 Análise dos parâmetros de resistência ao cisalhamento não drenado

Fear e Robertson (1995), ao proporem metodologia para a estimativa da resistência não
drenada para areias, com base em ensaios tipo SPT e CPT, destacaram a necessidade do
conhecimento deste parâmetro nas análises de estabilidade sob condição de carregamento
não drenado, comentando ainda a dificuldade de decidir qual valor de 𝑆𝑢 que melhor
representaria as condições particulares de cada caso em campo, principalmente após
desencadeado o gatilho de liquefação, no caso de areais saturadas e “fofas”. Dessa forma,
uma análise paramétrica criteriosa é essencial para a avaliação da segurança geotécnica
das operações de lavra de barragens, cujos rejeitos depositados apresentam quase sempre
características de comportamento não drenado quando submetidos a esforços de
cisalhamento, como é o caso da barragem-piloto.

Como os resultados dos ensaios de laboratório são em números insuficientes para uma
abordagem consistente do fenômeno da liquefação puramente dentro da mecânica dos
solos dos estados críticos, insuficiência esta ocasionada pela dificuldade encontrada na
recuperação de material a profundidades superiores a 5m e também pelas perturbações
(alterações) sofridas pelas amostras durante a coleta, no momento da utilização de
amostradores tipo Shelby, optou-se por uma análise conjunta do banco de dados de campo
218

e laboratório, com a estimativa da resistência não drenada de pico 𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶) e resistência
não drenada crítica ou liquefeita 𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄) utilizando ambas as bases de dados.
A abordagem do parâmetro de resistência não drenada, em termos de 𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶) e 𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄),
justifica-se com base na análise de comportamento, utilizando-se os dados tratados da
campanha de ensaios tipo CPTu, apresentados nas Figuras 4.35, 4,36 e 4,37, onde os
rejeitos apresentaram comportamento contrátil, ou dilatante não-drenado. Entretanto, não
necessariamente esses parâmetros serão os escolhidos para compor o modelo de análise
para o plano de lavra da barragem-piloto, que também levará em conta ajustes e
monitoramento de campo em razão do teste em escala de produção, mas o detalhamento
de sua obtenção enriquece o conteúdo técnico deste trabalho e pode auxiliar em pesquisas
futuras.


Resistência não drenada a partir de ensaios de laboratório

É possível interpretar as forças de resistência ao cisalhamento não drenadas de pico de
escoamento e crítica (liquefeita), a partir de ensaios de laboratório, no que se refere a
tensões efetivas, em amostras que apresentem comportamento contrátil durante a etapa
de cisalhamento (Olson e Mattson, 2008). Terzaghi et al (1996) destacam as diferenças
entre comportamento contrátil e dilatante, com base em análises de curvas tensãodeformação obtidas sob condições de carregamento não drenado, para materiais arenosos,
em razão da tensão desviadora (𝜎1 − 𝜎3 ) e poropressão (Δ𝑢), conforme Figura 4.38. Para
uma amostra caracterizada como contrátil, a tensão desviadora, a poropressão e a tensão
efetiva não apresentam taxa significativa de mudança.
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Figura 4.38 – Esboço de comportamentos dilatante e contrátil pós-pico, observados por Castro
(1969) em amostras de areias (adaptado de Terzaghi et al 1996).
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Para materiais com comportamento contrátil, o pico de escoamento e o valor residual póspico, podem ser associados a valores de resistência ao cisalhamento não drenada. Assim,
Castro (1969) ilustrou a definição de resistência não drenada de pico e crítica (liquefeita),
para um material arenoso saturada e contrátil, conforme Figura 4.39.

Figura 4.39 – Definição da resistência não drenada na condição de pico e crítica (liquefeita) para
um material arenoso saturada e contrátil (adaptado de Castro (1969)).

Terzaghi et al (1996) descreveram a razão de resistência não drenada de pico no
escoamento como uma função da tensão efetiva de pré-adensamento “in situ”
(𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)⁄𝜎′𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒), para diferentes profundidades de um depósito de solo, com
base em experiências de ensaios de campo do tipo FVT (Fild Vane Test). Os autores
destacam a tensão efetiva como fator mais importante na determinação da resistência ao
cisalhamento dos solos, sendo conveniente a tentativa de se expressar tal resistência em
razão da tensão efetiva. Nesse contexto, uma expressão para a resistência ao cisalhamento
não drenado em termos de tensões efetivas, na condição de pico de escoamento, poderia
prever a resistência mobilizada em rupturas de campo desenvolvidas sob condições não
drenadas. Tal expressão também poderia auxiliar na interpretação da resistência não
drenada medida diretamente a partir de ensaios de cisalhamento em solos, submetidos a
diferentes modos e taxas de cisalhamento (TC – Compression Test, TE – Extensão Test
ou TS – Direct Simple Shear), além de validar a magnitude de parâmetros de resistência
normalizados, como 𝑆𝑢 (𝐹𝑉𝑇)⁄𝜎′𝑐 e 𝑆𝑢 (𝑇𝐶)⁄𝜎′𝑐 . Para ser válida, no entanto, a expressão
para resistência ao cisalhamento não drenada deve definir a tensão cisalhante de pico
(escoamento) em termos de tensões efetivas, porque o limite de tensão para uma ruptura
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não drenada sob condição contrátil é o ponto de pico do escoamento. As implicações
dessas exigências, segundo Terzaghi et al (1996), podem ser apreciadas considerando a
equação de Mohr-Coulomb (Equação 4.17), na seguinte forma:
𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶) = 𝑐′𝑚 + (𝜎 − 𝑢) 𝑡𝑎𝑛 𝜙′𝑚

(4.17)

Onde os parâmetros 𝑐′𝑚 e 𝜙′𝑚 são, respectivamente, o intercepto de coesão e o ângulo
de atrito mobilizados, na condição de pico de resistência no escoamento, para uma
condição de carregamento não drenado em materiais saturados e contrácteis, 𝜎 representa
a tensão normal total no plano de ruptura, e a poropressão 𝑢 é a soma da poropressão
hidrostática ou inicial 𝑢0 com a poropressão induzida por cisalhamento Δ𝑢. Terzaghi et
al (1996) ressaltam que a natureza do escoamento é dependente do tempo e da anisotropia,
sugerindo que Δ𝑢, que reflete a resposta contrátil da estrutura do solo, necessariamente
depende do modo e da taxa de carregamento. Os autores dão como exemplo modos de
cisalhamento que causam deformações significativos à estrutura do solo, e taxas
reduzidas de cisalhamento cujo tempo permite que tais deformações possam ser
percebidas, ocorrer antes do escoamento, e podem representar altos valores de
poropressão na ruptura. É evidente que prever poropressões induzidas por cisalhamento
é quase tão difícil como prever a própria resistência não drenada ao cisalhamento. Este
problema tem sido reconhecido, sendo um consenso que o uso da Equação 4.17 é limitada
para casos em que a poropressão corresponde à mais crítica condição (estado crítico de
cisalhamento), medida ou estimada com razoável precisão. Como já mencionado, na
prática, muitas vezes é difícil prever poropressões induzidas por cisalhamento sob
condições de comportamento contrátil; esta é uma importante limitação para o uso da
resistência ao cisalhamento não drenada expressa em termos de tensões efetivas na
ruptura.
É igualmente importante ressaltar que, os parâmetros 𝑐′𝑚 e 𝜙′𝑚 na Equação 4.17
geralmente não são equivalentes respectivamente a 𝑐′ e 𝜙′, que correspondem à ruptura a
grandes deformações e não à condição crítica. O ponto de pico de escoamento para uma
condição crítica é relativamente alcançado a pequenas deformações, enquanto que 𝜙′ é
mobilizado após grandes deformações. O intercepto de coesão 𝑐′, que corresponde à
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estrutura do solo e que é significativamente alterada pela deformação, difere de 𝑐′𝑚 no
escoamento que é próximo de zero.
Para estruturas de solo tanto denso como fofo, o atrito 𝜙′𝑚 , que é mobilizada no
escoamento, pode ser até 50% menor que a resistência a fricção 𝜙′ mobilizada após
grandes deformações. Isso porque, segundo Terzaghi et al (1996), a grandes deformações,
a estrutura natural do solo pode ser substancialmente destruída quando a condição de
ruptura é atingida. Isso pode resultar em ganho de resistência refletido nos valores de 𝑐′
e 𝜙′, que são praticamente independentes do modo e taxa de cisalhamento. Em resumo,
com base em ensaios triaxiais de cisalhamento em laboratório, Terzaghi et al (1996)
concluíram que, para diferentes tensões de consolidação (𝜎′𝑐 ), quando os valores são
superiores à tensão 𝜎′𝑣0 (tensão efetiva vertical do solo), e especialmente, superior a 𝜎′𝑝
(tensão efetiva de pré-adensamento do solo), a tensão efetiva de consolidação (𝜎′𝑐 )
provoca danos à estrutura do solo, o que não invalida a determinação de 𝑐′ e 𝜙′ porque
são parâmetros correspondentes a grandes deformações de cisalhamento, atingidos após
a perda da estrutura natural do solo e reorganização das partículas. Por outro lado, 𝑐′𝑚 e
𝜙′𝑚 remetem à estrutura natural do solo, dependem do modo e da taxa de cisalhamento,
bem como da extensão e duração do escoamento, sendo praticamente impossível,
segundo os autores, avaliar 𝑐′𝑚 e 𝜙′𝑚 por meio de resultados de ensaios de cisalhamento
que se iniciem das mesmas condições de tensão “in situ” (𝜎′𝑣0 , 𝐾0 𝜎′𝑣0). Terzaghi et al
(1996), por outro lado, também ressaltam que, para solos moldados (compactados), as
condições de pico no escoamento e ruptura quase sempre são coincidentes, e 𝑐′𝑚 e 𝜙′𝑚
poderiam ser estimados a partir de séries de ensaios triaxiais drenados ou não drenados
com medição de poropressões, empregando a Equação 4.17.

Com base nas definições anteriores, propostas por Terzaghi et al (1996), Olson e Stark
(2003) após análise de bancos de dados disponibilizados por diversos pesquisadores,
chegaram à Equação 4.18, onde a resistência não drenada de pico é normalizada pela
tensão efetiva vertical (𝜎′𝑣0 ), sendo esta relação equivalente à inclinação da envoltória de
resistência de pico no escoamento, para condição de carregamento não drenado, em areais
saturadas e contráteis.
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𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)
𝜎′𝑣0

≈ 𝑡𝑎𝑛 𝜙′𝑚

(4.18)

Assim, 𝜙′𝑚 representa o anglo de atrito mobilizado na condição de escoamento (obtido
no diagrama de Mohr-Coulomb). Como na envoltória de resistência de Mohr-Coulomb
se utiliza a tensão efetiva normal e não a tensão efetiva vertical, para validar a Equação
4.18, Olson e Stark (2003) se valeram de estudos de casos, que demonstram que, para
maioria das rupturas por fluência, a diferença entre a tensão efetiva vertical inicial e a
tensão efetiva normal ao plano de ruptura pode ser mínima (𝜎′𝑣0 = 𝜎′1𝑐 ≈ 𝜎′),
possibilitando que ambas sejam empregadas na obtenção da resistência de pico.

Terzaghi et al (1996) também descreveram a resistência remanescente de uma areia
liquefeita, como sendo sua resistência crítica 𝑆𝑢 (𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜), com 𝑆𝑢 (𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜) ≡ 𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄).
Nessa condição crítica, baseado em uma série de ensaios triaxiais não drenados realizados
por Castro (1969), o ângulo de atrito de uma areia seria totalmente mobilizado, sendo
possível calcular a resistência crítica não drenada pela Equação 4.19:

𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄) ≡ 𝑆𝑢 (𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜) = 𝜎′3 (𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜)

𝑠𝑖𝑛 𝜙′𝑐
1−𝑠𝑖𝑛 𝜙′𝑐

(4.19)

Onde 𝜎′3 (𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜) = 𝜎′3𝑐 − 𝑢 (𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜), com 𝜎′3𝑐 igual à tensão total confinante na
condição crítica, 𝑢(𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜) a poropressão induzida por cisalhamento na condição crítica
e 𝜙′𝑐 o anglo de atrito mobilizado na condição crítica, onde o comportamento pós-pico
apresenta resposta contrátil.
Dessa forma, os valores de 𝑆𝑢 (𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜) calculados pela Equação 4.19 são coincidentes
com a linha do estado crítico (LCS) proposta por Casa Grande (1936), que define para
uma areia o comportamento limite entre “fofo” e “denso”, pois para todas as combinações
entre índice de vazios e tensão normal confinante localizadas sobre a linha do estado
crítico, o resultado do comportamento pós-pico será sempre contrátil (TERZAGHI et al,
1996). Assim, com o objetivo de gerar resultados que pudessem ser comparados aos
dados de campo, as estimativas das resistências não drenadas de pico e crítica (liquefeita),
com base em ensaios de laboratório tipo CIU, com modo de cisalhamento por compressão
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(TC), partiram de duas séries de ensaios moldados, que apresentaram tendência contrátil
(Figuras 4.39 e 4.40), com resultados apresentados nas Figuras 4.40 a 4.45 e Tabela 4.6.
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Figura 4.40 – Amostra S9650 moldada no índice de vazios máximo (emáx).
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Figura 4.41 – Amostra S9650 moldada no índice de vazios mínimo (emín).
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Figura 4.42 – Envoltória de Mohr-Coulomb para condição de pico (S9650 moldada no índice de
vazios máximo (emáx)).
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Figura 4.43– Envoltória de Mohr-Coulomb para condição crítica (S9650 moldada no índice de
vazios máximo (emáx)).
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Figura 4.44 – Envoltória de Mohr-Coulomb para condição de pico (S9650 moldada no índice de
vazios mínimo (emín)).
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Figura 4.45 – Envoltória de Mohr-Coulomb para condição crítica (S9650 moldada no índice de
vazios mínimo (emín)).

Como ambas as amostras apresentaram comportamento contrátil no seu pós-pico (Figuras
4.40 e 4.41), tanto para a condição de índice de vazios máximo como para mínimo,
conforme demonstrando por Castro (1969), este comportamento por si só caracteriza a
condição crítica para ambas as amostras, que independe da combinação entre índice de
vazios e tensão confinante, pois desde que o pós-pico seja caracterizado como contrátil,
a condição de carregamento ocorreu sobre a linha do estado crítico de Casagrande.
Tabela 4.6 – Estimativa das resistências drenadas de pico e liquefeita (crítica) com base em ensaios
triaxiais CIU a partir de uma amostra de rejeito da Barragem-piloto, moldada nas condições de
índice de vazios máximo e mínimo.

Amostra
S9650
emáx

S9650
emín

𝜎′𝑣0
(kPa)
100
200
400
100
200
400

𝜎′3 (LIQ)
(kPa)
33
56
91
45
61
85

𝜎′ (PIC)
(kPa)
51
90
137
71
95
131

𝜙′𝑚
(°)
24,5
24,5
24,5
29
29
29

ϕ′𝑐
(°)
30
30
30
30
30
30

emáx
1,29
-

𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶) 𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄)
(kPa)
(kPa)
34,26 33,00
61,60 56,00
93,04 91,00
58,66 45,00
0,71 74,73 61,00
131,83 85,00
emín

Outras 04 amostras de rejeito foram obtidas em profundidade na barragem-piloto por
meio do amostrador tipo Shelby, conforme descrito no Item 4.2.2 (S9501, S9644 S9646
e S9648), entretanto, pela análise do comportamento das curvas de tensão-deformação e
de geração de poropressões, não foi possível sua associação ao estado crítico de
cisalhamento, fato este que levou a priorização dos ensaios em amostras moldadas nos
índices de vazios limites em detrimento de amostras coletadas na condição de campo. É
provável que estas amostras tenham sofrido distúrbios pela cravação do amostrador, ou
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foram consolidas acima da tensão de pré-adensamento “In Situ”, ambos os fatos seriam
capazes de alterar as condições de pico e pós-pico de cisalhamento, refletindo em ganho
de resistência, com os parâmetros de resistência sendo obtidos a grandes deformações,
como de fato ocorreu, o que não permitiria uma comparação com as razões de resistência
não drenadas obtidas pelos ensaios de campo.

Apesar da condição de cisalhamento para índices de vazios máximo e mínimo terem
ocorrido na condição crítica, dada às limitações dos ensaios para obtenção destes índices
em reproduzir em laboratório as condições de campo, os resultados obtidos devem ser
analisados de forma bastante crítica, pois em campo, durante a formação do deposito de
rejeitos, valores que extrapolem os índices de máximo e mínimo podem ser observados.
A Figura 4.46 apresenta as razões de resistência não drenadas de pico (𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)⁄𝜎′𝑣0 ) e
liquefeita (𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄)⁄𝜎′𝑣0), obtidas com base nos resultados apresentados na Tabela 4.6,
acrescidos no caso da resistência de pico de três amostras indeformadas (S9394, S9395 e
S9396) onde foram realizados ensaios tipo UU, que também caracterizam a resistência de
pico, mas em termos de tensões totais em amostras saturadas e normalmente adensadas.

Su (PIC) - kPa
0

100

200

300

Su (LIQ) - kPa
400

500

0

0

50

100

150

200

250

0

Ensaio Triaxial CIU

100

100

Ensaio Triaxial CIU

Tensão efetiva vertical inical 'v0 - kPa

Tensão efetiva vertical inical 'v0 - kPa

Ensaio Triaxial UU

200

300

400

0,30
500

200

300

400

0,17
500

600

600

700

700

(a)

(b)

Figura 4.46 – Razões de resistência não drenada com base em ensaios de laboratório: (a)
resistências de pico interpretadas a partir dos ensaios CIU e UU, com 𝑺𝒖 (𝑷𝑰𝑪)⁄𝝈′𝒗𝟎 = 0,30; (b)
resistência liquefeita interpretada a partir dos ensaios CIU, com 𝑺𝒖 (𝑳𝑰𝑸)⁄𝝈′𝒗𝟎 = 0.17.
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Resistência não drenada a partir de ensaios de campo

A abordagem da resistência não drenada de pico e liquefeita também pode ser realizada
com base nos ensaios tipo CPT, que, neste trabalho, se baseou respectivamente nas
formulações propostas por Olson e Stark (2003) e Olson e Stark (2002), conforme
Equações 4.20 e 4.21.
𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)
𝜎′𝑣0

𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄)
𝜎′𝑣0

= 0.205 + 0.143(𝑞𝑐1 ) ∓ 0.04 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑐1 ≤ 6.5 𝑀𝑃𝑎

(4.20)

= 0.03 + 0.143(𝑞𝑐1 ) ∓ 0.03 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑐1 ≤ 6.5 𝑀𝑃𝑎

(4.21)

Assim, as razões de resistência não drenadas de pico (𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)⁄𝜎′𝑣0) e liquefeita
(𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄)⁄𝜎′𝑣0), obtidas com base nas Equações 4.20 e 4.21, foram plotadas juntamente
com os resultados obtidos nos ensaios FVT nas condições indeformado e amolgado,
conforme Figura 4.47.
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Figura 4.47 – Razões de resistência não drenada obtidas com base em ensaios tipo CPTu (CPTu-F1,
CPTu-F8, CPTu-10, CPTu-F15, CPTu-F16, CPTu-F17, CPTu-F23, CPTu-F24, CPTu-F25 e CPTuF26) e FVT (FVT-F01, FVT-F08, FVT-F010, FVT-F15, FVT-F16, FVT-F17, FVT-F23, FVT-F24 e
FVT-F25): (a) resistências de pico; (b) resistência liquefeita.
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As relações entre resistência não drenada (𝑆𝑢 ) e tensão vertical inicial (𝜎′𝑣0 ), apresentadas
nas Figuras 4.47 e 4.48 são válidas estritamente para condições em que o material se
encontra normalmente adensado, considerando 𝜎′𝑣0 = 𝜎′1𝑐 ≈ 𝜎′ ≈ 𝜎′𝑝 . Pois, conforme
enfatizado por Terzaghi et al (1996), a relação 𝑆𝑢 ⁄𝜎′𝑝 representa uma constante para
ensaios de campo tipo FVT e ensaios triaxiais em laboratório com modos cisalhantes TC,
TE, TS, independentemente da razão entre 𝜎′𝑝 ⁄𝜎′𝑣0, podendo a relação 𝑆𝑢 ⁄𝜎′𝑝 ser
empregadas para estimativa de 𝑆𝑢 . Já em depósitos onde 𝜎′𝑝 ⁄𝜎′𝑣0 > 1, a razão 𝑆𝑢 ⁄𝜎′𝑣0
não possui representação física, não sendo um parâmetro usual de engenharia.

Mais recentemente, autores como Sadrekarimi (2014) e Jefferies e Been (2015)
apresentaram trabalhos voltados à avaliação do potencial de liquefação, compilando
formulações da mecânica do solos dos estados críticos, que foram aplicadas com sucesso
a bancos de dados de ensaios de campo e laboratório de diversos locais, com a descrição
dessas metodologias de forma bastante detalhada, que permite tanto a avaliação
preliminar do comportamento do material pela avaliação do parâmetro de estado (𝜓),
como a estimativa de valores de resistência não drenada associados à condição crítica de
cisalhamento a partir da base de ensaios de campo tipo SPT e CPT, com a possibilidade
de ajustes utilizando parâmetros específicos para rejeitos de mineração. E ainda avaliação
dos valores de resistência de pico e liquefeita para outros modos cisalhantes (TS e TE), e
não apenas para a condição de compressão axial (TC). Apesar disso, como em geral os
modelos consagrados de análises de estabilidade em solos são tradicionalmente
imputados com parâmetros referenciados ao modo de cisalhamento por compressão axial,
o presente trabalho optou por processar a base de dados dos ensaios tipo CPT, utilizandose as formulações de Olson e Stark (2003) e Olson e Stark (2002), que têm sido bastante
empregadas em análises de comportamento para barragens de rejeitos nos últimos 10 anos
no Brasil.


Análise conjunta dos valores de resistência não drenada obtidos a partir de
ensaios de laboratório e campo

Analisando os resultados, a razão de resistência de pico obtida com base nos ensaios de
laboratório foi superior às obtidas com base nas correlações para CPT e resultados dos
229

ensaios FVT. Uma opção para equalização seria a adoção da média entre os valores
obtidos, entretanto, o número de ensaios de laboratório utilizados para a obtenção das
resistências de pico e liquefeita é muito pequeno e pouco representativo quando
comparado à quantidade e abrangência das campanhas de ensaios de campo CPT e FVT,
não sendo adequada a atribuição de pesos iguais.

Ainda, as razões de resistência não drenadas de pico e liquefeita obtidas dos ensaios FVT
são discrepantes das obtidas pelas correlações propostas por Olson e Stark (2003) e Olson
e Stark (2002) para as resistências de pico e liquefeita respectivamente. Ocorre que o
Vane Test é tradicionalmente empregado na determinação da resistência não drenada de
depósitos de argila mole. Em alguns casos, esse ensaio vem sendo empregado em paralelo
a campanhas de ensaios tipo CPT em investigação de depósitos de rejeitos de mineração,
em caráter experimental, com a conversão de torque em resistência não drenada pela
Equação 4.22 (ABNT, 1989):

𝑆𝑢 =

0,86𝑀

(4.22)

𝜋𝐷 3

Onde M é o torque máximo medido (kNm); e D é o diâmetro da paleta (m), onde as
tensões cisalhantes nos planos horizontal e vertical são consideradas equivalentes
(𝑆𝑢 (𝐹𝑉𝑇) = 𝜏ℎ = 𝜏𝑣 ). O valor da resistência não drenada amolgada também foi obtido
pela Equação 4.22, utilizando-se o valor do torque medido na condição
amolgada. Entretanto, essa formulação de conversão se aplica a valores característicos de
sensibilidade de argila (Skempton e Northey, 1952), sofrendo influência direta da
velocidade de carregamento, anisotropia, histórico de tensões e plasticidade do material,
conforme descrito por Schnaid e Odebrecht (2012).

Dessa forma, propõe-se que as razões de resistência não drenadas de pico e liquefeita para
análises em etapas preliminares de projetos de lavra de barragens (conceitual), poderiam
ser compostas conforme Equação 4.23, caso haja dados disponíveis:
𝑆𝑢 ⁄𝜎′𝑣0 = 0,5 × (𝐶𝑃𝑇𝑢) + 0,20 × (𝐹𝑉𝑇) + 0,30 × (𝐶𝐼𝑈/𝑈𝑈)

230

(4.23)

Assim, teríamos como síntese do banco de dados analisado, a razão de resistência não
drenada de pico 𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)⁄𝜎′𝑣0 = 0,23 e 𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄)⁄𝜎′𝑣0 = 0,09. Com base nessa
proposição, para que os valores de resistência não drenada de pico e liquefeita obtidos a
partir dos ensaios FVT se aproximem dos valores de referência da Equação 4.23, um fator
de correção (𝜇 = 1,3) seria necessário (Equação 4.24).
𝑆𝑢 (𝑚𝑜𝑏) = 𝜇(𝑆𝑢(𝐹𝑉𝑇) )

(4.24)

A diferença entre a resistência medida (𝑆𝑢(𝐹𝑉𝑇) ) e a resistência mobilizada (𝑆𝑢 (𝑚𝑜𝑏) ), a
ser empregada em cálculo de análises de estabilidade, foi abordada por Bjerrum (1972)
em seu estudo sobre aterros construídos sobre solos moles, onde, em razão do índice de
plasticidade (𝐼𝑃 ), uma proposta de correção para os valores de 𝑆𝑢 (𝑚𝑜𝑏) foi apresentada,
com 𝜇 variando entre 0,6 e 1,2, onde o valor máximo de 1,2 representa 𝐼𝑃 = 0.
De fato, existe uma carência de estudos demonstrativos da relação entre torque e
resistência não drenada para materiais granulares, saturados e “fofos”, caso de muitos
rejeitos depositados em barragens. A proposta de um fator de correção para os resultados
dos ensaios tipo FVT se justifica diante da uniformidade e coerência dos resultados
obtidos na barragem-piloto, com tendências de variação linear similar os ensaios tipo
CPTu, mas, com menor dispersão, sem grande incidência de picos ou oscilações. O fato
de os rejeitos serem classificados como não plásticos (NP) ou apresentarem índice de
plasticidade (IP) muito baixo soa como proibitivo quanto ao uso do Vane Test nestes
materiais, desestimulando o aparecimento de correlações apropriadas para uso dos
resultados em análises de estabilidade.

Nessa mesma linha, para que os valores de resistência não drenada de pico e liquefeita,
obtidos a partir dos ensaios CPT, utilizando-se as relações de Olson e Stark (2003) e
Olson e Stark (2002), se aproximem dos valores de referência da Equação 4.23, um fator
de correção (𝜇 = 1,1) também é proposto conforme Equação 4.25, para uso direto Vane
Test, também em etapas preliminares.
𝑆𝑢 (𝑚𝑜𝑏) = 𝜇(𝑆𝑢(𝐶𝑃𝑇𝑢) )

(4.25)
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4.5.4 Relação entre eletrorresistividade e resistência não drenada

Projetos de descomissionamento de barragens de rejeitos demandam o conhecimento do
comportamento geotécnico dos rejeitos em todos os pontos do reservatório onde a massa
de rejeitos será escavada e removida, dada a variabilidade originada pelo processo de
segregação hidráulica, comum em depósitos de rejeito. Entretanto, o risco de atolamento
do equipamento, dado ao seu peso em regiões fora da praia de rejeitos, restringe as
investigações a locais onde seja possível a permanência com segurança do equipamento
de cravação, restringindo a coleta de informações geralmente às praias de rejeitos, sendo
as informações coletadas nestes locais extrapoladas de maneira aleatório para o restante
do barramento, gerando grande incerteza quando da execução das ações necessárias à
desativação e sua avaliação de estabilidade. O uso acoplado de técnicas de investigação
direta e indireta permite a cobertura de grandes áreas dos reservatórios, pois os arranjos
geofísicos são montados de forma manual onde se possa caminhar, em regiões onde um
equipamento de gravação tipo CPT dificilmente acessaria.

O uso de ensaios geofísicos direcionados a estudos relacionados a barragens de rejeitos é
uma realidade, e vem se difundindo nos últimos anos como ferramenta auxiliar de
investigação geotécnica. Jamiolkowski (2012) destaca o papel dos métodos geofísicos na
caracterização geotécnica de barragens de rejeito, com ênfase na avaliação em campo e
em laboratório dos parâmetros que descrevem o estado do solo e sua rigidez. O autor
chama a atenção para ondas sísmicas transversais (S) e longitudinais (P), comparando os
resultados obtidos em ensaios geofísicos sísmicos do tipo down-hole e cross-hole com
ensaios de cone sísmico (S-CPT), apresentando correlações para o módulo de rigidez,
saturação, porosidade, índice de vazios e suscetibilidade à liquefação cíclica. Da mesma
forma, Shahrabi et al (2016) apresentam um estudo comparativo para a avaliação da
liquefação com base em ensaios SPT (Standart Penetration Test) e geofísicos (métodos
sísmicos down-hole e cross-hole), onde os autores estabelecem relações entre a
resistência ao cisalhamento cíclica obtida no ensaio SPT e ensaios Geofísico no corpo e
fundação da barragem de rejeitos de Mahabad (localizada no noroeste do Irã), sendo os
valores cíclicos de resistência ao cisalhamento obtidos pelo método geofísico, com
magnitudes ligeiramente superiores aos obtidos pelo ensaio SPT. Entretanto,
diferentemente dos trabalhos existentes, que não são específicos para minério de ferro, a
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metodologia apresentada propõe-se a estabelecer correlações, utilizando o imageamento
-geoelétrico por meio de perfis de eletrorresistividade, em uma abordagem regionalizada
para rejeitos de minério de ferro, a partir de um comparativo direto com os resultados de
ensaios tipo CPT, replicável para barragens cujos rejeitos possuam características
similares de densidade, porosidade e saturação, aos depositados na barragem-piloto.

O método consiste na execução de forma acoplada de ensaios, utilizando a técnica de
Eletrorresistividade (ER) e ensaios tipo CPT em uma mesma região da barragem-piloto,
e posteriormente em analisar e associar os resultados, possibilitando a utilização das
correlações obtidas para determinação de parâmetros de resistência para análises de
estabilidade em etapas preliminares de projeto, especificamente nas etapas de estudos de
viabilidade técnica da metodologia de descomissionamento definida para o
barramento. O arranjo teste, montado a partir da superfície do reservatório da barragempiloto (Figura 4.48), sobre a praia de rejeitos, mescla as linhas de levantamento geofísico
(TRVGA), usando a técnica de Eletrorresistividade e pontos de cravação para ensaios
tipo CPT (F).

Figura 4.48 – Planta do arranjo utilizado para obtenção dos perfis de eletrorresistividade por
caminhamento elétrico (TRVGA), montadas sobre a praia de rejeitos, juntamente com a locação
dos ensaios CPT (F).

Nas seções representadas em planta na Figura 4.49, os estratos de rejeitos apresentam
variações em profundidade na ordem de 10 a 30 metros, da direita para esquerda, com o
contato entre rejeitos e solos de fundação sendo definido por valores de resistividades
233

superiores a 150 Ohm x m. Os valores de eletrorresistividade variando entre 32 Ohm x m
e 154 Ohm x m na Figura 4.50, compreendem os extratos de rejeitos depositados no
reservatório da barragem-piloto, confirmados com base em primitivos topográficos. Os
baixos valores para a eletrorresistividade neste caso podem ser atribuídos a rejeitos
granulares, saturados e “fofos”, e que a condicionante trifásica de sólido, líquido e ar da
resistividade varia em razão da profundidade, característica comumente observada
durante a execução de ensaios de cravação para rejeitos de minério de ferro depositados
em barragens.

Além da definição da estratigrafia entre matérias ou alterações de características físicas
em materiais do mesmo tipo, o emprego deste método permitiu a indicação de pontos
potenciais de percolação de água na estrutura da barragem, os quais estão relacionados à
proximidade entre zonas de resistividades elétricas muito contrastantes, conforme Item
4.3.

A eletrorresistividade medida a partir da superfície do reservatório (Figura 4.48) sugere
um aumento gradual ao longo do depósito de rejeitos, também observado nos substratos
da fundação conforme Figura 4.49.
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Figura 4.49 – Perfis longitudinais demonstrando o aumento gradual da resistividade com a
profundidade: (a) TRVGR 20 coincidente com os pontos de sondagens F09, F16 e F24; (b) TRVGR
22 coincidente com os pontos de sondagens F08, F15 e F23, conforme Figura 1; (c) média
ponderada para a eletrorresistividade medida nas seções TRVGR 20 e TRVGR 22.

As baixas resistências a penetração e poropressões, observadas nos ensaios de cone (CPT)
plotados na Figura 4.32 e utilizadas para obtenção das razões de resistência de
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cisalhamento não drenadas da Figura 4.47, são características de rejeitos saturados e
fofos, razão que também condicionou os baixos valores para a eletrorresistividade (Figura
4.50), com ambas as características do rejeito tendo seus valores aumentados de forma
linear com a profundidade, podendo, no caso específico deste depósito de rejeitos, serem
′
tais aumentos associadas à tensão efetiva inicial 𝜎𝑣0
em qualquer ponto.

Com base nessas observações e premissas, sabendo-se do potencial de associação da
eletrorresistividade às estruturas geológicas em razão de características químicas, físicas
e de saturação, propõe-se a associação desta propriedade elétrica à resistência de
cisalhamento não drenada de depósitos de rejeitos de minérios de ferro, saturados e fofos,
′
conforme Figura 4.50, onde primeiramente as tensões efetivas 𝜎𝑣0
foram calculadas em

razão da profundidade e peso específico dos rejeitos, sendo os valores associados
verticalmente

ao

ajuste

linear

representativo

da

média

ponderada

para

a

eletrorresistividade medida nas seções TRVGR 20 e TRVGR 22, conforme Figura 4.50
(c). Posteriormente as razões de resistência de cisalhamento não drenadas de pico e
liquefeita, calculadas a partir da Equação 4.23, foram associadas de forma gráfica aos
′
valores de 𝜎𝑣0
 ER (eletrorresistividade), também representado na Figura 4.50.
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Figura 4.50 – Associação das resistências de cisalhamento não drenadas de pico e liquefeita à
eletrorresistividade, em razão da profundidade do reservatório da barragem-piloto.
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Com base nesta proposição, as resistências de cisalhamento não drenadas de pico e
liquefeita foram plotadas em razão da eletrorresistividade média observada nas seções
TRVGR-20 e 25 (Figura 4.48), conforme Figura 4.50. Sendo os valores de resistências
de cisalhamento não drenada calculados pelos ajustes da Figura 4.51, válidos para rejeitos
predominantemente saturados e fofos, com características físicas dentro das faixas de
variação definidas na Tabela 4.7.
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Figura 4.51 – Estimativa das resistências não drenadas de pico e liquefeita em função da
eletrorresistividade (ER): 𝑺𝒖 (𝑷𝑰𝑪) = 𝟏, 𝟏𝟏(𝑬𝑹) + 𝟏𝟗, 𝟔𝟐; 𝑺𝒖 (𝑳𝑰𝑸) = 𝟎, 𝟒𝟒(𝑬𝑹) + 𝟕, 𝟔𝟖, com a
eletrorresistividade obtida pela técnica de caminhamento elétrico.
Tabela 4.7 – Características do rejeito depositado na região dos testes.

Referência
Massa específica aparente (g/cm3)
Umidade natural (%)
Densidade dos grãos
Permeabilidade (cm/s)
Índice de Vazios
Índice de Vazios

Faixa de variação
2,03 - 2,89
9,15 - 26,75
4,30 - 4,55
8,38E-06 - 2,08E-05
0,65 - 1,24
0,65 - 1,24

Essa associação poderia ser utilizada para obtenção de parâmetros preliminares nas etapas
de projeto conceitual e até mesmo básico para lavra de barragens, possibilitando o
mapeamento de grande parte dos reservatórios de barragens onde se possa acessar e
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montar linhas de caminhamento elétrico, locais esses que, onde provavelmente, seriam
inacessíveis para equipamentos de sondagem direta. O levantamento geofísico de
eletrorresistividade por caminhamento consta em um método rápido e relativamente mais
barato quando comparado com métodos convencionais de sondagem. Os resultados
obtidos devem ser posteriormente validados por sondagem direta, em pontos-chaves no
fechamento dos projetos básico e executivo, com grande potencial de diminuição da
malha de sondagem direta.

4.6

MODELO GEOTÉCNICO

4.6.1 Modelo geológico-geotécnico

O modelo geológico-geotécnico a ser utilizado em análises de estabilidade e demais
análises de comportamento geotécnico como percolação, tensões e deformações deve ser
simples e representativo das condições de campo, com refinamento e ajustes que
favoreçam a aplicação de métodos de análises computacionais. Geometrias rebuscadas
com elementos pouco representativos aumentam o número de interações necessárias para
resolução numérica de problemas, podendo provocar

erros

computacionais,

principalmente dada a associação de parâmetros nem sempre adequados a elementos de
solos e estruturas drenantes, que, na prática, não possuem representatividade nos
resultados finais da estrutura geotécnica. Outra questão fundamental é a correta descrição
dos extratos geológicos e de rejeitos, variações ao longo da extensão do barramento e
reservatório devem ser cuidadosamente avaliadas, demandando cautela na descrição de
espessuras de camadas para não haver erros de interpretação, principalmente quando a
campanha de investigação se mostrar deficitária.

Assim, um modelo geológico-geotécnico em nível conceitual exige certa dose de
conservadorismo, ao se avaliar as respostas obtidas nas análises, ajustes podem ser
promovidos nas etapas de projetos básico e executivo, baseados em novas campanhas de
investigação e tratamento estatístico do banco de dados existente.

Com base no exposto, as quatro seções geológico-geotécnicas apresentadas no item 4.2.9
e esboçadas na Figura 4.52 serviram de base para a montagem do modelo geológico237

geotécnico a ser utilizado para avaliação da segurança geotécnica das operações de
desmonte da barragem-piloto, de modo a garantir a segurança em todas as etapas de lavra,
tendo como premissas básicas:

1. Adoção de espessuras únicas para os extratos de fundação localizados na região
na região do barramento inicial;
2. Adoção de seção de maior altura e maior espessura de rejeitos para a avaliação
da segurança geotécnica;
3. Simplicidade de formas, excluindo elementos pouco espessos e/ou não
representativos;
4. Fidelidade de formas geométricas de campo.
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Figura 4.52 – Esboço da seções geológico-geotécnicas
utilizadas para obtenção
do modelo geológicogeotécnico de Distância
análise.
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A Figura 4.53 apresenta o modelo resultante, em formato de uma seção crítica que será
utilizada para análise da condição atual de segurança do barramento e posteriormente aos
perfis do plano de lavra.

Figura 4.53 – Modelo geotécnico esboçado pela seção crítica do barramento.

Um modelo de análise fundamentado e simplificado agiliza os estudos de viabilidade
técnica, gerando, desde a etapa de projeto conceitual, resultados consistentes para tomada
de decisão a respeito do desenvolvimento da lavra de barragens.
4.6.2 Análise da instrumentação (Piezômetros e indicadores de nível d’água)

Como descrito no Item 3.2.4, atualmente a barragem-piloto apresenta no maciço principal
30 instrumentos, divididos entre piezômetros e indicadores de nível d’água, sendo que 13
deles foram implantados em 2012 durante a campanha de investigações de campo
realizadas para o desenvolvimento desta tese. Para uma melhor análise e interpretação, os
instrumentos foram agrupados em 6 seções (Figuras 3.11), com as análises dos
instrumentos por seção apresentadas no ANEXO C.


Nível freático máximo operacional associado ao modelo geotécnico

A análise dos instrumentos instalados na barragem-piloto demonstra, de modo geral, que
o nível freático e piezométrico do barramento é fortemente influenciado pelo
comprimento de praia. Após o término da recomposição da praia de rejeitos em 2011,
conforme descrito no Item 3.2.6, quando o comprimento passou de cerca de 40m para
algo entre 100m e 200m, grande parte dos instrumentos baixaram de nível, permanecendo
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assim, ou oscilando sempre em patamares inferiores aos observados no período chuvoso
compreendido entre os anos de 2012 e 2017.

Para a condição de lavra do barramento, devido à necessidade de rebaixamento do nível
freático, a pior condição de solicitação será representada pelo nível freático máximo
operacional com base na análise das 6 seções discutidas no ANEXO C, que está
apresentado na Figura 4.54, plotado sobre a seção crítica do barramento consolidada
conforme Item 4.6.1.

Figura 4.54 – Seção nível freático operacional máximo associado ao modelo geotécnico.

4.6.3 Parâmetros de resistência e condutividade hidráulica


Parâmetros de Condutividade Hidráulica

A condutividade hidráulica dos materiais constituintes do aterro e rejeitos depositados no
reservatório da barragem-piloto foram definidas com base em ensaios de laboratório e
campo, ou estimadas de acordo com dados disponíveis na literatura técnica e banco de
dados da Companhia Vale. As análises de fluxo têm por objetivo determinar o nível
freático em razão do avanço da lavra. Os parâmetros adotados estão apresentados na
Tabela 4.8.

Para o maciço e diques de alteamento da barragem, foi considerada uma condutividade
hidráulica anisotrópica, devido ao fato de que as camadas de material compactado
apresentam permeabilidade na direção horizontal superior à direção vertical. Assim, a
condutividade hidráulica na direção vertical foi definida em 4 vezes menor que o
coeficiente de permeabilidade (𝑘) apresentado na Tabela 4.8 (𝑘ℎ ⁄𝑘𝑣 = 4), com base na
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análise dos parâmetros em projetos de barragens em mineração, os quais este autor teve
acesso e também em exemplos de projetos apresentados por Cruz (1996). A anisotrópica
de permeabilidade também foi considerada para os rejeitos, com base em dados existentes
na literatura (Item 2.3.2) e também das análises apresentadas no Item 4.5.1, que, de regra
apresentam permeabilidade na direção horizontal superior à direção vertical.
Tabela 4.8 – Parâmetros de condutividade adotados nas análises de percolação.

Materiais

𝑘𝑠𝑎𝑡 (cm/s)

Fonte 𝑘𝑠𝑎𝑡

𝑘ℎ ⁄𝑘𝑣

Alteamentos

6,66E-06

PI-3

4

Fundação A

1,16E-04

PI-2

1

Fundação B

6,39E-07

F-5

1

Fundação C

1,00E-06

(1)

1

Maciço

1,53E-07

PI-8

4

Rejeito A

9,11E-05

PI-12

1,5

Rejeito B

4,22E-06

F-16

1,5

Rejeito C

6,70E-04

(2)

1,5

(1) Parâmetro médio para rochas alteradas (CRUZ, 1996).
(2) Média obtida com base nos ensaios de infiltração.



Parâmetros de resistência em termos de tensões totais e efetivas

Para as análises de estabilidade, conforme cenários definidos no Item 3.4.6, os parâmetros
de resistência em termos de tenções totais e efetivas foram definidos com base nos
resultados dos ensaios de laboratório realizados nas amostras coletadas nos rejeitos,
maciços e fundação. Para a Fundação C, foi necessário estimar os parâmetros de
resistência com base em correlações para ensaios tipo SPT. A Tabela 4.9 apresenta os
parâmetros imputados a cada material após a definição do modelo geotécnico de análise
definido no Item 4.6.1.
O parâmetro “𝑟𝑢 ” que simula a geração de excesso de poropressão nos rejeitos não
consolidados do reservatório foi definido como 𝑟𝑢 = 𝑢⁄𝛾ℎ, (poropressão/tensão total)
com base no ensaio triaxial executado para a amostra de rejeito obtida no furo F-15,
extraída a 9,5m de profundidade. Outras amostras foram analisadas, mas todas
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apresentaram 𝑟𝑢 acima de 0,5, e para essas condições optou-se pelas análises em termos
de tenções totais para o ponto de (σ1 – σ3)max.
Tabela 4.9 – Parâmetros de resistência em termos de tenções totais e efetivas.

Materiais
Alteamentos
Fundação A
Fundação B
Fundação C
Maciço
Rejeito A
Rejeito B
Rejeito C


nat
(kN/m3)
17,90
15,10
18,92
26,00
20,81
25,84
25,51
25,81

𝑐′
(kPa)
29,0
3,0
12,0
50,0
22,0
6,0
10,0
10,0

𝑐
(kPa)
48,0
9,0
80,0
50,0
62,0
5,0
25,0
25,0

𝜙 ′ (°)
22,0
27,0
34,0
35,0
31,0
29,0
34,0
34,0

𝜙 (°)

Fonte

𝑟𝑢

10,0
PI-3
12,0
PI-2
20,0
F-5
35,0 Estimado
23,0 PI-8/F-13
20,0
PI-12
0,40
22,0 F-16/F-23 0,40
22,0
F-23
0,40

Fonte
F-15
F-15
F-15

Parâmetros de resistência não drenada ao cisalhamento dos rejeitos

Conforme análise e tratamento do banco de dados descritos no Item 4.5.1 e abordagem
teórica aplicada aos resultados, conforme Itens 4.5.2 e 4.5.3, os rejeitos depositados no
reservatório da barragem-piloto, que inicialmente foram divididos em três subcamadas, a
saber, Rejeito A (camada superior - crosta), Rejeito B (camada intermediária – mais
espessa) e Rejeito C (camada mais profunda), apresentaram igualmente ganho descente
em profundidade no reservatório, com ajuste linear consistente, cujas razões de
resistência não drenada com base na tensão efetiva vertical se encontram na Tabela 4.10,
e serão utilizadas nas análises de estabilidade conforme cenários de análises estabelecidos
no Item 3.4.6.
Tabela 4.10 – Parâmetros de resistência ao cisalhamento não drenada.

𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄)
𝜎′𝑣0

Fonte

25,84

𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶)
𝜎′𝑣0
0,23

0,09

Conforme Item 4.5.3

Rejeito B

25,51

0,23

0,09

Conforme Item 4.5.3

Rejeito C

25,81

0,23

0,09

Conforme Item 4.5.3

Materiais

nat
(kN/m3)

Rejeito A
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4.7

CONCEITO DE LAVRA E DESMONTE PARA A BARRAGEM-PILOTO

A seguir é apresentado o conceito de lavra e desmonte para a barragem-piloto a partir os
resultados obtidos com base na metodologia proposta no Item 3.4, com foco na
viabilidade técnica e econômica envolvida na problemática da lavra de barragens, cujo
desenvolvimento é fundamental na geração de dados para as etapas subsequentes de
projetos de descomissionamento.

4.7.1 Caracterização do reservatório por simulação

A Figura 4.55 (a) apresenta o aspecto do canal teste descrito no Item 3.4.1, 15 dias após
seu enchimento, onde posteriormente foram realizadas as escavações do material (Figura
4.55 (b)) para coleta e ensaios (Figura 4.55 (c)) nos pontos determinados.

Figura 4.55 – Coleta de amostras após enchimento do canal: (a) Aspecto após enchimento; (b)
Escavação com escavadeira e (c) Amostragem do material escavado do canal.

A simulação da deposição do rejeito no canal teste evidenciou o efeito da segregação
hidráulica ao longo de sua extensão. Ao se avaliar os resultados das análises
granulométricas das amostras, fica clara a migração das partículas da faixa predominante
“areia fina” para as frações “silte” e “argila”, à medida que o ponto de amostragem se
distancia do ponto de lançamento (Tabela 4.11).

Ainda, ao se plotar o diâmetro médio das partículas ao longo do canal (Figura 4.56), para
todos os percentuais de referência é possível observar a diminuição progressiva do
diâmetro das partículas quando se distancia do ponto de lançamento.

243

Tabela 4.11 – Percentual por faixa granulométrica obtidos nos pontos de coleta do canal teste.

Amostra

Percentual por faixa
% Areia Fina %Areia Média %Areia Grossa

%Argila

%Silte

(< 0,002 mm)

(0,06-0,002mm)

(0,2 - 0,06 mm)

(0,6-0,2mm)

(2,0 - 0,6 mm)

VGR 01

1,0

35,0

49,0

13,0

2,0

VGR 02

1,0

47,0

45,0

6,9

0,1

VGR 03

0,6

48,4

40,0

9,8

1,2

VGR 04

0,5

41,5

51,0

6,2

0,8

VGR 05

0,8

58,2

37,6

3,1

0,3

VGR 06

2,0

47,0

46,0

4,9

0,1

VGR 07

2,0

59,0

38,2

0,7

0,1

VGR 08

3,6

64,4

35,7

0,3

0

VGR 09

5,1

61,00

31,4

2,5

0
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Figura 4.56 – Efeito da segregação hidráulica sobre o diâmetro médio das partículas.

O Efeito da segregação hidráulica foi pronunciado, da mesma forma como observado no
ensaio deposicional, quando se avalia os diâmetros de referência em razão da distância
do ponto de lançamento em amostras coletadas no barramento (Figura 4.57).
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Figura 4.57 – Efeito da segregação hidráulica observada na diminuição do diâmetro médio das
partículas: (a) canal teste; (b) em campo com base nas sondagens F10 e F15, com profundidade
entre as cotas 1298 e 1296.

Conforme apresentado na Tabela 4.12, o efeito da segregação hidráulica também se
pronunciou, apesar de certa dispersão, nas características de densidade dos grãos e preso
específico seco.
Tabela 6.12 – Características do rejeito obtidas nos pontos de amostragem.

Amostra
VGR 01
VGR 02
VGR 03
VGR 04
VGR 05
VGR 06
VGR 07
VGR 08
VGR 09

Densidade dos Umidade Peso específico Peso específico
Índice de
3
3
grãos
w (%)
seco d (g/cm ) natural nat (g/cm ) vazios
4,410
11,0
2,205
2,448
1,010
4,475
18,2
2,299
2,717
0,946
4,176
12,0
2,201
2,465
0,897
4,001
8,3
2,068
2,240
0,935
3,951
12,0
2,063
2,311
0,915
4,019
20,8
1,995
2,410
1,015
3,516
21,1
1,820
2,204
0,932
3,927
20,6
1,964
2,368
1,001
3,515
22,0
1,801
2,197
0,952

Parte das amostras coletadas seguiu para a análise química no laboratório de processo
localizado na Área Industrial de Vargem Grande, seguindo a rotina de análise para o
produto “Pellet Feed”, dada a semelhança entre a granulometria do rejeito com este
produto. Os resultados obtidos para cada ponto estão apresentados na Tabela 4.13. Ainda,
avaliando o efeito da segregação hidráulica sobre as características do rejeito depositado
no canal, os resultados da Tabela 4.13 foram plotados para os principais elementos
químicos em razão da distância do ponto de lançamento. As Figuras 4.58 e 4.59
apresentam respectivamente a variação do percentual de Fe e SiO2 com o distanciamento
do ponto de lançamento, quando comparado com o ponto de descarga.
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Tabela 4.13 – Análise química do rejeito obtida para os pontos de amostragem no canal teste.

Amostra Fe (%) SiO2 (%)
VGR 01
VGR 02
VGR 03
VGR 04
VGR 05
VGR 06
VGR 07
VGR 08
VGR 09

58,12
57,94
57,15
48,84
45,96
42,49
43,22
44,17
44,91

13,96
13,72
15,68
26,59
30,17
35,01
34,95
33,23
27,35

Al2O3
(%)
1,19
1,09
1,10
1,30
1,42
1,42
1,78
1,31
4,27

P (%) Mn (%)
0,044
0,042
0,042
0,050
0,051
0,050
0,051
0,041
0,082

0,073
0,064
0,070
0,056
0,071
0,059
0,066
0,058
0,262

CaO (%)

MgO (%)

0,010
0,010
0,010
0,010
0,023
0,020
0,010
0,022
0,021

0,053
0,022
0,052
0,031
0,010
0,010
0,025
0,010
0,121

TiO2
(%)
0,221
0,203
0,208
0,222
0,193
0,203
0,168
0,199
0,148

Figura 4.58 – Padrão de variação do teor de ferro em relação ao ponto de lançamento.

Figura 4.59 – Padrão de variação do teor de sílica (SiO2) em relação ao ponto de lançamento.
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Além dos teores de ferro (Fe) e Sílica (SiO2), foi possível estabelecer relação entre
concentração e distância do ponto de lançamento para a alumina (Al2O3), fósforo (P) e
manganês (Mn), conforme Tabela 4.14.
Tabela 4.14 – Variação do percentual global em relação ao ponto de lançamento.

(%) do Global
Fe (%)
SiO2 (%)
Al2O3 (%)
P (%)
Mn (%)

0 – 150
98,33
98,28
92,44
95,45
95,89

Distância (m)
150 – 200
200 – 250
84,03
79,08
112,32
216,12
109,24
119,33
113,64
115,91
76,71
97,26

250 – 1000
73,11
250,79
149,58
115,91
90,41

Analisando de forma conjunta os resultados obtidos no canal teste, pode-se concluir que
a sedimentação do rejeito formou um depósito estratificado (Figura 4.60), caracterizado
pela segregação hidráulica das partículas do rejeito. As dispersões observadas nas
tendências de granulometria, densidade e teor de ferro, estão claramente associadas à
atuação da força de arraste (energia erosiva), mesmo assim é possível a associação do
preenchimento do canal teste a uma deposição fortemente caracterizados pela segregação
hidráulica.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.60 – Estratificação gerada no processo de sedimentação, caracterizada pela segregação
hidráulica das partículas do rejeito: (a) Seção transversal ao eixo a uma distância de 100m; (b) Seção
longitudinal a 200m e (c) Seção transversal ao eixo a uma distância de 300m.

Dada a proporcionalidade de vazão e características da polpa de enchimento do canal
teste e os pontos de espigotamento operados durante o enchimento da barragem-piloto,
existe uma grande possibilidade de que as faixas notáveis na caracterização química do
canal (Tabela 4.14) sejam também observadas no reservatório da barragem. Essa
premissa possibilita a elaboração de um modelo para exploração do reservatório, com
estimativas de quantidade e qualidade.
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4.7.2 Modelo qualitativo e quantitativo

Acoplando os resultados obtidos do balanço de massa (Figura 4.61 (a)) com os da
caracterização por simulação (Figura 4.61 (b)), é possível propor um modelo qualitativo
para o reservatório da barragem-piloto.

Figura 4.61 – Parâmetros modelo químico: (a) percentual ferro global médio ao longo dos anos; (b)
concentração em razão do processo de segregação hidráulica.

A Figura 4.62 representa a saída gráfica a partir do software Vulcam, com base nas
premissas e parâmetros de entrada, conforme Item 3.4.2 e Figura 4.62, representando o
primeiro modelo de blocos detalhado elaborado para uma barragem de rejeitos com foco
em sua lavra.

b

a
b

a

Figura 4.62 – Modelo de blocos implementado para a lavra da barragem piloto.
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4.7.3 Plano de produção e lavra

Tendo como base a metodologia proposta no Item 3.4.3, plotando-se a Equação 3.12, com
base nos dados da Tabela 4.15, como referência para a barragem-piloto, o seu valor
máximo nos dá a escala de produção que maximiza o valor atual líquido dos benefícios
futuros, como é o objetivo de todo investimento (Figura 4.63).
Tabela 4.15 – Dados para estimativa da escala de produção.

Investimento
Preço unitário
inicial
de venda
US$ 11 Milhões
US$ 18,00

Custo anual de
produção t/ano
US$ 10,50 t/ano

Reserva
Lavrável
15,50 Mt

Taxa de juros do
investimento
30%

V   p  c t

* Os valores apresentados são aproximados baseados em contatos pessoais deste autor, possuem caráter

acadêmico e visam contribuir com ordens de grandeza, sendo que cada projeto possui suas particularidades
em razão da localização, tipo de material, processo, condições de acesso e logística, equipamentos, além de
exigências legais e ambientais, não sendo recomendada sua aplicação direta para efeito de orçamentos.

V - Fluxo de Caixa (Milhões US$)

25
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6

Figura 4.63 - Fluxo de caixa máximo estimado em razão da escala de produção anual para a
barragem-piloto.

Com base nos resultados obtidos, teríamos uma escala de produção na ordem de 3 Mt/ano,
gerando um fluxo de caixa máximo de US$ 22,75 milhões, para uma vida útil conforme
Equação 3.9 de (𝑛 = 15,55⁄3) 5,18 anos.

Para as etapas de projetos básico e executivo, o fluxo de caixa deve ser detalhado com o
mapeamento de todos os custos e impostos relativos à atividade. Atualmente existem
softwares especialistas que auxiliam na etapa de levantamento de custos associados a
projetos de lavra, diminuindo as incertezas no processo de tomada de decisão quanto ao
investimento.
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4.7.4 Rotas de processo para a barragem-piloto

Com base nas tecnologias existentes aplicáveis a rejeitos de minério de ferro, conforme
Item 2.5 e também descritos nas metodologias proposta no Item 3.4.4 para a barragempiloto, três rotas são propostas em razão da qualidade, massa e finalidade do produto,
tendo como base de análise os resultados do modelo qualitativo e quantitativo apresentado
no Item 4.7.2:

Rota 1: Fe de até 67%, recuperação mássica entre 25% e 35% para venda direta do
concentrado (Figura 4.64);

Figura 4.64 – Concentração utilizado processo de flotação em células.

Rota 2: Fe de até 62%, recuperação mássica entre 20% e 30% para venda direta do
concentrado (Figura 4.65);
ROM (REJEITO)
Lavra mecânica
100% sólidos

CONCENTRAÇÃO
Limpeza

Hidrociclone

DESAGUAMENTO

Descarte
Água
Alimentação

Filtro rejeitos

Homogeneização

Rejeito

Água

Descarte

Peneira
circular

Concentrador
magnético

Filtro produto

PFF

Figura 4.65 – Concentração utilizado utilizando um concentrador magnético tipo WHIMS.
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Rota 3: Fe de até 55%, recuperação mássica entre 95% e 98% para Blend em concentrado
(Figura 4.66);
SECAGEM

DESCONTAMINAÇÃO

Lavra mecânica
100% sólidos

Alimentação

Limpeza/Peneiremento

Descarte

ROM
Depósito
intermediário

PFF

Figura 4.66 – Descontaminação utilizado processo de peneiramento após secagem prévia.

4.7.5 Arranjo geral operacional e sequenciamento

O desenvolvimento inicial da lavra requer a locação das estruturas de canteiro de obras,
plantas de tratamento, depósitos intermediários, acessos operacionais, canais de desvios,
etc. Assim, um arranjo operacional contendo as estruturas principais necessárias para o
desenvolvimento da lavra foi desenvolvido para a barragem-piloto, conforme apresentado
na Figura 6.67. O avanço prevê a lavra em “tiras” do reservatório de forma radial, com a
possibilidade de escavação em diferentes pontos em um mesmo nível, onde haja teores
diferentes de ferro. Da mesma forma, a definição de locais para depósitos temporários de
materiais, permite eliminar a sazonalidade operacional em razão do período chuvoso,
além de flexibilizar a adoção de rotas de processo dado ao condicionamento do teor de
umidade. O “layout” operacional é fundamental para o entendimento, planejamento,
dimensionamento e licenciamento ambiental, devendo compor a documentação de
projeto desde as etapas iniciais.
Do “layout” operacional, baseado no plano de produção desenvolvido no Item 4.7.3,
decidiu-se pelo sequenciamento da lavra dos rejeitos da barragem-pilo em um período de
5 anos. Cada ano é representado por dois ou mais avanços estabelecidos em razão dos
períodos de seca e chuva. Foram definidas 18 geometrias de projeto, representando as
diversas fases da lavra ao longo dos 5 anos previstos para o desmonte da estrutura. A
Tabela 4.16 apresenta a descrição dos avanços de lavra para o Ano 1, divididos em 4
fases, com a geometria final de cada fase apresentada na Figura 4.68.
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Figura 4.67 – Arranjo geral da operação de lavra para a barragem-piloto.
Tabela 4.16 – Avanços da lavra sobre o reservatório da barragem-piloto Ano 1.

Ano

Fase

Descrição
Figura
 Desenvolvimento inicial da lavra com abertura do “pit”
na El. 1.308, ombreira direita do reservatório;
 Execução do canal de descarga da usina para as baias
auxiliares;
 Execução do canal de desvio das águas superficiais na
Fase 1
4.70 (a)
ombreira direita do reservatório;
 Reforço dos lastros operacionais;
 Abertura de acessos;
 Bombeamento de toda água depositada na área alagada
do reservatório.
 Escavação inicial na El. 1.305m, sequência 1;
Ano 1 Fase 2
 Prevê-se ao término do avanço uma faixa de 100m de 4. 70 (b)
proteção da crista do maciço na El. 1.308.
 Escavação com “pit” final na El. 1.305m sequência 2;
Fase 3  Prevê-se, ao término do avanço, uma faixa de 100m de 4. 70 (c)
proteção da crista do maciço na El. 1.308.
 Escavação da faixa de proteção da El. 1.308 até a El.
1305;
Fase 4  Emboque do vertedor na cota 1.302;
4. 70 (d)
 Escavação inicial com base do “pit” na El. 1.302 m,
sequência 1.
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Nível 1308

Nível 1305 seq 1

(a)

(b)

Nível 1302 Seq 1

Nível 1305 Seq 2

Nível 1305

(c)

(d)

Figura 4.68 – Sequenciamento de lavra Ano 1: (a) Nível 1.308; (b) Nível 1.305 sequência 1; (c) Nível
1.305 sequência 2; e (d) Nível 1.302 sequência 1.

A Tabela 4.17 apresenta a descrição dos avanços de lavra para o Ano 2, divididos em 4
fases, com a geometria final de cada fase apresentada na Figura 4.69.
Tabela 4.17 – Avanços da lavra no reservatório da barragem-piloto Ano 2.

Ano

Fase

Descrição

Figura

Fase 1  Continuidade das escavações na El. 1.302m, sequência 1. 4.71 (a)
 Escavação final com base do “pit” na El. 1.302m, sequência
Ano 2
2;
Fase 2
4.71 (b)
 Prevê-se, ao término do avanço, uma faixa de 100m de
proteção da crista do maciço na El. 1305m.
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Tabela 4.17 (continuação) – Avanços da lavra no reservatório da barragem-piloto Ano 2.

Ano

Fase

Descrição

Figura

 Escavação da faixa de proteção da El. 1.305m;
 Emboque do vertedor na cota 1299m;
Fase 3  Avanço na El. 1.299,0 m, sequência 1;
Ano 2
 Prevê-se ao término do avanço uma faixa de 100m de
proteção da crista do maciço na El. 1302m;
Fase 4  Escavação inicial da El. 1.296 m, sequência 1.

Nível 1302 Seq 1

4.71 (c)

4.71 (d)

Nível 1302 Seq 2

Nível 1305

(a)

(b)

Nível 1296 Seq 1
Nível 1299 Seq 1

Nível 1299

(c)

(d)

Figura 4.69 – Sequenciamento de lavra Ano 2: (a) Nível 1.302 sequência 1; (b) Nível 1.302 sequência
2; (c) Nível 1.299 sequência 1; e (d) Nível 1.296 sequência 1.

A Tabela 4.18 apresenta a descrição dos avanços de lavra para o Ano 3, divididos em 2
fases, com a geometria final de cada fase apresentada na Figura 4.70.
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Tabela 4.18 – Avanços da lavra sobre o reservatório da barragem-piloto Ano 3.

Ano

Fase

Descrição

Figura

 Continuidade das escavações na El. 1.296 m, sequência 1.
Fase 1  Escavação de parte da faixa de proteção da El. 1.302m;
4.71 (a)
 Emboque do vertedor na cota 1.296m.
 Escavação final com base do “pit” na El. 1.296m, sequência
Ano 3
2;
Fase 2  Escavação da faixa de proteção da El. 1.302m;
4.71 (b)
 Prevê-se ao término do avanço uma faixa de 100m de
proteção da crista do maciço na El. 1.299m.

Nível 1296 Seq 1
Nível 1296 Seq 2

Nível 1299

(a)

(b)

Figura 4.70 – Sequenciamento de lavra Ano 3: (a) Nível 1.296 sequência 1; e (b) Nível 1.296
sequência 2.

A Tabela 4.19 apresenta a descrição dos avanços de lavra para o Ano 4, divididos em 4
fases, com a geometria final de cada fase apresentada na Figura 4.71.
Tabela 4.19 – Avanços da lavra no reservatório da barragem-piloto Ano 4.

Ano

Fase
Fase 1

Ano 4
Fase 2

Descrição

Figura

 Escavação inicial na El. 1.293m, sequência 1,
mantendo a faixa de 100m de proteção da crista do 4.73 (a)
maciço na El. 1.299m.
 Escavação final com “pit” na El. 1293m, sequência 2;
 Emboque do vertedor na cota 1293m;
4.73 (b)
 Prevê-se ao término do avanço o rebaixamento da
faixa de 100m de proteção da crista do maciço da El.
1.299m para El. 1.296.
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Tabela 4.19 (continuação) – Avanços da lavra no reservatório da barragem-piloto Ano 4.

Ano

Fase

Fase 3
Ano 4
Fase 4

Descrição

Figura

 Escavação inicial na El. 1.290m, sequência 1;
 Emboque do vertedor na cota 1.290m;
4.73 (c)
 Rebaixamento da faixa de 100m de proteção da crista
do maciço da El. 1.296 para El. 1.293.
 Escavação final com base do “pit” na El. 1.293m,
4.73 (d)
sequência 2.

Nível 1293 Seq 1

Nível 1293 Seq 2

(a)

(b)

Nível 1290 Seq 2

(c)

(d)

Figura 4.71 – Sequenciamento de lavra Ano 4: (a) Nível 1.293 sequência 1; (b) Nível 1.293 sequência
2; (c) Nível 1.290 sequência 1; e (d) Nível 1.290 sequência 2.

A Tabela 4.20 apresenta a descrição dos avanços de lavra para o Ano 5, divididos em 4
fases, com a geometria final de cada fase apresentada na Figura 4.72.
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Tabela 4.20 – Avanços da lavra sobre o reservatório da barragem-piloto Ano 5.

Ano

Fase

Descrição

Figura

Fase 1





Escavação inicial na El. 1.287m, sequência 1;
Emboque do vertedor na cota 1.287m;
Rebaixamento da faixa de 100,0m de proteção da
crista do maciço da El. 1.293m para El. 1.290m;

4.74 (a)

Ano 5 Fase 2



Escavação do “pit” até El. 1.284m, sequência 2;

4.74 (b)

Fase 3



Escavação do “pit” até El. 1.281m, sequência 1;

4.74 (c)



Escavação do “pit” final até a El. 1.278,0m,
sequência 1.

4.74 (d)

Fase 4

Nível 1284 Seq 2

(a)

(b)

Nível 1281 Seq 1

(c)

(d)

Figura 4.72 – Sequenciamento de lavra Ano 5: (a) Nível 1.287 sequência 1; (b) Nível 1.284 sequência
2; (c) Nível 1.281 sequência 1; e (d) Nível 1;278, sequência 1.

257

4.7.6 Avaliação da segurança geotécnica do plano de lavra

Os cálculos de estabilidade foram realizados utilizando o software Slide 6.0. Em todas as
análises foram considerados o critério de ruptura de Mohr–Coulomb e o método de
equilíbrio limite de Morgenstern-Price, utilizando-se de superfícies de ruptura circular.
Esse método satisfaz tanto o equilíbrio de forças quanto o de momentos, assumindo uma
função matemática arbitrária para descrever a direção das forças entre fatias. Como a
massa potencialmente instável é dividida em fatias infinitesimais, um programa
computacional, no caso o Slide 6.0, é essencial para obter o fator de segurança. A saída
gráfica de todas análises de percolação e estabilidade se encontra no ANEXO D.


Avaliação da condição atual de segurança da barragem-piloto

O conhecimento da condição de segurança geotécnica do barramento, antecedendo o
início das atividades de lavra, constitui etapa crucial, visto que barragens com fatores de
segurança marginais são estritamente sensíveis às operações de desmonte, devido às
constantes alterações no estado de tensões provocadas pelo avanço da lavra e pelas
vibrações induzidas pelos equipamentos envolvidos nas operações.

O modelo geotécnico de análise seguiu as definições apresentadas no Iten 4.6 para
definição da seção de análise, com avaliação conforme proposição de cenários descritos
no Item 3.4.6, que possibilitam análises simulando diferentes condições de solicitação em
razão do grau de saturação em que os rejeitos possam ser encontrados no reservatório,
incluindo análises de gatilho e pós-gatilho por liquefação. Os parâmetros de resistência
ao cisalhamento dos materiais representativos do maciço e fundação estão descritos no
Item 4.6.3, para os rejeitos, foram sintetizados na Tabela 4.21, juntamente com o fator de
segurança obtido para os cenários 1, 2, 3, 4 e 5.

A condição de segurança geotécnica obtida para os cenários 1, 2 e 3, a partir de parâmetros
obtidos em ensaios triaxiais não drenados e saturados, com picos de ruptura
correspondentes a grandes deformações e pós-pico dilatante, demonstra fatores de
segurança (FS) elevados, condizentes com a situação de regime de fluxo observada na
instrumentação e condição de praia satisfatória, notoriamente superior a 100m.
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Tabela 4.21 – Parâmetros geotécnicos e fatores de segurança para os cenários 6, 7, 8.

Cenário
1
2
3
4
5

Parâmetros para os rejeitos
′
𝑟𝑢 𝑆𝑢 (kPa)
nat kN/m3) 𝑐 ′ (kPa) 𝜙 (°) 𝑐 (kPa) 𝜙 (°)
25,72
6 a 10 29 a 34
25,72
6 a 10 29 a 34
0,40
25,72
5 a 25 20 a 22 25,72
0,23’v
25,72
0,09’v

FS
2,61
2,30
2,03
1,43
0,78

*’ (ângulo de atrito efetivo); (ângulo de atrito total); Su (parâmetros de resistência não drenada); ru
(Parâmetro de poropressão, definido como poropressão/tensão total).

Da mesma forma, o cenário 4, que simula a ocorrência de gatilho de liquefação
(carregamento rápido, deformações em longo prazo, rupturas localizadas de taludes,
erosões, etc.), mas, com parâmetros que englobam ensaios de campo e laboratoriais com
picos de resistência correspondentes a pequenas deformações e comportamento pós-pico
contrátil, apresentou fator de segurança (FS) acima de 1,3. Olson (2001) propõe que, para
análises de gatilho, cujo fator de segurança seja superior a 1,3, a análise pós-gatilho não
seria necessária. Entretendo, como todo desenvolvimento teórico para obtenção da
resistência liquefeita do material já fora realizado, o fator de segurança, conforme cenário
5, foi obtido, apresentando fator de segurança inferior a uma unidade. Assim, a lavra da
barragem-piloto seria uma garantia adicional ao empreendedor, visto que, na hipótese da
ocorrência de um gatilho de liquefação, com esforços além da resistência de pico, o
barramento poderia se apresentar instável. Os valores de referência para o Fator de
Segurança obtido nas análises em condições drenadas foi de FS ≥ 1,5; e, para as análises
não drenadas de FS ≥ 1,3, com exceção dos cálculos utilizando resistência liquefeita, que
tiveram como referência o valor de FS ≥ 1,1, os valores estão aderentes à NBR 13.028.


Avaliação da segurança das operações de desmonte da barragem-piloto

A avaliação local consta de uma geometria básica, representando as premissas de altura
de banco, largura de crista e inclinação dos taludes utilizadas no desenvolvimento do
plano de lavra, com seção conforme Figura 4.74. A condição de poropressões no interior
do rejeito abordada em cada cenário buscou simular distúrbios gerados pela lavra, onde
não haveria um nível freático estabelecido, seja pelo alívio das escavações, seja por ações
de rebaixamento. Para a geometria inicialmente proposta na Figura 4.74, foi simulada
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uma alteração com um talude contínuo de 6m de altura, ante dois bancos intercalados por
uma berma de 7m, conforme Figura 4.73. Esta geometria de talude contínuo se mostrou
totalmente instável e foi descartada no desenvolvimento do plano de lavra.

Figura 4.73 – Seção utilizada para análise da estabilidade local.

A Tabela 4.22 apresenta o Fator de Segurança (FS) associado à estabilidade geotécnica
para as geometrias de frente de escavação.
Tabela 4.22 – Parâmetros geotécnicos e fatores de segurança para os cenários 6, 7, 8.

Cenário
6
7
8

Parâmetros para os rejeitos
FS
′
nat (kN/m3) 𝑐 ′ (kPa) 𝜙 (°) 𝑐 (kPa) 𝜙 (°) 𝑟𝑢 𝑆𝑢 (kPa) Berma S/Berma
25,72
6,0 29,0
0,40
1,15
0,63
25,72
5,0
20,0
1,21
0,78
25,72
0,81
0,23’v 1,15

*’ (ângulo de atrito efetivo); (ângulo de atrito total); Su (parâmetros de resistência não drenada); ru
(Parâmetro de poropressão, definido como poropressão/tensão total).

Devido ao caráter temporário das escavações e à adoção de geometrias altamente
restritivas em relação à altura, com objetivo de minimizar os danos potenciais em uma
eventual ruptura, se propõe um Fator de Segurança (FS) mínimo de 1,15 para os taludes
de escavação para etapa de projeto conceitual, calculados de acordo com os cenários 6, 7
e 8, que simulam condições não drenadas, onde atuariam poropressões induzidas por
carregamento e/ou cisalhamento, com origens em ações de carregamento ou
descarregamento durante as etapas de lavra.

A avaliação global buscou analisar a estabilidade em cada fase da lavra, simulando a
influência dos avanços na estabilidade dos taludes do “pit” e também a estabilidade do
barramento, com geometrias de avanço, conforme Figuras 4.68 a 4.72, estando as seções
utilizadas como referência para os avanços plurianuais representadas em planta na Figura
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4.74. Para a avaliação global, a estimativa de poropressões considerou que, em todas as
etapas da lavra, os rejeitos estariam saturados, sendo o Cenário 10 aplicável somente para
a seção AA’ jusante, que num evento extremo afetaria a segurança global da estrutura.

Figura 4.74 – Seções de referência para a análise de estabilidade do plano de lavra.

A Tabela 4.23 apresenta o Fator de Segurança (FS) associado à estabilidade geotécnica
para as geometrias de avanço da lavra.
Tabela 4.23 – Fatores de segurança por seção para os cenários 9 e 10.

Fator de Segurança (FS)
Cenário 9 – 𝑆𝑢 (𝑃𝐼𝐶) = 0,23’v)
Cenário 10 – 𝑆𝑢 (𝐿𝐼𝑄) = 0,09’v)
Avanço
AA’
AA’
AA’
AA’
BB’
CC’
BB’
CC’
(jusante) (montante)
(jusante) (montante)
1308
(1)
(1)
2.97
(1)
(1)
(4)
(4)
(4)
1305
1,31
2.39
1.76
1,34
0,63
(4)
(4)
(4)
1302
1,35
1,44
1.23
1,52
0,65
(4)
(4)
(4)
1299
1,55
1,60
2.44
1,16
0,80
(4)
(4)
(4)
1296
1,68
1,32
2.03
1,09
1,10
(4)
(4)
(4)
1293
1,79
1,11
2.03
1,16
1.13
(4)
(4)
(4)
1290
1,79
1,32
1.74
(3)
1,79
(4)
(4)
(4)
1287
1,80
(2)
1.62
(3)
(2)
(4)
(4)
(4)
1284
1,79
(2)
1.59
(3)
(2)
(4)
(4)
(4)
1281
1,80
(2)
(3)
(3)
(2)
(4)
(4)
(4)
1278
1,80
(2)
(3)
(3)
(2)
(4)
(4)
(4)
Notas: (1) Sem avanço; (2) Talude final em solo; (3) Final do avanço; (4) Não aplicável em “pit”.
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Os valores de referência para os Fatores de Segurança obtidos nas análises em condições
não drenadas para o Cenário 9 estão dentro do proposto para o pit de lavra (FS ≥ 1,15),
da mesma forma para a estabilidade global da seção AA’ jusante, sempre com FS ≥ 1,3.
Para o cenário 10, que representa a condição pós-gatilho de liquefação, com o avanço da
lavra a partir da cota 1.296 m (12 m abaixo da crista), se adequaria para FS ≥ 1,1.


Avaliação de segurança dos depósitos intermediários de estocagem

A avaliação de segurança dos depósitos intermediários/temporários seguiu a proposição
dos cenários descritos no Item 3.4.6, que constam da avaliação da estabilidade global,
para uma geometria com bancos de 10m de altura, bermas operacionais também de 10m
e inclinação entre bermas de 22º (2,5:1), para um empilhamento final com no máximo
30m de altura, conforme Figura 4.75.

Figura 4.75 – Seção tipo proposta para os depósitos intermediários.

A simulação da formação dos depósitos por meio dos cenários de análise buscou avaliar
se os rejeitos poderiam ser empilhados imediatamente após sua escavação, ou se um ciclo
de secagem seria necessário para minimizar a geração de excessos de poropressão. A
Tabela 4.24 apresenta o Fator de Segurança (FS) associado à estabilidade do
empilhamento para os cenários avaliados.
Tabela 4.24 – Parâmetros geotécnicos e fatores de segurança para os cenários 11 e 12.

Cenário
11
12

Parâmetros para os rejeitos
nat (kN/m ) 𝑐 ′ (kPa) 𝜙 ′ (°) 𝑐 (kPa) 𝜙 (°)
25,0
5
30,5
25,0
10
20
3

𝑟𝑢
0,20
-

FS
1,75
1,38

O valor de referência para o Fator de Segurança obtido nas análises em condições
drenadas foi de FS ≥ 1,5 e para as análises não drenadas de FS ≥ 1,3. Ambas as simulações
atenderiam em se tratando de um depósito temporário com a geometria proposta.
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4.8

RESULTADOS TESTES DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE

4.8.1 Resultados teste 1: dragagem utilizando draga anfíbia de sucção e recalque

O Regime de teste do equipamento draga foi aplicado entre os meses de janeiro e abril,
totalizado 90 dias de monitoramento, sendo a jornada de trabalho dividida em 2 turnos de
8 horas cada um, 7 dias por semana. O período de 21/01/2013 a 20/04/2013 foi definido
pela disponibilidade hídrica presente no reservatório da barragem-piloto durante esses
meses, sendo esta uma condição essencial para que não houvesse limitação de trabalho
do equipamento, o que poderia ocorrer se o teste fosse realizado em meses de seca.

Apesar de o equipamento poder operar com profundidade de corte de até 8m, por questões
de segurança operacional da barragem, essa profundidade foi limitada a 4m, evitando a
formação de taludes submersos que pudessem vir a se desmoronar e comprometer a praia
de rejeitos da barragem. O fato da limitação de profundidade, segundo o proprietário do
equipamento, não foi fator decisivo na produtividade apresentada pela draga.

A Tabela 4.25 apresenta uma síntese da programação e execução do teste. Procurou-se
manter a distância de descarga em 1.000m, com variações máximas de ±50m. A
disponibilidade física orçada para o equipamento foi de 80%.
Considerando uma densidade “in situ” estimada em 2,2 t/m3, e analisando a produtividade
média obtida por hora, o rendimento do equipamento foi ligeiramente superior ao
rendimento teórico do equipamento obtido na curva do fabricante, que, para uma distância
de 1.000m, seria algo em torno de 110m3/h, enquanto se apurou 130,12m3/h por hora
efetivamente trabalhada. Essa diferença está diretamente ligada às varrições no
comprimento da tubulação e também na variação da densidade “in situ”, que não é uma
constante dentro do reservatório.

A produtividade do teste ficou 8% abaixo do previsto, motivada pela baixa
disponibilidade física apresentada pelo equipamento nos primeiros 60 dias de teste,
relacionada principalmente a problemas mecânicos e, em menor escala, por falta de
pessoal e escassez de combustível.
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Tabela 4.25 – Síntese do teste de dragagem realizado na Barragem de Vargem Grande.

Horas trabalhadas
Volume (m3)
Disp. Física (%)
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
21/02/13 a 20/03/13
384
255
50.000
33.017
80
53
21/02/13 a 20/0313
384
360,5
50.000
46.886
80
75
21/02/13 a 20/03/13
384
445
50.000
58.078
80
93
Período

Pode-se concluir que o equipamento testado aparenta rendimento adequado, podendo ser
utilizado com êxito na lavra de barragens com fins de aproveitamento dos rejeitos. A
baixa disponibilidade física do equipamento provavelmente está relacionada ao fato de a
draga possuir aproximadamente 20 anos de operação, situação que poderia ser contornada
com a locação ou compra de equipamentos em melhor estado de conservação.

Com relação ao rendimento horário superior ao previsto, acredita-se que este fato esteja
relacionado à facilidade de avanço encontrada pela ferramenta de corte da draga ao
escavar os rejeitos, visto que o esperado pelo fabricante é que os materiais mais densos
apresentem granulometria semelhante a cascalhos, e não de granulometria fina quanto aos
rejeitos de minério de ferro. Outro fato relevante é que a densidade máxima dos sólidos
contidos na polpa durante a execução do teste pode ter oscilado acima de 20%, motivado
também pela alta densidade e granulometria do rejeito, entretanto, por falta de
aparelhagem, não foi realizado o controle de sólidos na polpa durante o teste.

4.8.2 Resultados teste 2: escavação mecanizada para retomada de rejeitos com
equipamentos diversos

O Regime de teste dos equipamentos de convencionais de terraplanagem foi realizado
entre os meses de agosto e novembro, totalizado 90 dias de monitoramento, sendo a
jornada de trabalho dividida em 2 turnos de 8 horas cada, 6 dias por semana. O período
de 21/08/2016 a 20/11/2016 foi definido pela possibilidade de avaliar a performance das
operações sob condições de tempo seco e chuvoso, de modo a avaliar as dificultadas
impostas pelas condições climáticas a este tipo de operação.
A Tabela 4.26 apresenta os dados de praticabilidade operacional durante os meses de
teste, o regime de chuvas acima do previsto reduziu os dias efetivamente trabalhados em
23,3%. Foi observado que as operações de escavação em regime de “bota-espera” foram
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menos afetadas pelas chuvas, sendo o impacto maior nas operações de carga e
recebimento do material no local de depósito. Para condição de chuvas isoladas, em
média, após duas horas do término, já se era possível retomar as operações por completo,
e, no caso de chuvas intensas e duradouras, a retomada das operações se deu em média
24 horas após o término das precipitações.
Tabela 4.26 – Praticabilidade durante os meses de teste.

Precipitação acumulada
(mm)
21/08/16 a 20/09/16
44,3
Período

Dias praticáveis
Previsto
Realizado
25
20

21/09/16 a 20/10/16

103,8

20

15

21/10/13 a 20/11/16

158,5

15

11

Como já mencionado no descritivo operacional (Item 3.5.2), inicialmente previa-se a
realização da carga direta dos rejeitos escavados nos caminhões, fato este que só se
concretizou oportunamente em algumas regiões onde o desvio imposto pelas plataformas
de trabalho provocou a perda de umidade após vários dias sem fluxos de descarga das
usinas, e praticamente todo o teste ocorreu com a escavação e colocação do material em
“bota-espera” para uma posterior remoção. Esse fato causou um impacto considerável na
produtividade originalmente prevista, sendo necessário o incremento de uma escavadeira
para auxiliar na carga dos caminhões. A Tabela 4.27 apresenta a média das amostragens
aleatórias, para o teor de umidade e massa específica aparente seca, realizadas nos pontos
de carga das frente de escavação e no depósito localizado em uma área licenciada perto
da barragem.
Tabela 4.27 – Valores médios de umidade e massa específica aparente seca nos pontos de carga e
depósito.

Período
21/08/16 a 20/09/16

W (%)
Carga
Depósito
22,6
17,5

s (g/cm3)
Carga
Depósito
1,55
2,23

21/09/16 a 20/10/16

17,8

15,6

1,65

2,57

21/10/13 a 20/11/16

17,1

9,4

1,80

2,21
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Foi possível verificar que, para teores de umidade ≤ 23%, a remoção para o depósito era
considerada viável, até possibilitando a carga direta de caminhões. Para teores de umidade
superiores a 23%, o material foi mantido em “bota-espera”, com ciclo variando entre 24
e 48 horas, sem a ocorrência de precipitação, até que o material ganhasse consistência
para ser transportado. No depósito após as operações de espalhamento, na ausência de
chuvas, foi notada uma rápida perda de umidade, mesmo não havendo nenhum elemento
de drenagem interna abaixo dos rejeitos, permitindo o lançamento de uma nova camada
após 72 horas decorridas do espalhamento do material. A Tabela 4.28 apresenta uma
síntese da programação e execução do teste, mostrando a produtividade obtida e os
valores médios aferidos para a disponibilidade física dos equipamentos testados. A DMT
praticada foi de 2,3km, sendo a disponibilidade física orçada para os equipamentos tanto
de carga como de transporte de 90%, havendo equipamentos reservas para todas as
categorias.
Tabela 4.28 – Síntese do teste de dragagem realizado na Barragem de Maravilhas II.

Horas trabalhadas
Volume (m3)
Disp. Física (%)
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
21/02/13 a 20/03/13
400
320
22.000
29.733
90
96,87
21/02/13 a 20/0313
320
240
73.000
43.786
90
95,57
21/02/13 a 20/03/13
240
176
55.000
51.200
90
98,07
Período

Nos primeiros 30 dias de operação em regime de teste, a produtividade prevista foi
incialmente minorada em virtude da necessidade de construir os lastros/plataformas de
suporte para o desenvolvimento da lavra. No planejamento inicial, as plataformas
construídas passariam apenas por manutenção, premissa essa que não se concretizou pela
contínua necessidade de altear essas plataformas, devido ao fluxo constante das descargas
de rejeitos, que provocavam uma constante elevação do reservatório.

Nota-se que, apesar da praticabilidade operacional imposta pelo regime de chuvas ser
23,3% inferior ao orçado, a produtividade obtida no teste ficou em 16,7% abaixo do
orçado, estando esta compensação relacionada com uma maior disponibilidade física em
relação ao orçado. De fato, no dimensionamento de frota, foi prevista uma produtividade
média de 3.600m3/dia, sendo essa expectativa de produtividade superada em condições
ideais de operação na ausência de interferências. Pode-se, então, associar o deficit de
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produtividade, ou como elementos limitadores da produtividade, o número maior de
eventos chuvosos e a constante necessidade de altear as plataformas de trabalho, que
competem principalmente com a atividade de transporte, pois os caminhões utilizados na
manutenção das plataformas são os mesmos utilizados para a remoção, gerando conflito
quanto à

execução em paralelo das duas atividades, resultando na diminuição da

produtividade média diária.

Pode-se concluir que os equipamentos de terraplanagem testados se apresentaram
adequados para a escavação de rejeitos de granulometria fina (aproximadamente 70%
passante na peneira 200 (0,075mm)) e alta massa específica dos grãos (Gs = 3,31), com
picos de produtividade e disponibilidade física dos equipamentos acima do previsto. A
operação é extremante sensível à ocorrência de chuvas, com o tempo de paralisação
variando em razão do volume de precipitação. O resultado final do teste ficou prejudicado
pela constante entrada de material oriundo das descargas de usina, que levaram a uma
constante necessidade de alteamento das plataformas, consumindo recursos que não
foram dimensionados para tal.

Durante o período de teste não ocorreu nenhum incidente geotécnico relacionado à
ruptura de lastros/plataformas ou atolamento de escavadeiras e caminhões, evidenciado
que a metodologia adotada no teste pode ser empregada com êxito na lavra de barragens
e que, com o devido dimensionamento de frota, grandes volumes podem ser obtidos,
atendendo a uma operação em escala industrial com fins de aproveitamento dos rejeitos,
mas ao mesmo tempo a escavação do material em “bota-espera” pode não viabilizar a
lavra total de uma barragem dada a dificuldade de aprofundamento da lavra.
4.8.3 Resultados teste 3: escavadeira tipo “dragline” operando sobre plataforma
O Regime de teste da escavadeira tipo “Dragline”, modelo HS 855 HD, foi realizado entre
os meses de agosto e novembro, totalizado 90 dias de monitoramento, sendo a jornada de
trabalho dividida em turno único de 8 horas, 5 dias por semana. O período de 21/08/2016
a 20/11/2016 foi definido pela possibilidade de avaliar a performance das operações sob
condições de tempo seco e chuvoso, de modo a determinar as dificultadas impostas pelas
condições climáticas a este tipo de operação.
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A Tabela 4.29 apresenta os dados de praticabilidade operacional durante os meses de
teste, devido ao regime de chuvas acima do previsto, houve uma redução nos dias
efetivamente trabalhados. O equipamento é versátil, sendo capaz de operar mesmo
durante chuvas de baixa intensidade, possibilitando a retomada da operação
imediatamente ao término de precipitações de maior intensidade, entretanto, as
interferências climáticas impactam a movimentação e posicionamento do equipamento
entre frentes de trabalho, na impossibilidade de abastecimento e até mesmo no acesso do
operador ao equipamento, visto que a praça de trabalho fica recoberta por uma camada
de lama formada pelo material dragado, que é arrastado pela ação das águas das chuvas,
necessitando, após a maioria dos eventos chuvosos, de uma manutenção de praça com o
trator de esteira ou motoniveladora para que haja a retomada das operações, o que implica
redução da praticabilidade.
Tabela 4.29 – Praticabilidade durante no período de execução do Teste 3.

Precipitação acumulada
(mm)
21/08/16 a 20/09/16
44,3
21/09/16 a 20/10/16
103,8
21/10/13 a 20/11/16
158,5
Período

Dias praticáveis
Previsto
Realizado
20
20
20
17
15
11

A Tabela 4.30 apresenta uma síntese da programação e excussão do Teste 3. A
disponibilidade física orçada para o equipamento foi de 75%. Nos primeiros 30 dias de
operação em regime de teste, a produtividade manteve-se dentro dos padrões inicialmente
previstos. No segundo e terceiro mês, houve impacto devido às chuvas que reduziram os
dias praticáveis de trabalho e também influenciaram a disponibilidade física do
equipamento, cuja manutenção necessita de tempo estável para ocorrer.
Tabela 4.30 – Síntese do Teste 3 realizado na Barragem de Vargem Grande.

Período

Volume (m3)

Horas trabalhadas

Disp. Física (%)

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

21/08/16 a 20/09/16

120

120

24.000

24.475

75

76,88

21/09/16 a 20/10/16

120

95,5

24.000

19.093

75

70,22

21/10/13 a 20/11/16

90

52

18.000

10.400

75

59,10
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Pelo somatório de interferências relacionadas às condições climáticas, a produtividade
obtida no teste ficou em 18,27% abaixo do previsto. Em condições de clima seco, os
parâmetros iniciais de dimensionamento se mostraram adequados, entretanto, os impactos
causados pelas chuvas foram subestimados, sendo necessário, no caso de uma operação
contínua nos moldes do Teste 2, rever os parâmetros referentes à praticabilidade e à
disponibilidade física para o equipamento, prevendo valores distintos para a
disponibilidade física em razão do regime de chuvas.
As vantagens de trabalhar com escavadeiras do tipo “Dragline” estão relacionadas à
possibilidade de alcançar distâncias e profundidades superiores às alcançadas por
escavadeiras de braço estendido, sem a necessidade de redução do volume de caçamba,
conforme observado na execução do Teste 3.

Foi possível realizar a limpeza completa de uma baia de 40m de largura e 4m de
profundidade, sendo a escavação realizada com alcance de até 20m, com o equipamento
circulando ao redor da baia. Outro ponto positivo está relacionado à possibilidade de
trabalhar continuamente durante o período chuvoso, desde que as condições de drenagem
de praça sejam eficientes e permitam a operação da escavadeira, algo que não foi possível
de se manter durante a execução deste Teste 3, mas que poderia ser perfeitamente
corrigido em uma operação contínua, com o dimensionamento adequado das drenagens
para as praças de trabalho e se prevendo equipamentos de infraestrutura para se manter
as condições projetadas. Sob essas condições, o uso de “draglines” pode ser considerado
uma opção vantajosa em projetos de lavra de barragens.

4.8.4 Resultados teste 4: escavadeiras anfíbias atuando no fluxo de descarga de
rejeitos, drenagens fluviais e pluviais

O Regime de teste dos equipamentos foi aplicado entre os meses de junho e dezembro,
totalizado 180 dias de trabalho, sendo a jornada de trabalho realizada em regime de turno
único de 8 horas, 6 dias por semana. O período de 21/06/2016 a 20/12/2016 foi definido
pela possibilidade de avaliar a performance dos equipamentos sob condições de clima
seco e chuvoso, de modo a determinar as dificuldades impostas pelas condições
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climáticas a este tipo de operação, além da necessidade de um período de 6 meses para
implementar todo o plano de trabalho previsto para o teste.

A Tabela 4.31 apresenta os dados de praticabilidade operacional durante os meses de
teste, o regime de chuvas observado durante os dias não impactou os dias trabalhados,
mesmo com chuvas isoladas de alta intensidade, não foi necessária a paralisação ou
recolhimento do equipamento. O ponto de atenção com relação às chuvas se refere à
condição de acesso para abastecimento, visto que o efeito da precipitação pode impedir a
chegada do veículo com combustível, sendo imprescindível a utilização de veículo com
tração nas quatro rodas e até mesmo barco de apoio.
Tabela 4.31 – Precipitação e praticabilidade durante os meses de execução do Teste 4.

Precipitação acumulada
(mm)
21/06/16 a 20/07/16
0,0
21/07/16 a 20/08/16
2,2
21/08/16 a 20/09/16
43,9
21/09/16 a 20/10/16
44,3
21/10/16 a 20/11/16
103,8
21/06/16 a 20/07/16
158,5
Período

Dias praticáveis
Previsto
Realizado
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

A Tabela 4.32 apresenta uma síntese da programação e execução do teste, apresentando
os volumes movimentados, além dos valores médios de disponibilidade física obtidos
para os equipamentos avaliados. A disponibilidade física orçada para os equipamentos
foi de 85%.
Tabela 4.32 – Síntese do teste de dragagem realizado na Barragem de Maravilhas II.

Período
21/06/16 a 20/07/16
21/07/16 a 20/08/16
21/08/16 a 20/09/16
21/09/16 a 20/10/16
21/10/16 a 20/11/16
21/11/16 a 20/12/16

Horas trabalhadas
Volume (m3)
Previsto Realizado Previsto Realizado
170
179
30.600 32.218,2
170
185
30.600 33.377,4
170
81
30.600 14.628,6
170
147
30.600 26.562,6
170
186
30.600 33.579,0
170
176
30.600 31.728,6
270

Disp. Física (%)
Previsto Realizado
85
89,49
85
92,71
85
40,63
85
73,78
85
93,27
85
88,13

O Volume movimentado foi estimado com base na produtividade de ambos os
equipamentos, que é de 90m3/h, considerando uma densidade “in situ” base seca,
estimada em 1,6t/m3 para os rejeitos depositados.

A produtividade total do Teste 4 ficou 8% acima do previsto, mesmo com a baixa
disponibilidade física dos equipamentos nos meses de outubro e novembro, demostrando
uma boa assertividade dos parâmetros de dimensionamento. Todas as paralisações por
problemas mecânicos, extraordinários às manutenções periódicas que geraram
indisponibilidade dos equipamentos foram relacionadas a problemas no material rodante
das escavadeiras, evidenciando uma fragilidade desses componentes. Assim, passou-se a
limitar os deslocamentos dos equipamentos ao estritamente necessário para realização das
atividades, excluindo, por exemplo, os deslocamentos para abastecimento, e o
combustível passou a ser levado de barco até próximo às escavadeiras, em vez de as
máquinas até as margens do reservatório.

Analisando o resultado prático do teste, pode-se concluir que os equipamentos testados
apresentaram rendimento acima do esperado, executando em plenitude o plano de
trabalho proposto para cada frente de trabalho, promovendo o desvio do fluxo dos rejeitos
e águas fluviais e pluviais para a ombreira esquerda do reservatório, criando, assim,
condições para a execução do Teste 2 e evitando o assoreamento da região das captações
de água, impondo um regime de manejo dentro do reservatório que propiciou aos
operadores da barragem total flexibilidade quanto ao preenchimento dos espaços do
reservatório, sem que houvesse a necessidade de montagem de tubulações adicionais.
Durante o Teste 4, cerca de 6Mm3 de rejeitos que chegaram ao reservatório da Barragem
de Maravilhas II, foram dispostos de maneira ordenada em pontos de difícil ocupação,
que provavelmente ficariam preenchidos apenas com água se não houvesse a ação de
manejo dentro do reservatório.

A Figura 4.76 apresenta a condição de operação imposta ao fluxo de rejeitos já no terceiro
mês de operação após o início do Teste 4, demostrando o êxito do emprego das
escavadeiras anfíbias no manejo dos fluxos dentro do reservatório do reservatório da
barragem, apresentando o potencial dos equipamentos testados como ferramentas de
apoio na lavra de barragens de rejeitos.
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Figura 4.76 – Leiras defletoras forçando o fluxo pela ombreira esquerda do reservatório da
Barragem de Maravilhas II.

4.8.5 Resultados teste 5: lavra em escala de produção – uso da técnica de
vibro - adensamento

O Teste 5, simulando uma operação de lavra de barragens em escala de produção, foi
realizado de 01/03/2017 a 28/02/2018, totalizado 364 dias de monitoramento, sendo a
jornada de trabalho dividida em 3 turnos de 8 horas cada, 7 dias por semana. O período
de 12 meses possibilitou avaliar a performance das operações sob condições de tempo
seco e chuvoso, mapeando as dificultadas impostas pelas condições climáticas a este tipo
de operação.

O início da operação de lavra se deu com excessiva necessidade de construção de
“lastros” que possibilitassem o tráfego de equipamentos, servindo de vias de acesso ao
desenvolvimento da lavra. A geometria de escavação proposta para o avanço da lavra,
esquematizada na Figura 3.51 (Item 3.5.5), se mostrou, pelo excesso de umidade bem
próxima dos limites de estabilidade, com seus taludes de escavação sujeitos a
deformações e até mesmo a processos lentos e contínuos de ruptura por fluência, como
exemplificado na Figura 4.77.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.77 – Exemplos de deformações durante o processo de lavra: (a) deformação em frente de
escavação; (b) ruptura por excesso de umidade em frente de escavação (c) ruptura por fluência em
frente de escavação.
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A ideia inicial era evoluir a lavra seguindo a inclinação do terreno natural de fundo do
reservatório, respeitando a geometria definida para a escavação, operação que
inicialmente se mostrou viável, até que o aprofundamento contínuo acarretou sérios
problemas de instabilidade, em razão da umidade e altura elevado dos taludes de
escavação (talude contínuo de seis metros de altura sem a execução de berma
intermediária), que culminou em uma ruptura de médias proporções caracterizada por
uma “corrida de lama”, provocando danos materiais a uma escavadeira que realizava a
escavação (Figura 4.78), motivando a paralisação e replanejamento de todo o teste.

Figura 4.78 – Ruptura com soterramento parcial de escavadeira: Visão geral e preparação para
retirada.

A equipe técnica envolvida na exceção do teste, após análise e constatação de falha na
execução da geometria de projeto, definiu que a continuidade das escavações seguiria por
faixas com delimitação de altura, simulando uma lavra em tiras do reservatório, e não
mais seguindo a inclinação do terreno. Esta metodologia possibilitaria a lavra parcial ou
total de um reservatório de rejeitos, mesmo em condições saturadas, naturalmente, com
um maior volume de material para confecção de lastros de suporte. Situações de
instabilidade são recorrentes em operações de lavra de barragens cujos rejeitos se
encontram saturados, devendo o equipamento de carga e a plataforma de carregamento
para o caminhão serem compatíveis com a altura do talude, evitando o soterramento dos
equipamentos em uma eventual ruptura. Essa condição que a geometria proposta para o
teste é capaz de garantir, desde que executada corretamente, conforme análises dos
273

Fatores de Segurança (FS) associados previamente à estabilidade geotécnica dos taludes
de escavação (Tabela 4.33), com base em parâmetros definidos no Item 4.6.3.
Tabela 4.33 – Parâmetros geotécnicos e fatores de segurança para o Teste em Escala de Produção.

Parâmetro
ru
 (º)

FS
Berma 5m Sem berma

Cenário

’ (º)

’Efetivo

29

-

0,40

-

1,21

0,64

Total

-

20

-

-

1,16

0,81

Su

-

-

-

0,23’v

1,15

0,89

Su (kPa)

Devido ao caráter temporário das escavações e à adoção de geometrias altamente
restritivas em relação à altura, com objetivo de minimizar os danos potenciais em uma
eventual ruptura, o Fator de Segurança (FS) mínimo de 1,15 foi fixado para os taludes de
escavação, calculado de acordo com os cenários propostos da Tabela 4.33, que simulam
condições não drenadas, onde atuariam poropressões induzidas por cisalhamento com
origens em ações de alívio de tensões durante as etapas de lavra empregadas no teste. Os
fatores de segurança calculados para a condição “sem Berma” simulam o incidente de
instabilidade ilustrado na Figura 4.78, onde um talude contínuo de 6m de altura foi
executado sem se resguardar a berma de calço de 5m, configurando um erro operacional.

Para a realização do teste, como o reservatório ainda recebia rejeitos, foi necessário o
desvio do fluxo e isolamento da área com o auxílio de escavadeiras anfíbias, além da
execução de camadas de lastro (plataformas operacionais) com espessuras entre 0,5m e
1,5m para tráfego dos equipamentos. Nesse arranjo, os caminhões foram carregados de
forma direta nas frentes de lavra (Figura 4.79), com possibilidade de alimentação de uma
planta de beneficiamento, ou a formação de um depósito temporário para posterior
aproveitamento.

Entretanto, a superação da instabilidade dos taludes de escavação não resultou na solução
de todos os problemas operacionais, pois, como havia a necessidade de se estocar em
forma de empilhamento todo o material escavado durante o teste, além de se atingir as
metas de produção, a alta umidade dos rejeitos se apresentou como um empecilho para as
operações de carga, transporte e espalhamento do material, que não se apresentava como
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autoportante nos locais de estocagem. A etapa de transporte se mostrou extremamente
afetada pela umidade, uma vez que o material fluido impedia a plena carga dos
caminhões, reduzindo a produtividade da frota, o que motivou o desenvolvimento e
acréscimo de uma etapa de “adensamento mecânico” do rejeito (Figura 4.80),
posteriormente nomeado de vibro-adensamento, com objetivo de melhoria na
trabalhabilidade das operações de lavra e disposição.

Figura 4.79 - Desenvolvimento da lavra em “tiras”, nos moldes propostos no Item 3.5.5.

(a)

(b)

Figura 4.80 – Adensamento mecânico: (a) Escavadeira Placa vibratória; (b) Escavadeira Anfíbia.

De fato, os equipamentos “Escavadeira Anfíbia” e “Escavadeira Placa Vibratória”
utilizados no teste apresentaram bons resultados, reduzindo o teor de umidade médio do
rejeito depositado no barramento de 25,7% para 20,6%, alterando significativamente sua
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consistência, melhorando os índices de produtividade em todas as etapas da lavra. A
melhor eficiência dos equipamentos utilizados no adensamento mecânico e desague do
rejeito, que permitiu alcançar a redução de umidade apresentada anteriormente, deuse dentro da faixa granulométrica apresentada na Figura 4.81 (Zona B). Fora da faixa, em
seu limite inferior (Zona A), o desague é lento, e o resultado final nem sempre é
satisfatório. Quando o rejeito se encontra fora em seu limite superior (Zona C), a
consistência e umidade permitem a carga direta sem a necessidade da aplicação do
processo de adensamento. As variações de granulometria observadas ocorreram em razão
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Figura 4.81 – Eficiência da técnica de vibro-adensamento utilizando os equipamentos descritos
para o Teste Lavra em Escala de Produção.

Por questões de mobilidade e produtividade, priorizou-se o uso da Escavadeira Anfíbia
em relação à Escavadeira Placa Vibratória, pois o equipamento anfíbio possibilita trafegar
e adensar qualquer parte do reservatório, enquanto a placa vibratória montada sobre uma
esteira convencional, necessita de uma plataforma de trabalho ou após o ciclo da
Escavadeira Anfíbia, melhorando a eficiência do processo, embora, com alguns ajustes
de engenharia, a placa vibratória também poderia ser montada acoplada a um
equipamento anfíbio. O período entre o ajuste da geometria de escavação, com a adoção
da berma calço e o desenvolvimento do processo de vibro-adensamento, levou 4 meses.
Após este período, a operação de lavra foi padronizada em ciclos de adensamento,
escavação e disposição do rejeito, exemplificados respectivamente nas Figuras de 4.82 a
4.85.
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Figura 4.82 – Adensamento: Emprego de escavadeira “anfíbia”, juntamente com o bombeamento
do excesso de água gerado na operação.

Figura 4.83 – Adensamento: Aspecto após o bombeamento da água do processo, onde se observa a
formação de “sand boils” ao longo de toda camada adensada.

Figura 4.84 – Escavação: Início da lavra dois dias após o término do processo.
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Figura 4.85 – Disposição: Visão geral da área de disposição.

Pode se observar na Figura 4.86 (a), a estrutura estratificada resultante do processo de
segregação hidráulica ocorrido nas partículas do rejeito depositado no reservatório,
condição idêntica à observada após o enchimento do “canal teste”, apresentado no item
6.4.1. Já na Figura 4.86 (b), observa-se a quebra da estrutura deposicional após o processo
de vibro-adensamento, com a formação de um horizonte denso e uniforme, onde não são
identificadas camadas estratificadas.

(a)

(b)

Figura 4.86 – Diferentes aspectos da lavra na mesma região: (a) antes da aplicação do processo de
adensamento; (b) após a aplicação do processo de adensamento.

A Tabela 4.34 apresenta os dados de praticabilidade operacional durante os meses de
teste. O regime de chuvas dentro do previsto na maioria dos meses resultou em um
aumento de 5% nos dias praticáveis. As operações de escavação com carga direta e
lançamento do material no depósito foram fortemente impactadas na ocasião de
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ocorrência de chuvas intensas. Para condição de chuvas isoladas, em média, após duas
horas do término, já se era possível retomar as operações por completo, e, no caso de
chuvas intensas e duradouras, a retomada das operações se deu em média 24 horas após
término das precipitações.
Tabela 4.34 – Praticabilidade durante os meses de teste.

Período
Março / 2017
Abril / 2017
Maio / 2017
Junho / 2017
Julho / 2017
Agosto / 2017
Setembro / 2017
Outubro / 2017
Novembro / 2017
Dezembro / 2017
Janeiro / 2018
Fevereiro /2018

Precipitação acumulada
(mm)
97,2
12,3
34,3
30,3
0,0
0,0
9,6
129,2
271,9
178,1
207,5
318,5

Dias praticáveis
Previsto
Realizado
15
18
25
23
30
25
30
28
30
30
30
30
25
28
20
22
15
25
15
21
20
22
20
17

A inclusão da etapa de vibro-adensamento antecedendo a lavra do rejeito melhorou
significativamente as condições operacionais, tanto nas frentes de escavação como nos
pontos de descarga no depósito. A setorização do depósito intermediário atingiu seu
objetivo, possibilitando que, dentro do ciclo de secagem de 30 dias, a área estivesse
liberada, garantindo uma excepcional condição de empilhamento. A Tabela 4.35
apresenta a média das amostragens aleatórias para o teor de umidade e massa específica
aparente seca, realizadas nos pontos de lavra localizados na Barragem de maravilhas II e
no depósito localizado em uma área licenciada próxima à barragem.
Tabela 4.35 – Valores médios de umidade e massa específica aparente seca para o Teste em Escala
de Produção.

Ponto de coleta

wméd (%)

s-méd (g/cm3)

Nº

Lavra
Descarga
Após 30 dias

20,60
18,90
12,64

1,920
1,954
1,976

43
57
16
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A Figura 4.87 apresenta o contraste de umidade do rejeito escavado, logo após seu
lançamento no depósito, e sua posterior compactação após o ciclo de secagem.

Figura 4.87 – Contraste de umidade: (a) No lançamento; (b) Compactação após 30 dias.

Para teores de umidade em torno 20%, a remoção para o depósito foi bastante facilitada,
possibilitando a carga direta de caminhões e enchimento por completo da báscula. Após
a padronização das operações, um teor de umidade limite de 23% foi fixado para a
realização da lavra, para se evitar desmoronamentos e manter a condição operacional do
depósito. Acima deste valor, a frente de lavra era paralisada e o material retrabalhado com
a aplicação de vibro-adensamento até que se enquadrasse dentro da umidade de
referência. A Tabela 4.36, que apresenta uma síntese da programação e execução do teste,
destaca a produtividade obtida e os valores médios aferidos para a disponibilidade física
dos equipamentos testados.
Tabela 4.36 – Síntese do teste em escala de produção realizado na Barragem de Maravilhas II.

Horas trabalhadas
Previsto Realizado
Março / 2017
285
342
Abril / 2017
475
437
Maio / 2017
570
475
Junho / 2017
570
532
Julho / 2017
570
570
Agosto / 2017
570
570
Setembro / 2017
475
532
Outubro / 2017
380
418
Novembro / 2017
285
475
Dezembro / 2017
285
399
Janeiro / 2018
380
418
Fevereiro /2018
380
323
Período

Volume (m3)
Previsto Realizado
126.000
126.802
193.000
193.606
207.000
226.913
244.000
248.621
300.000
365.415
400.000
393.315
400.000
361.110
235.000
348.495
235.000
211.000
235.000
106.000
235.000
146.000
230.000
91.905
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Disp. Física (%)
Previsto Realizado
80
41
80
61
80
62
80
60
80
66
80
67
80
41
80
57
80
52
80
55
80
46
80
25

Após as operações de espalhamento, na ausência de chuvas, foi nítido a rápida perda de
umidade, mesmo não havendo nenhum elemento de drenagem interna abaixo dos rejeitos.
Entretanto, os melhores resultados operacionais foram observados após 30 dias
decorridos do lançamento. A DMT praticada foi de 3km, sendo a disponibilidade física
orçada para os equipamentos tanto de carga como de transporte de 85%, não havendo
equipamentos reservas. O volume inicial programado de 4,8Mm3, foi reprogramado para
3,04 Mm3 após três meses de operação em virtude das dificuldades operacionais (excesso
de umidade), que motivaram a inclusão da etapa de vibro-adensamento.

Nos primeiros 90 dias de operação em regime de teste, foram previstos volumes de
produção que refletissem o processo de mobilização e construção dos equipamentos
especiais, como também a necessidade de construir a infraestrutura de desenvolvimento
da lavra. A partir do mês de outubro, as produtividades programadas tiveram seu valor
reduzido em razão do período chuvoso, refletindo as dificuldades operacionais dessa
época do ano.

Nota-se que, apesar da praticabilidade operacional em razão do regime de chuvas ter sido
5% superior ao previsto, a produtividade obtida no teste ficou 7,8% abaixo, refletindo a
disponibilidade física dos equipamentos, que ficou a quém do esperado em determinados
meses do ano. De fato, no dimensionamento de frota, foi prevista uma produtividade
média de 8.300 m3/dia, sendo essa expectativa de produtividade superada em condições
ideais de operação na ausência de interferências. Pode-se, então, associar o deficit de
produtividade exclusivamente à baixa disponibilidade física dos equipamentos, que
impactaram principalmente as atividades de transporte e adensamento de rejeitos,
resultando na diminuição da produtividade média diária.

Pode-se concluir que os equipamentos de terraplanagem testados se apresentaram
adequados para a escavação de rejeitos de granulometria fina (aproximadamente 70%
passante na peneira 200 (0,075mm)) e alta massa específica dos grãos (Gs = 3,31g/cm3),
com picos de produtividade dos equipamentos acima do previsto. A operação é
extremante sensível a ocorrência de chuvas, com o tempo de paralização variando em
razão do volume de precipitação. O resultado final do teste ficou prejudicado também
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pela constante entrada de material oriundo das descargas de usina, que levou à
necessidade de realizar o desvio constante dos rejeitos oriundos dessas descargas.

O incidente de ruptura ocorrida no teste, com potencial de danos a equipamentos e
pessoas, foi resultado da execução de uma de geometria diferente da prevista incialmente
para as escavações, a qual previa a estabilidade geotécnica dos taludes em rejeitos. O
equívoco foi corrigido imediatamente após o incidente, com a adoção de uma geometria
estável e segura. Antes da ruptura, com talude contínuo de 6m de altura, o fator de
segurança era em torno de 50% menor quando comparado ao se resguardar uma berma
de calço de 5m, criando um patamar intermediário com 3m de altura.

A não ocorrência de novos incidentes após a adoção da geometria com a berma calço
prevista inicialmente, evidencia que a metodologia de lavra adotada no teste pode ser
adaptada com êxito para outras barragens de rejeito e que, com o devido
dimensionamento de frota, grandes volumes podem ser obtidos, atendendo a uma
operação em escala industrial com fins de aproveitamento dos rejeitos, ratificando a lavra
de barragens como solução de manejo e descomissionamento. A introdução da etapa de
vibro-adensamento possibilitou a realização de manejo nas áreas que foram lavradas
anteriormente, com o direcionamento do rejeito após o término da lavra, com ciclo médio
de 30 dias entre o enchimento, descanso, vibro-adensamento e lavra, conforme
Figura 4.88.

Vibro-adensamento - escavadeira anfíbia

Vibro-adensamento - escavadeira placa

Aréa preparada para o enchimento

Liberação para lavra

Figura 4.88 – Ciclo de manejo por meio da lavra.
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Sem a realização de estudos de viabilidade técnica com base na realidade de cada
barragem, dificilmente um projeto de lavra sairá do papel dadas às incertezas e riscos
desse tipo de operação, em que sempre as questões técnicas relacionadas à segurança das
operações devem preponderar sobre os critérios econômicos da lavra. Nesta linha, quando
a lavra se trata de solução para descomissionamento, a eliminação de uma barragem de
rejeitos pode valer muito a pena para o empreendedor, independentemente do valor.


Ganho de resistência no processo de vibro-adensamento

O ganho de resistência com a aplicação do processo de vibro-adensamento foi avaliado
por meio da realização de ensaios tipo CPTu (Figura 4.89) em uma mesma região antes e
após a aplicação processo, utilizando somente o equipamento escavadeira anfíbia para
condicionamento do material.

Figura 4.89 – Ensaio CPTu sendo realizado no rejeito após o vibro-adensamento.

As Figuras 4.90 e 4.91 apresentam respectivamente os resultados antes e depois do uso
do equipamento anfíbio, para uma profundidade de referência de 3m de profundidade. Os
ensaios evidenciaram ganhos em termos de resistência de ponta próximos ou superiores
a 100% até uma profundidade de 2m, a partir deste ponto não se evidencia nenhum
acréscimo pronunciado de resistência.
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Também, ao se observar os ábacos da classificação SBTn para solos, com base em ensaios
tipo CPT (modificado de Robertson, 1990), verifica-se a diminuição da dispersão dos
resultados e a migração das faixas 3, 4 e 5 (argilas, argilas siltosas e siltes argilosos) para
as faixas 6, 7 e 8 (siltes argilosos, siltes arenosos e areias siltosas). Com relação à geração
de poropressões, apesar dos baixos valores registrados em ambos os ensaios, a geração
nos primeiros 2 metros após o vibro-adensamento pode ser considera nula, representando,
além da melhoria na trabalhabilidade do material, também ganhos na condição de
estabilidade.

Figura 4.90 – Ensaio realizado antes da aplicação do vibro-adensamento.

Figura 4.91 – Ensaio realizado após a aplicação do vibro-adensamento.
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Incialmente se esperava que a eficiência do processo atingisse pelo menos 3m de
profundidade, o que não ocorreu conforme o ensaio realizado. Um dos principais motivos
avaliados pela equipe técnica que acompanhou o teste foi que a lança e o porte da
escavadeira anfíbia limitaram o condicionamento a uma profundidade máxima de 2m e
que mesmo se uma etapa complementar, utilizando-se da escavadeira placa fosse
executada, o ganho de resistência inicial impediria que a energia aplicada fosse
transmitida além da profundidade previamente adensada. Uma proposição para superar
esta limitação e se atingir os 3 m previstos, seria a construção de um equipamento hibrido,
concebido da junção da escavadeira anfíbia com escavadeira placa vibratória, conforme
Figura 4.92, que conseguiria aliar aumento de eficiência do processo de vibroadensamento e atingir a profundidades de 3m.

Figura 4.92 – Proposta de desenvolvimento de um novo equipamento denominado placa-anfíbia.



Monitoramento durante o teste

Durante a execução do teste, as atividades de enchimento e lavra de uma das frentes foi
monitorada com a utilização de um piezômetro elétrico, que permite a captação de forma
rápida das poropressões geradas, incluindo eventos oriundos de ações dinâmicas. O
Equipamento utilizado consta de um moderno sistema de piezômetro acoplado a um
transmissor wireless, que permite a visualização da poropressão diretamente no display
do equipamento, ou na tela de um computador ligado a uma unidade receptora. O
Equipamento utilizado é de fabricação EMERSON, empresa de tecnologia e automação
industrial, que forneceu os componentes e assistência técnica em caráter de teste (Figura
4.93). Os resultados de 30 dias de monitoramento são apresentados na Figura 4.94.

Também foram avaliados os esforços causados por vibrações nas proximidades de uma
das frentes de lavra, com o objetivo de conhecer a velocidade individual de partícula,
frequência de propagação, aceleração da gravidade gerada e os deslocamentos de
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partículas resultantes, com o auxílio de sismógrafos de engenharia (Figura 4.95), cedido
pela empresa VMA Sismo em caráter de deste.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.93 – Monitoramento talude de escavação: (a) Posição em relação a lavra; (b) Display do
equipamento; (c) Aquisição remota.
Adensamento (descanso)

6,00

Vibro-Adensamento

Enchimento
5,00

4,90

4,67
4,39

Lavra

5,01

4,51

4,51

4,58
4,10

Pressão (mca)

4,00
3,16

3,00
2,49

2,00

1,00

0,00

Período de monitoramento

Figura 4.94 – Monitoramento do ciclo de enchimento e lavra durante um período de 30 dias.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.95 – Monitoramento nas proximidades de uma patrulha de uma patrulha de lavra
formada por uma escavadeira de porte 35 t e 4 caminhões 8X4 de 45 t.
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Dois modelos de sismógrafos de engenharia foram testados, Minimate Plus e Micromate,
ambos da fabricante Instatel. A Tabela 4.37 apresenta os valores máximos registrados em
30 minutos de monitoramento.

As Figuras 4.96 a 4.99 apresentam, de forma gráfica, os valores resumidos na Tabela
4.37, com descrição talhada das vibrações geradas durante a escavação do rejeito.
Tabela 4.37 – Parâmetros geotécnicos e fatores de segurança para o Teste em Escala de Produção.

Parâmetro
Referência
Velocidade de Partícula
Deslocamento de
Resultantes - VpR (mm/s)
Partículas (mm)
Maior Valor
0,7650
0,0206
Menor Valor
0,1260
0,0002
Valor Médio
0,2296
0,0041

Aceleração (g)
0,0337
0,0033
0,0057

Velocidade de partícula Individual VpI - mm/s

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

0,3
0,2
0,1
0,0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Número de monitoramentos
Vti - Velocidade Transversal Individual

Vvi = Velocidade Vertical Individual

Vli - Velocidade Longitudinal Individual

Figura 4.96 – Velocidades de partículas registras nas três direções de monitoramento.

Valores das freqüências de Pico - Hz
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Figura 4.97 – Frequências de pico registradas.
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Valores de aceleração da gravidade - g
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Figura 4.98 – Valores de aceleração da gravidade.
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Figura 4.99 – Deslocamentos de partículas registrados.

Tendo como base de referência os limite de velocidade de partícula de pico de 15 mm/s,
acima do qual pode haver danos provocados pelo uso de explosivos em minerações
próximas de áreas urbanas, que consta na publicação ABNT NBR 9653, que não faz
menção a barragens, mas que serve de base comparativa, e, ainda, com base em literatura,
em que valores inferiores a 5mm/s são classificados como baixos e associados a tráfego
de veículos, os valores medidos durante a escavação dos rejeitos no Teste 5 são incapazes
de provocar perturbações, sendo considerados extremamente baixos quando comparados
a valores de referência associados a danos causados por vibrações, não sendo a simples
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atividade de escavação, carga e transporte capaz de gerar gatilho de liquefação em
barragens de rejeitos, desde que realizada de forma ordenada e monitorada.


Disposição em depósito intermediário

Como descrito no Item 3.5.5, o material oriundo das escavações, por não se destinar
diretamente ao processo de tratamento, foi transportado e depósito distante a 3km da
barragem, em local licenciada para depósito de rejeitos e estéreis, disposto em camadas
com no máximo 2m de espessura, de forma ascendente, com bancos de 10m de altura,
bermas operacionais de 5 m e inclinação entre bermas de 22º (2,5:1), conforme sequência
da Figura 4.100.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.100 – Depósito intermediário: (a) Lançamento; (b) Espalhamento; (c) Compactação.

A Tabela 4.38 apresenta os valores médios obtidos no controle de compactação realizado
por amostragem aleatória após o término do teste, em trincheiras com 1m de
profundidade.
Tabela 4.38 – Controle de compactação após o término do teste (Valores médios).

Wótima (%)

s-máx (g/cm3)

GC (%)

Nº de Amostras

11,6

2,180

100,2

09

A média dos pontos de amostragem para o Grau de Compactação (GC) atingiu valores
acima de 100% em relação à energia do ensaio Proctor Normal. Essa foi uma
característica do material quando compactado no ramo seco (a baixo da umidade ótima).
A Figura 4.101 apresenta a visão geral do depósito formado ao término do teste.
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Figura 4.101 – Ajustes finais ao término do teste.

A adoção da geometria descrita anteriormente, juntamente com o ciclo construtivo,
garantiu a estabilidade geotécnica do empilhamento, dando flexibilidade a uma eventual
lavra com objetivo de manejo ou descomissionamento, permitindo a formação de
depósitos intermediários entre a lavra e a planta de tratamento, que podem ser geridos em
razão do ritmo de produção e influência dos volumes de chuva.

4.8.6 Comparativo entre os testes de desempenho e produtividade

Como apresentado no Item 2.6.4, Muir et al. (2005) procuraram agrupar os métodos de
retomada de rejeitos de acordo com suas vantagens e desvantagens, como maneira de auxiliar
na decisão de qual se adotar. De maneira complementar, Tabela 4.39 destaca a aplicação e o
potencial da metodologia adotada em cada teste, com destaque para o Teste 5 como o mais
eficiente e de maior potencial para lavra de estruturas construídas por aterro hidráulico.
Tabela 4.39 – Comparativo entre os testes de desempenho e produtividade.

Item comparativo
Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5
Minimiza o consumo de água
Interferências climáticas (chuvas)
Melhor opção em áreas alagadas
Eficaz em áreas com baixa capacidade
suporte para o tráfego de equipamentos
Possibilidade de recuperação total dos
rejeitos (descomissionamento)
Possibilidade de recuperação parcial
(manejo)
Possibilidade de separar materiais
Custo operacional / Produtividade
Eficiente

Pouco eficiente

Ineficiente
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4.8.7 Lições aprendidas durante os testes lavra

Da experiência de execução dos testes ficaram as seguintes lições:

Os rejeitos depositados em barragens, na maioria dos reservatórios se encontram
saturados, com alto grau de dificuldade para sua escavação. Mesmo em estruturas
paralisadas há vários anos poderá haver horizontes saturados que representem risco para
a lavra;

É necessário estudar as características do rejeito depositado para que as análises de
estabilidade das escavações sejam consistentes, valendo-se de campanhas específicas;
Nas operações de lavra de barragens é imperativo a execução de camadas de lastro para
tráfego de equipamentos, seja com material de empréstimo, seja com o próprio rejeito
seco;

A baixa umidade observada em algumas frentes não deve servir de justificativa para
alterações de geometrias de projeto. A falsa impressão de melhoria nas condições do
material pode provocar equívocos de avaliação;
A lavra no período noturno é viável, com a adequada preparação durante o dia;

O empilhamento do rejeito escavado deve ser realizado mantendo sua umidade próxima
da ótima, eliminado sua condição de saturação. Para tal, dependendo da escala de
produção, grandes áreas de disposição podem ser necessárias para que o rejeito complete
seu ciclo de secagem, com a redução de sua umidade até a ótima;

Em escavações que adentrem reservatórios, onde os rejeitos se encontrem saturados, a
altura máxima do talude de escavação deve ser compatível com o porte e posição de carga
dos equipamentos, para que uma ruptura sob condição não drenada venha a resultar no
soterramento desses equipamentos;

A retomada de rejeitos depositados em barragens é uma clara alternativa à desativação,
descomissionamento e/ou manejo, podendo ser viável desde que estudada e desenvolvida.
Para tal, seis etapas são necessárias: Caracterização do reservatório; modelagem
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qualitativa e quantitativa do rejeito; elaboração do plano de lavra; definição da rota de
processo/local de deposição; arranjo geral operacionalizado e execução de testes em
escala de produção.

4.9

CRITÉRIOS DE PROJETO PARA LAVRA DE BARRAGENS DE REJEITO

O projeto de lavra de uma barragem de rejeitos envolve uma diversidade de aspectos,
especialmente quanto ao método de lavra, características dos rejeitos depositados,
destinação dos materiais e recuperação ambiental pós-lavra. Realizar a lavra em regiões
com precipitações pluviométricas superiores a 1.500mm é um desafio, pois, além dos
transtornos operacionais pela falta de condição de tráfego de equipamentos em dias
chuvosos, os reservatórios de barragens constituem exultórios de cursos d’água, condição
que representa um constante risco de alagamento das frentes de escavação.

Os critérios de projeto aqui apresentados visam definir uma sequência básica de estudos
para o desenvolvimento de um projeto de lavra a nível conceitual, que permita a obtenção
de elementos mínimos de projeto, sem os quais a lavra não se viabilizaria. A definição
dos critérios ocorreu com base nos resultados dos estudos desenvolvidos, referências
bibliográficas e também na experiência adquirida na execução de projetos de lavra e
dragagem em barragens pelo autor. Como todo o restante do desenvolvimento
apresentado nesta tese, os critérios propostos possuem caráter acadêmico, e, por serem
genéricos, são incapazes de prever situações peculiares de cada projeto de lavra.

4.9.1 Caracterização do reservatório

Para se realizar a caracterização do reservatório, coletas de amostras deformadas e
indeformadas devem ser realizadas em seções transversais, sempre que possível a cada
50 m a partir da crista do barramento. Os resultados deverão ser analisados em conjunto
com os dados de geração de rejeitos ao longo dos anos de operação (volumes,
granulometria e química), de modo a se constituir um modelo geológicogeotécnico/químico, conforme critérios propostos nos Itens 3.4.2 e 4.6.
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Caracterização geotécnica: Ensaios de granulometria, massa específica dos grãos, limites
de liquidez e plasticidade.

Ensaios especiais: Adensamento edométrico, permeabilidade, massa específica aparente,
compactação, índices de vazios máximo e mínimo, ensaios triaxiais CIU, CIUsat e CD. As
séries de ensaios CIU, CIUsat e CD devem ser executadas em amostras indeformadas e
também em amostras moldadas para 5 diferentes valores de índices de vazios, variando
entre máximo e mínimo, simulando diferentes condições de compacidade dentro do
reservatório, as faixas de tensões confiantes devem ser compatíveis com cada barragem.

Caracterização química e mineralógica:

Análises por difração de raio-X, raio-X

quantitativo e Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV).

4.9.2 Plano de investigação otimizado - Barragens similares

Dos resultados e experiências obtidos na execução do plano de investigação geológicogeotécnico para a barragem-piloto, em que se chama a atenção para os resultados das
sondagens à percussão executadas no reservatório da barragem, que não forneceram
informações de grande relevância, visto que, em grande parte dos furos executados, o
martelete desceu com o próprio peso, não sendo possível discretizar a partir dessas
informações camadas com resistências variáveis no reservatório, que, somente foi
possível, a partir das informações obtidas com os ensaios Tipo CPTu realizados na região
da praia de rejeitos, bem como dos dados da investigação indireta. Outro pronto relevante
consta da dificuldade de coletar amostras indeformadas em profundidade, dada a
consistência do material que raramente permite a recuperação de amostras representativas
em profundidades superiores a 10m ou abaixo do NA.

Diante do exposto, propõe-se a execução de um plano de investigação otimizado
preliminar, capaz de gerar dados para o desenvolvimento de projetos conceitual e básico
para lavra de barragens de rejeitos, que seria pontualmente complementado caso as
informações geradas não fossem suficientes para o desenvolvimento do projeto
detalhado. A proposta consiste em mapear a deposição dos rejeitos durante as etapas de
operação do barramento por semelhança de seções, espelhando o resultado em todo o
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reservatório, conforme premissas, procedimentos e metodologias aplicadas nos Itens 3.3,
3.4, 4.2, 4.3, 4.5 e 4.7, utilizando campanhas de ensaios Tipo CPTu e coleta de amostras
deformadas e indeformadas a partir da praia de rejeitos por meio de sondagem a percussão
(SPT). Ainda se propõe, o emprego de investigação indireta, utilizando a técnica de
Eletrorresistividade por Caminhamento Elétrico (ER), conforme esquematizado nas
Figuras 4.102 e 4.103. O emprego de ensaios S-SPT deve ser avaliado juntamente com a
geofísica.

ER - Eletroresistividade
(por caminhamento elétrico)

Reservatório

CPTu
SPT
ADS - Amostra deformada Sondagem

Lago

CPTu
SPT
AIS - Amostra Indeformada Sondagem
ADS - Amostra deformada Sondagem
AIP - Amostra Indeformada Poço
ADP - Amostra deformada Poço

Praia

Barramento

CPTu
SPT
AIS - Amostra Indeformada Sondagem
ADS - Amostra deformada Sondagem

Figura 4.102 – Arranho proposto para o plano de investigação otimizado (planta).

Reservatório

h
Lago

Praia
Barramento

H

Terreno natural

Figura 4.103 – Arranjo proposto para o plano de investigação otimizado (seção).

A partir da definição da seção que melhor represente toda a extensão do reservatório,
quatro padrões de investigação seriam aplicados em razão de sua localização ao longo da
extensão da barragem:
 Padrão 1: Pontos de investigação locados da região central em direção ao fundo
do reservatório, com espaçamento de 150m e profundidade equivalente à
espessura da camada de rejeitos. Realização de ensaios Tipo SPT (a cada metro)
e CPTu (cravação contínua e rápida);
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 Padrão 2: Pontos de investigação locados na praia de rejeitos, com espaçamento
de 50m e profundidade equivalente à espessura da camada de rejeitos. Realização
de ensaios Tipo SPT (a cada metro), CPTu (cravação contínua e rápida) e
dissipação de poropressões a cada 5m;
 Padrão 3: Pontos de investigação locados sobre diques de alteamento, com
profundidade equivalente à espessura da camada de rejeitos sob o dique.
Realização de ensaios Tipo SPT (a cada metro), CPTu (cravação contínua e
rápida) e dissipação de poropressões a cada 5m;
 Padrão 4: Linha de elétrodos coincidente com os pontos de investigação (padrões
1 e 2), longitudinal ao barramento, com extensão equivalente a 2 vezes a
espessura da camada de rejeitos no ponto de investigação.

A Tabela 4.40 apresenta as características de amostragem para cada padrão de
investigação. A Tabela 4.41 apresenta as campanhas de ensaios a serem realizados em
razão do tipo de amostra, visando à caracterização do reservatório conforme Item 4.7.1.
Tabela 4.40 – Padrões de investigação em função da região da barragem.

Padrão Legenda
1

Posição

Prof. (m)

h = 150 m H = Var.

Amostragem




2

h = 50 m

H = Var.



3

4

Crista

H = Var.

H = Var.
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Coleta de amostra deformada a cada 3m
(A1).
Coleta de amostra deformada a cada 3m
(A1).
Coleta de 1 amostra indeformada na
profundidade de 10m (A2).
Abertura de poço de amostragem na
praia, com coleta de bloco indeformado
a 1,5m de profundidade (A3).
Coleta de amostra indeformada a cada
3m (A1).
Coleta de 1 amostra indeformada na
profundidade de 10m (A2).
Caminhamento elétrico com elétrodos
espaçados a cada 4m.

Tabela 4.41 – Campanha de ensaios para cada tipo de amostra.

Campanha de ensaios
Amostra
Caracterização geotécnica

Ensaios especiais

A1

☒

☐

Caracterização química e
mineralógica
☒

A2

☒

☒

☐

A3

☒

☒

☐

A execução do plano de investigação otimizado nos moldes descritos é capaz de gerar
informações suficientes para a validação de hipóteses e aplicação de todas as
metodologias propostas nesta tese em nível conceitual de desenvolvimento.

4.9.3 Modelagem qualitativa e quantitativa do rejeito

A modelagem quantitativa e qualitativa pode ser realizada com base em dados históricos
de geração de rejeitos, topografias primitivas, ou, de forma direta, com amostragens ao
longo das seções de sondagens. A compilação dos resultados deve ser realizada com o
auxílio de softwares especialistas, tal qual se trabalha um modelo de jazida mineral em
que os teores e volumes são conhecidos. O Item 4.7.2 apresenta a modelagem realizada
para a barragem-piloto, em que foi possível a confecção de um modelo de blocos para a
exploração dos rejeitos depósitos no reservatório, a malha de blocos utilizaria valores
unitários com um metro cúbico. Dependendo do nível de detalhamento dos modelos
qualitativo e geotécnico, os resultados podem ser distintos, não sendo possível a
associação direta entre seus elementos.

4.9.4 Escolha do método de lavra

A escolha do método de lavra passa pelo objetivo final da atividade: Recuperação parcial,
total ou manejo dos rejeitos.

O desmonte hidráulico descrito no Item 2.6.1 é viável para reservatórios constituídos de
lamas ultrafinas que sejam facilmente carreadas pela água, em que o material oriundo da
lavra, depois de ser bombeado, alimentaria diretamente uma planta de tratamento. Não
seria indicado para barragens de rejeitos sensíveis à elevação do nível d’água e em locais
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onde uma ruptura do talude de montante possa gerar gatilho de liquefação, como é o caso
de barragens alteadas para montante.

A lavra por meio de dragas de sucção e recalque, conforme descrito no Item 2.6.2, seria
indicada apenas para barragens convencionais, onde se é possível controlar o nível d’água
à medida que se evolui a lavra. Da mesma forma que o desmonte hidráulico, as dragas de
sução e recalque permitem a alimentação direta de uma planta de tratamento de minério.
Em barragens de rejeitos, o emprego dessa técnica apresenta baixa mobilidade
operacional, pois dificilmente conseguira lavrar com segurança todo o rejeito depositado,
demandando uma associação com técnicas de escavação mecanizada e dragagem para
uma remoção completa.

A recuperação mecanizada, ou dragagem mecanizada (Item 2.6.3), representa a técnica
de melhor mobilidade operacional, permitindo a associação de equipamentos
convencionais de terraplanagem com escavadeiras tipo draga, possibilitando adentrar em
reservatórios à medida que se drene e promova o desaguamento dos rejeitos. A técnica
de vibro-adensamento detalhada nos Itens 3.5.5 e 4.8.5, tem potencial de promover o
desaguamento e viabilizar este tipo de operação.

4.9.5 Elaboração do plano de lavra

Para a elaboração de um plano de lavra para uma barragem, primeiramente é necessária
a definição do ritmo de lavra, conforme referência no Item 3.4.3, em que as geometrias
desenvolvidas suportem esse plano de produção e, ao mesmo tempo garantam a segurança
geotécnica ao longo de todo o processo de lavra. Todas as análises de estabilidade devem
ser realizadas sobre as geometrias operacionalizadas e não sobre seções matemáticas,
mesmo que na fase inicial de projeto. Para o primeiro ano, as geometrias do plano de lavra
devem refletir o desenvolvimento trimestral, para os anos subsequentes o semestral.

4.9.6 Definição da rota de processo/local de deposição

A definição da rota de processo para tratamento e enquadramento do rejeito às
especificações de mercado, parte da realização de testes de caracterização e concentração
297

em bancada, podendo ser necessários testes de campo em escala de produção para
validação dos resultados de laboratório. De modo geral, o tratamento pode constar de um
simples processo de peneiramento para retirada de impurezas e adequação da
granulometria, até a aplicação de modernas técnicas de concentração magnética e
flotação, dependendo da qualidade final do produto que se pretende obter. Uma
abordagem sobre as iniciativas de tratamento aplicadas a rejeitos é apresentada no Item
2.5. Da mesma, forma no Item 4.7.4, é apresentada a abordagem de rota de processo para
a barragem-piloto.

Caso a lavra e o aproveitamento do rejeito não acorram simultaneamente, sendo
necessária a criação de depósitos temporários/intermediárias aos pontos de tratamento, é
recomendável que a formação do empilhamento ocorra com grau de compactação mínimo
de 95%, obtido com tráfego de trator de esteira ou rolo compactador liso, adotando
geometria com bancos de 10m de altura, bermas operacionais também de 10m e
inclinação entre bermas de 22º (2,5:1), para um empilhamento final com no máximo 30m
de altura, em fundação com resistência à compressão mínima de 1kg/cm2.

4.9.7 Arranjo geral operacional

Um projeto conceitual para lavra de barragens deve apresentar um arranjo geral
operacionalizado, contendo o “layout” das principais estruturas (plantas de tratamento,
pátios de estocagem, depósitos intermediários, estações de bombeamentos, canteiro de
obras, vias acessos, canais de drenagem e estruturas extravasoras. A operacionalização
consiste na locação dos acessos e estruturas de drenagem com geometria real,
possibilitando o desenvolvimento do plano de lavra e geração das seções de análises,
conforme exemplo do Item 4.7.5 para barragem-piloto.

4.9.8 Estabilidade geotécnica

Em projetos de lavra de barragens, a estabilidade geotécnica deve ser garantida para o
barramento principal e diques de alteamento, taludes formados pela lavra e para os
depósitos temporários/intermediários quando for o caso. O Item 3.4.6 apresenta a
abordagem dos cenários de análises realizada para a barragem-piloto, a partir dos quais
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se propõe Fatores de Segurança (FS) conforme Tabela 4.42. A definição da condição de
análise está ligada aos resultados obtidos nas investigações diretas e indiretas, exigindo
uma análise criteriosa na distinção entre comportamento drenado e não drenado dos
rejeitos.
Tabela 4.42 – Condições de análise de estabilidade e fatores de segurança associados.

Condição de
solicitação
Início da lavra

Durante a lavra
(Pit semestral)

Empilhamento

Aplicabilidade

Condição de análise

FS

Barramento principal e diques
de alteamento
Barramento principal e diques
de alteamento

Total e Su

1,3

’Efetivo, Total e Su

1,3

’Efetivo e ru
Pit de lavra, geometria com
evolução semestral
Depósitos intermediários

(rejeito adensado)
Total e Su
(rejeito não adensado)
’Efetivo, Total

1,15

1,3

*’ (ângulo de atrito efetivo); (ângulo de atrito total); Su (parâmetro de resistência não drenada); ru
(Parâmetro de poropressão, definido como poropressão/tensão total); ’v (tensão efetiva vertical).

4.9.9 Hidrologia e hidráulica

As barragens em processo de lavra sempre que possível devem ser isoladas de sua bacia
de contribuição, para tal, estruturas de desvio tais como leiras, sumps e canais devem ser
construídos, diminuindo o fluxo de águas pluviais durante os meses de chuva, evitando a
necessidade de que o trânsito de cheias ocorra pelo reservatório em processo de
lavra. Caso o desvio não seja possível ou ocorra apenas de maneira parcial, existe a
necessidade de realizar um estudo hidrológico/hidráulico com cálculo do trânsito de
cheias em diferentes épocas do ano, definindo os volumes mínimos de reservatório e o
dimensionamento das estruturas extravasoras responsáveis por evitar o galgamento, no
momento da retirada de parte do barramento, no caso de barragens alteadas para montante
e linha de centro.

Dado ao caráter temporário das operações de lavra, que ocorrem em períodos
caracterizados como de curto e médio prazos, o transito de cheias e as estruturas
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extravasoras para o período chuvoso devem ser dimensionados para um Tempo de
Retorno (TR) de 500 anos, com borda livre remanescente de 0,5m, conforme indicação
da Tabela 4.43, ou seguir orientação normativa existente no momento da elaboração do
projeto.
Tabela 4.43 – Dimensionamento transito de cheias e estruturas extravasoras.

Época do ano
(região sudeste)
Abril - Setembro
Outubro - Março

TR (anos)

Borda livre (m) Necessidade de Praia

500
25

0,5
Sem

Sim
Não

Para o período chuvoso, dependendo do volume das precipitações, as áreas de lavra
podem ser inundadas; e a operação, paralisada. Nessa situação, para barragens alteadas
para montante e linha de centro, as análises de estabilidade devem prever comprimento
mínimo de praia a ser mantido para que não haja risco da elevação do nível freático no
barramento.

4.9.10 Instrumentação de controle

Devem ser previstos instrumentos mínimos para o controle das condições de estabilidade
do barramento durante o período de lavra, que permitam monitorar as vazões oriundas do
sistema de drenagem interna (vertedores ou calhas parshall), poropressões no maciço
(piezômetros e indicadores de nível) e deformações (marcos topográficos). Para todos os
instrumentos de controle, devem ser fixados os períodos de leitura e elaborados critérios
claros para avaliação e definição dos níveis de controle, com base nos resultados das
análises de estabilidade.

Toda ou parte da instrumentação já existente no barramento pode ser utilizada no
controle, desde que os níveis sejam ajustados para a condição da lavra. O plano de
instrumentação deve prever, em pontos estratégicos, a instalação de piezômetros de
resposta rápida (elétricos ou corda vibrante).

O projeto também deve prever o monitoramento de vibrações induzidos pelos
equipamentos utilizados na lavra, tal que permita monitorar e excluir equipamentos cujos
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níveis de geração de vibrações em termos de velocidade individual de partículas sejam
superiores a 1 mm/s a uma distância de 20m da estação de medição. Sugere-se o uso de
sismógrafos de engenharia ou equipamentos similares capazes de mediar as vibrações
geradas.

Um plano de inspeção visual também deve ser criado especificamente para avaliação das
condições dos taludes de escavação das áreas de lavra, independentemente da rotina de
monitoramento do barramento.

4.9.11 Descritivo operacional

O relatório de projeto deve apresentar um descritivo operacional detalhado, com a
metodologia de todas as atividades relacionadas à lavra de barragens, com o objetivo de
garantir a segurança operacional durante as atividades de escavação, carga, transporte,
lançamento, espalhamento e compactação de rejeitos.

O texto deve abordar aspectos relacionados à segurança, com tópicos específicos para
construção de lastros operacionais, escavação, formação/operação dos depósitos
temporários, atividades de apoio, rotinas de inspeções e monitoramento, fichas de
inspeção e plano de emergência no caso de acidentes.

4.9.12 Testes em escala de produção

O conhecimento de casos de sucesso na lavra de barragens é fundamental para agregar a
novos projetos experiências adquiridas e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para
questões geotécnicas envolvidas nesse tipo de operação. Além desse conhecimento, um
teste prévio de escavação deve ser realizado para avaliar a eficiência dos equipamentos
especificados no dimensionamento de frota, evitando perdas e ineficiências. Mesmo que
em escala reduzida todo ciclo operacional deve ser avaliado, com ênfase na estabilidade
dos taludes de escavação e condições de trafegabilidade sobre o rejeito.

4.9.13 Recuperação ambiental das áreas de lavra
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A recuperação ambiental das áreas resultantes da lavra de barragens deve seguir diretrizes
previstas no plano de fechamento da unidade industrial, em consonância com as
legislações ambientais vigentes.

Basicamente, deve-se prever as correções de taludes negativos e verticalizados para
inclinações estáveis, seguindo a conformação das encostas naturais adjacentes. Estruturas
de drenagem superficial podem ser necessárias para evitar processos erosivos, juntamente
com a formação de leiras de proteção executadas em curvas de níveis, até que a cobertura
vegetal se mostre eficiente.

A proteção vegetal deve ser dimensionada para que, o plantio inicial, composto por
gramíneas e leguminosas forrageiras, gradualmente, seja substituída pela vegetação
arbórea nativa, finalizando a integração da área de lavra com o ambiente natural.

Dependendo da aptidão regional pós-fechamento, a recuperação da área de lavra pode
constar da preparação do local para recebimento de áreas de uso comunitário, residencial,
ou até mesmo abrigar um novo empreendimento industrial.

4.10 PROPOSTA

DE

NÍVEIS

DE

CONTROLE

PARA

VIBRAÇÕES

INDUZIDAS POR EQUIPAMENTOS

Um teste de monitoramento sísmico foi realizado na barragem-piloto, com o suporte
técnico do especialista em monitoramento sísmico Sérgio Augusto da Companhia Vale,
onde, para a análise de ondas, equipamentos de aquisição off-line foram instalados no
corpo do barramento com o objetivo de entender as vibrações induzidas advindas de um
sistema de correias transportadoras de longa distância e por consequência as vibrações de
outras fontes como instalações de tratamento de minério, processos produtivos de lavras
(movimentação de equipamentos e desmonte de rocha com uso de explosivos).

O foco do monitoramento de vibração pelo terreno está na identificação de possíveis
gatilhos de liquefação, que, para materiais arenosos, podem resultar na geração de
excesso de poropressão (Tian-song et al., 1983; Charlie et al., 2001; Charlie et al., 2013).
O monitoramento sismográfico consiste em medições por meio de instrumentos
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denominados sismógrafos de engenharia. Esses equipamentos possuem dois sensores de
medições para definir a propagação de ondas pelo ar e pelo terreno (geofones) conforme
Figura 4.104.

Figura 4.104 – Sensores de medições pelo terreno (geofones) utilizado na barragem-piloto.

O Teste “Off-Line” teve início com o mapeamento da região da barragem, que levou em
consideração as características do rejeito e do terreno em seu entorno, com a definição
dos pontos de ensaio para o monitoramento, conforme Figura 4.105, de forma a propiciar
a cobertura de todo o talude de jusante da barragem, região de maior susceptibilidade a
danos causados por vibrações em estruturas construídas com o próprio rejeito.

Figura 4.105 – Estudo sismográfico off-line realizado na barragem-piloto.

Posteriormente, iniciaram-se os monitoramentos com os instrumentos sismógrafos de
engenharia cobrindo todo o barramento, sendo instalados 23 (vinte e três) equipamentos
com aquisição de dado de forma “Off-Line”, com objetivo de captar possíveis vibrações
advindas do processo operacional de tratamento de minério e suas estruturas auxiliares
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como TCLD – Transportadores Contínuos de Longa Distância. Nesta etapa também
foram determinadas algumas alterações de comportamento das fontes geradoras de
vibração: Inicialmente a correia transportadora (TCLD) que estava inserida no corpo da
barragem foi totalmente desligada e os equipamentos realizaram a aquisição de dados por
volta de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos, monitorando possíveis interferências de
vibrações advindas de fontes com maiores distancias, por exemplo as atividades de outras
unidades operacionais, mina a céu aberto, planta de pelotização, terminal ferroviário e
desmonte de rochas. Em um segundo momento, a correia transportadora sobre a barragem
foi acionada, em condição sem carreamento e com carregamento respectivamente,
também com intervalos de aproximadamente 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos em cada
situação para determinar as oscilações vibratórias. Finalizando o retiro de testes, foi
realizado novamente o monitoramento com a correia paralisada, mas desta vez com
intuito de entender os efeitos das vibrações induzidas após o processo operacional.

Ao término das análises dos resultados, mesmo com valores de pico medidos para a
Velocidade Individual de Partícula – PPV (Tabela 4.43) sendo considerados baixos
quando comparados aos quesitos técnicos e normativos da ABNT 9653/2018 e também
por normas internacionais de vibrações para estruturas de alvenarias, cavidades,
patrimônios históricos e naturais, já que não há normas ou legislações para barragens de
rejeito, foram realizadas análises de estabilidades pseudoestáticas com base nos dados
sismográficos de pico obtidos no monitoramento inicial realizado de forma off-line, em
uma abordagem extremamente conservadora, haja vista que os valores de pico foram
registrados de forma isolada, não representando vibrações induzidas de forma contínua e
uniforme na barragem, conforme simulação considerada nas análises pseudoestáticas por
seção, cujos resultados se encontram na forma de variação do Fator de Segurança (FS) na
Tabela 4.43.

Pela diferenciação na escala de frequência entre os eventos sísmicos naturais,
considerados pelo software de análise (Slide versão 6.0) nas análises pseudoestáticas, e
os valores de PGA (aceleração da gravidade) na Tabela 4.44 calculados a partir de dados
dos sismógrafos de engenharia e utilizados nas análises de estabilidade, os valores
adotados podem ser considerados como majorados em 10 vezes.
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Tabela 4.44 – Valores máximos de referência Test “Off-Line”.

Referencia

PPV (mm/s)

PGA (g)

Variação FS (%)

TCLD Parado
TCLD sem carga
TCLD com carga
Detonação

0,189
0,302
0,349
0,315

0,000
0,008
0,012
0,006

0,00
-4,31
-5,20
-3,45

Os dados apresentados na Tabela 4.43, serviram de referencia inicial para a definição de
níveis de segurança para a barragem-piloto, observando-se os FS limite para vibrações
que são aceitos para barragens de rejeitos conforme McGrew, 2009. Dessa forma, os
níveis de controle foram fixados por escala de limites com descrições de Normal, Atenção
e Alerta, conforme Figura 4.106.

Após as averiguações de segurança e estudos iniciais, foram determinados os pontos de
medições automatizados e definidas as metodologias de medições e transmissões de
dados para um estudo contínuo de longo prazo, com transmissão “On-Line” dos
resultados para um banco de dados para tratamento e análise, em que foram definidas
regras para tomadas de decisões. Nesse contexto, foi avaliado que o processo de
emergência deveria ser determinado por zonas ou seções, conforme Figura 4.107, onde o
nível de emergência consistirá na identificação de acionamento simultâneo em alerta do
arranjo de instrumentos sismógrafos por seção, seguindo a divisão: Seção 1 – SMA”s
(1,2,3,9 e 14) ou Seção 2 - SMA”s (4, 5, 6, 10 e 13) ou Seção 3 - SMA”s (7, 8 e 11).
ZC

ZC > 4Hz

Componente
Longitudinal

Transversal
Vertical

ZC < 4Hz

Checar PPV e PGA

Checar PGA e PGD

PPV (mm/s)

PGA (g)

PGD (mm)

Normal: PPV ≤ 1

Normal: PGA ≤ 0,005

Normal: PGD ≤ 0,1

Atenção: 1mm/s < PPV ≤ 3,5

Atenção: 0,005g < PGA ≤ 0,015

Atenção: 0,1 < PGD ≤ 0,5

Alerta: PPV > 3,5

Alerta: PGA > 0,015

Alerta: PGD > 0,5

Figura 4.106 – Limites de segurança para barragem.
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Figura 4.107 – Configuração proposta para avaliação sismográfica por seção.

Pereira (2018) destaca que, em grandes estruturas, é vantajoso o emprego de
equipamentos digitais na rotina de monitoramento por toda extensão da barragem e que
o monitoramento dinâmico contínuo é crucial para tomada de decisão, devendo-se
também desenvolver rotinas de automação para o banco de dados e as análises dos
registros efetuados.

Da mesma forma que os tremores de terra naturais, os sismos induzidos devem ser
analisados, pois podem afetar as estruturas de uma maneira em geral. Essa possibilidade
de danos depende das formas de manuseio dos explosivos, modo de operação de
equipamentos de lavra e terraplenagem e instalações fixas perto das barragens de rejeitos,
pois uma má gestão das atividades dinâmicas geradoras de vibrações podem causar danos
desde pequeno a médio porte, e até mesmo impróprios às estruturas, que, por sua vez,
podem resultar em gatilhos de liquefação. Dessa forma, é necessário que haja uma
avaliação prognóstica com a utilização de equipamentos/instrumentos específicos para
medição e softwares avançados para análise das formas de propagação das ondas sísmicas
em áreas representativas das feições geológicas de entorno e sobre o próprio barramento.
O plano com base nos limites aqui propostos já se encontra implantado e em
monitoramento para a barragem-piloto.

4.11 RESUMO GERAL DA PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA LAVRA
DE BARRAGENS DE REJEITOS
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Nesta tese o desenvolvimento de pesquisa teve ênfase na proposição de um conceito de
desmonte, com seus pilares fundamentados na escolha de uma barragem-piloto, que
permitiu a montagem de um plano de investigação geológico-geotécnico específico para
projetos de lavra, incluindo investigação indireta por geofísica. Entretanto, o foco de todo
o trabalho se deu na proposição de metodologia para lavra de barragens visando o
aproveitamento dos rejeitos em nível conceitual de projeto, com uma abordagem
superficial dos resultados dos ensaios de campo e laboratório. A aplicação da metodologia
passa por seis etapas fundamentais:
Etapa 1 – Caracterização do reservatório: Etapa que consta de investigações geotécnicas,
levantamento de parâmetros em nível conceitual, levantamento de dados históricos dos
rejeitos depositados, análise de topografias existentes, proposição de hipóteses sobre a
formação do reservatório e simulações para entendimento das condições de campo.
Etapa 2 – Modelagem qualitativa e quantitativa do rejeito: Em um projeto com foco em
aproveitamento, a previsibilidade dos quantitativos a serem retomados com a lavra e
qualidade do produto a ser ofertado passam pela elaboração de um modelo numérico
representativo, capaz de suportar estudos sobre a viabilidade econômica da lavra.
Etapa 3 – Elaboração do plano de lavra: Etapa que consta do plano de produção, com a
definição dos volumes a serem explorados a cada ano, desenvolvimento das geometrias,
sequenciamento ao longo do tempo, análises de estabilidade de cada avanço do plano de
exploração e definição da destinação do material lavrado.
Etapa 4 – Definição da rota de processo/local de deposição: É imprescindível desde a fase
de planejamento a definição de qual processo será aplicado ao material, ou se não houver
aproveitamento em um primeiro momento, uma estocagem segura deve ser providenciada
em um local devidamente preparado.
Etapa 5 – Arranjo geral operacionalizado: O desenvolvimento inicial da lavra requer a
locação das estruturas de canteiro de obras, plantas de tratamento, depósitos
intermediários, acessos operacionais, canais de desvios, etc. O arranjo geral
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operacionalizado representa a síntese dos dimensionamentos, com base nos parâmetros e
critérios de projeto.
Etapa 6 – Execução de testes em escala de produção: Um teste prévio em campo,
realizando tarefas similares às de operação de produção, em materiais com características
parecidas, é a melhor forma de se gerar dados para o projeto de lavra e escolha dos
equipamentos, possibilitando o correto dimensionamento de frota, atendendo às
produtividades esperadas e reduzindo custos por ineficiências na fase de execução do
serviço.

A Figura 4.108 apresenta o fluxo metodológico proposto para a lavra de barragens de
rejeitos de ferro construídas pela técnica de aterro hidráulico:

ETAPA 1

Investigações geotécnicas e
caracterização por simulação

ETAPA 2

Criação de um modelo quantitativo e
qualitativo digital para exploração

ETAPA 3

Desenvolvimento das geometrias de
avanço para lavra e avaliações
geotécnicas

ETAPA 4

Definição do tratamento dos rejeitos e
locais de estocagem

ETAPA 5

Layout operacional obedecendo
parâmetros e critérios de projeto

ETAPA 6

Aplicação dos resultados por meio de
testes com equipamentos

Figura 4.108 – Fluxo metodológico para viabilidade técnica e econômica da lavra.
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CAPÍTULO 5

5

CONCLUSÃO

O desenvolvimento desta tese permite concluir que a problemática envolvida na lavra e
aproveitamento de rejeitos depositados em barragens construídas pela técnica de aterro
hidráulico é complexa e multidisciplinar, exigindo para seu pleno desenvolvimento uma
série de investigações e estudos de naturezas diversas, além de testes prévios para
definição do melhor conjunto de equipamentos para a execução da lavra. Na busca de
uma operação segura, os estudos geotécnicos se posicionam de maneira central,
entretanto, após os recentes acidentes ocorridos com as barragens de Fundão, em
Mariana, e, B1 de Brumadinho, a determinação das propriedades reológicas dos rejeitos
e a elaboração de estudos hipotéticos de ruptura, como abordados nos trabalhos de Ribeiro
(2015) e Machado (2017), tornaram-se mandatórios em projetos de descomissionamento.

A metodologia de pesquisa teve seu foco na definição de processos, estabelecimento de
critérios e obtenção de parâmetros de projetos em nível conceitual, com seus pilares
fundamentados na escolha de uma barragem-piloto, que permitiu a montagem de um
plano de investigação geológico-geotécnico específico para projetos de lavra, a partir do
qual foram definidas etapas para elaboração do conceito de desmonte e subsídios para
realização dos testes de desempenho com equipamentos simulando operações de lavra.
Da programação e execução plano de investigação geológico-geotécnico com foco
específico na lavra e desmonte pode se destacar:


Durante a execução do plano de investigação geológico-geotécnico, verificou-se
que os ensaios tipo SPT são pouco representativos na descrição do ganho de
resistência à medida que se aprofunda no reservatório de rejeitos, efeito que pode
ser pronunciadamente notado nos ensaios do tipo CPT e Vane Test, que se
mostram mais apropriados;
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A amostragem indeformada de rejeitos em profundidade constitui etapa crítica,
não devendo ser considerada como única fonte para a obtenção de parâmetros
geotécnicos em laboratório, dado o insucesso quanto à recuperação e qualidade
das amostras obtidas em profundidade;



Os métodos indiretos de investigação empregados neste trabalho auxiliaram na
definição estratigráfica dos materiais depositados no reservatório, componentes
da fundação e aterros em solo, permitindo o aumento do espaçamento da malha
de sondagem direta, possibilitando uma melhor cobertura da área, proporcionando
menor custo financeiro com sondagens diretas, reduzindo o custo final da
campanha de investigação;



Dada a quantidade e qualidade dos resultados dos ensaios de campo e laboratório,
foi possível obter para os rejeitos os valores de resistência ao cisalhamento não
drenada, tendo como referência para tratamento da base de dados de campo, a
partir dos ensaios tipo CPT, as formulações propostas por Olson e Stark (2003) e
Olson e Stark (2002), e para os ensaios de laboratório, a partir dos resultados dos
ensaios tipo CIU, a abordagem baseada na mecânica dos solos dos estados críticos
fundamentada por Terzaghi et al (1996);



As correlações para resistência ao cisalhamento não drenada obtidas na forma da
razão 𝑆𝑢 ⁄𝜎′𝑣0 para os rejeitos a partir dos ensaios de campo e laboratório
apresentaram associação direta com a Eletrorresistividade (ER) medida a partir da
superfície do reservatório na campanha de geofísica, representando uma maneira
rápida e relativamente barata de investigação, servindo para direcionar campanhas
de investigação direta de forma pontual em etapas posteriores de projeto;



Apesar das dificuldades de execução de todo plano de coleta e amostragem, a
quantidade e a qualidade dos ensaios executados podem ser classificadas como
satisfatória/suficiente para o desenvolvimento das análises demandadas para o
projeto de pesquisa desenvolvido nesta tese.

310

Para a concepção de desmonte proposta, que visou subsidiar um mínimo de informações
que garantam consistência ao desenvolvimento de projetos em nível conceitual, concluise:


Os resultados do ensaio deposicional em campo, realizados no canal teste, da
mesma forma que em experimentos em escala montados em laboratório
descrevem a deposição do rejeito influenciada pela segregação hidráulica das
partículas por densidade, caracterizada pela diminuição do diâmetro das partículas
e teor de ferro com o distanciamento do ponto de lançamento. A associação direta
do enchimento do reservatório de uma barragem a um modelo de segregação
hidráulica permite, na ausência de dados amostrais, recompor a formação do
reservatório com base nos dados de balanço de massa do processo industrial. Esta
proposição permite constituir um modelo conservador, mas que seja consistente,
próximo do real, possibilitando uma estimativa dos recursos a serem explorados,
servindo de base em projetos conceituais;



O modelamento do reservatório implementado no software Vulcam, com base nas
premissas e parâmetros adotados, possibilitou reproduzir a ocupação do
reservatório, simulando o processo de segregação hidráulica, criando um modelo
tridimensional de jazida para exploração;



As rotas de processos avaliadas para o tratamento dos rejeitos e sua transformação
em produto se mostraram promissoras, com recuperações mássicas que podem ser
atrativas a depender dos cenários econômico e de demanda pelo minério,
corroborando para a viabilidade técnica de projetos para lavra de rejeitos;



O plano de produção proposto se mostrou viável economicamente com base em
uma análise preliminar simplificada, gerando fluxo de caixa positivo ao longo de
toda a vida útil da exploração. O caráter simplório da avaliação de fluxo de caixa
teve como objetivo apenas definir a escala de produção ideal para o
desenvolvimento do plano de lavra do reservatório;
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O sequenciamento da lavra utilizando o software Datamine permitiu a criação de
geometrias reais, com base no plano de produção, levando em consideração a
sazonalidade da operação entre os meses de seca e chuva, de modo a garantir a
segurança em face da passagem de cheias de projeto. O fato de se ter um arranjo
operacionalizado permite que as seções geotécnicas a serem utilizadas nas
análises de estabilidade representem o comportando das solicitações nas diversas
fases da lavra, antevendo avanços que podem comprometer a estabilidade do
barramento ou das frentes de escavações;



As análises de estabilidade realizadas com base nas geometrias do
sequenciamento do plano de lavra permitem o conhecimento e controle sobre a
estabilidade geotécnica em todas as etapas de lavra, possibilitando prever a partir
que qual ponto barragens com fatores de segurança marginais passariam a se
enquadrar nos limites estabelecidos em normas e legislações vigentes.

A lavra de barragens faz parte de uma abordagem recente no Brasil, havendo poucos
casos descritos na literatura, e, quase sempre, com foco apenas no processo de tratamento
a ser aplicado aos rejeitos depositados, não sendo abordadas a metodologia de lavra e as
questões de segurança geotécnica desse tipo de operação, com destaque para os trabalhos
de Gomes (2009), Alves (2015) e Sousa e Gomes (2018). Daí a necessidade de realizar
testes prévios com equipamentos para gerar elementos que possibilitem uma análise
técnica coerente, com a correta escolha do método de lavra, que embasará a elaboração
de um plano de produção, que, por sua vez, produzirá os elementos necessários para as
análises técnica e de viabilidade econômica, conforme preconizado por Muir et al. (2005).
Da programação e execução dos testes de desempenho e produtividade de equipamentos
se conclui:


Avaliar as técnicas de engenharia existentes e que potencialmente podem ser
empregadas para lavra de barragens é um processo fundamental para a elaboração
de um projeto consistente, que sirva de base para as avaliações técnicas e
econômicas que possibilitem ao empreendedor sua tomada de decisão quanto aos
riscos associados em investir em um projeto de retomada de rejeitos;
312



Os equipamentos draga de sucção e recalque (Teste 1) e escavadeira tipo
“dragline” (Teste 3) apresentaram ótimo desempenho ao simularem operações de
retomada de rejeitos, no caso da escavadeira anfíbia (Tese 4), seu uso na
preparação de áreas e desfio de fluxos de água é imprescindível, devendo sempre
ser considerado no dimensionamento de frota;



Os Testes 2 e 5 demonstram que a escavação mecanizada de rejeitos é uma opção
viável tecnicamente, com potencial de movimentação de grandes volumes de
rejeitos. As gerações de vibrações durante as escavações foram moderadas, com
baixas magnitudes, registradas de forma pontual, somente nas proximidades das
frentes de lavra;



As geometrias de escavação adotadas se mostram adequadas para garantia da
segurança operacional das frentes de escavação, entretanto, como o
dimensionamento teve foco na realização de testes, para etapas de projetos devem
ser previstas geometrias menos arrojadas, que garantam fatores de segurança
superiores aos considerados;



A técnica de vibro-adensamento para rejeitos, baseada na proposição de
adensamento de solos arenosos, saturados e fofos apresentada por Esfahanizadeh
e Atashband (2012), juntamente com os conceitos de lavra em tiras proposto
quando da programação e execução do Teste 5, possui potencial para aplicação
em grande parte dos aterros hidráulicos constituídos por rejeitos de ferro, desde
que o percentual granulométrico passante na peneira 200 (0,075 mm) não seja
superior a 70%;



A técnica de “lavra em tiras” empregada no Teste 5 e proposta no plano de
produção e lavra para a barragem-piloto é tecnicamente viável para esta estrutura,
sendo capaz de promover seu descomissionamento.

Considerações finais do autor a partir da análise conjunta da execução do plano de
investigação geologico-geotécnico, dos experimentos para a concepção de desmonte, do
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teste em escala de produção e das lições aprendidas ao longo do desenvolvimento desta
tese:


Os critérios de projetos propostos em nível conceitual, que incluem um plano de
investigação otimizado, são capazes de gerar elementos suficientes para o
atendimento de premissas iniciais de projeto, servindo de base para a tomada de
decisão a respeito da viabilidade técnica e econômica do desenvolvimento das
ações de descomissionamento, podendo ser complementado, caso necessário, nas
etapas de projetos básico e executivo;



A retomada de rejeitos depositados em barragens é uma clara alternativa à
desativação e/ou manejo, podendo ser viável desde que estudada e desenvolvida.
Para tal, seis etapas são necessárias: caracterização do reservatório; modelagem
qualitativa e quantitativa do rejeito; elaboração do plano de lavra; definição da
rota de processo/local de deposição; arranjo geral operacionalizado e execução de
testes em escala de produção;



As metodologias, critérios e parâmetros de projetos propostos para a execução da
lavra da barragem-piloto permitem garantir a segurança geotécnica das operações
de lavra para esta estrutura. A partir desta afirmação, os resultados obtidos nesta
tese, com um devido olhar crítico, possuem potencial de associação para outras
barragens de rejeitos construídas pela técnica de aterro hidráulico, criando
alternativa atrativa para a indústria de mineração, que alie o ganho econômico do
aproveitamento dos rejeitos a uma desativação definitiva, caracterizada pelo
descomissionamento de barragens;



Sem se pautar em análises avançadas de modelos constitutivos para avaliação do
potencial de liquefação por meio de análises tensão-deformação, e, ainda, sem
uma análise comparativa das condicionantes que levaram à ruptura as barragens
de Fundão em Mariana e B1 de Brumadinho, a metodologia de lavra proposta para
a barragem-piloto, juntamente com os resultados obtidos para o Teste 5,
analisados sob a ótica de esforços dentro do ciclo de vida de uma barragem de
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rejeitos, não aparenta ser crítica, desde que sejam realizados os estudos adequados
e implementados os sistemas de monitoramento necessários;


Mesmo o monitoramento sísmico com o uso de sismógrafos de engenharia
realizado durante as operações para o Teste 5 tendo apontado para vibrações
pouco significativas, faz-se necessária uma avaliação prognóstica com a utilização
de equipamentos/instrumentos específicos para medição de vibrações induzidas
durante a lavra, para análise das formas de propagação das ondas sísmicas
geradas, selecionado os equipamentos com baixa geração de vibrações;



Com base na metodologia proposta, dos resultados obtidos a partir do Teste 5, que
possibilitou o desenvolvimento da técnica de vibro-adensamento para rejeitos, e
ainda das lições aprendidas, conclui-se que as operações de lavra de barragem
para reprocessamento de rejeitos podem ser estudadas, projetadas e executadas
para garantir a total segurança geotécnica, evitando acidentes durante as etapas de
descomissionamento;



Todo o desenvolvimento apresentado nesta tese possui caráter acadêmico e visa
contribuir para o desenvolvimento de engenharia de projetos de lavra de barragens
a nível conceitual. Cada projeto possui suas particularidades em razão da
localização, tipo de material, condições de acesso, equipamentos, além de
exigências legais e ambientais, não sendo recomendada a aplicação direta dos
resultados.

Autocrítica no desenvolvimento do trabalho:


Dentro da proposta de desenvolvimento de metodologia, um plano de
investigação geológico-geotécnico mais enxuto, com foco no cruzamento entre
dados de investigação direta (ensaio tipo CPT) e indireta (geofísica) seria mais
apropriado;
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As geometrias utilizadas para o Teste 5 poderiam ser melhor trabalhadas para
proporcionarem aumento nos fatores de segurança;



Nos depósitos de estocagem de material dragado, além do controle de
compactação como foi executado, um rigoroso controle de espessuras de camada
deveria ter sido implantado, independente da natureza temporária ou permanente
da disposição;



O condicionamento do material (vibro-adensamento) deveria ter sido identificado
como caminho crítico para realização do Teste 5, antecedendo qualquer atividade
de lavra.

Como sugestões para trabalhos futuros e para a continuidade dos estudos desenvolvidos
nesta tese, propõe-se:


Realizar a modelagem do comportamento dos rejeitos depositados na barragempiloto por meio da mecânica dos solos dos estados críticos, com foco em ensaios
de laboratórios para obtenção do módulo cisalhante e demais parâmetros
dinâmicos;



Realizar ensaios tipo S-CPTu com foco na avaliação de “ondas-s”, simulando
vibrações induzidas, para associação com os valores de registro do sistema de
monitoramento sísmico implantado na barragem-piloto, com foco na identificação
de risco de liquefação induzida ciclicamente;



Para o sequenciamento proposto para o plano de lavra da barragem-piloto, realizar
modelagem numérica tensão-deformação utilizando modelo constitutivo capaz de
simular efeitos de amolecimento para rejeitos, por exemplo Cam-Clay ou
Norsand;



Aplicar a metodologia de pesquisa desta tese a outro barramento com
características similares à barragem-piloto;
316



Implementar em campo arranho teste para a monitoramento conjunto de
vibrações e poropressões em profundidade, capaz de avaliar efeitos de vibrações
oriundas de equipamentos e desmonte de rochas;



Realizar análises de sensibilidade para o fator de segurança em razão da variação
de parâmetros geotécnicos e geométricos;



Avaliar o ganho no parâmetro de resistência não drenada com a aplicação da
técnica de vibro-adensamento para rejeitos;



Fabricar e testar o equipamento placa-Anfíbia, cujo conceito é apresentado nesta
tese, capaz adensar rejeitos até uma profundidade de 3m, trabalhar em qualquer
parte do reservatório, e ser completamente autônomo, para o caso de trabalho em
barragens cujo nível de emergência não permita trabalhos tripulados.
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ANEXOS

ANEXO A – RESULTADOS ETAPA DE CAMPO
Tabela A.1 – Síntese das coletas realizadas com amostrador tipo Shelb.

Cota de
Furo Boca
(m)

Prof.
Estimada
(m)

F03

1308

9,5 a 10,0

F05

1295

11,3 a 11,9

F10

1307

9,5 a 9,8

F13

1290

6,0 a 6,6

F15

1305

9,5 a 10,0

F16

1306,6

9,5 a 10,0

F17

1308

9,5 a 10,0

F18

1299

14,0 a 14,3

F20

1290

6,0 a 6,6

F21

1271,3

5,5 a 6,0

F23

1306,6

9,5 a 10,1

F25

1308

5,0 a 5,4

F28

1290

Localização
Fundação do 3°
alteamento
(rejeito)
Fundação do 1°
alteamento
(rejeito)
Fundação do 3°
alteamento
(rejeito)
Barragem inicial
Rejeito 2°
alteamento
Rejeito 2°
alteamento

Fundação do 3º
alteamento

Fundação do 1°
alteamento
(rejeito)
Fundação da
barragem inicial
Barragem inicial
Rejeito 2°
alteamento
Fundação do 3°
alteamento
(rejeito)

15,0 a 15,2 Barragem inicial
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Registro

Observação

S9500

Material suficiente apenas
para granulometria.

S9501

Material suficiente apenas
para granulometria.

S9502

Material suficiente apenas
para granulometria.

S9506
S9394
S9396

S9397

S9503

Amostra coletada no corpo
da barragem inicial.
Material suficiente apenas
para granulometria.
Material suficiente apenas
para granulometria.
Amostra coletada no
contato do aterro do dique
do 3° alteamento com o
rejeito. Não houve amostra
suficiente para a realização
dos outros ensaios.
Material suficiente apenas
para granulometria.

S9508

Amostra coletada no
maciço da barragem inicial.
-

S9395

-

S9504

Material suficiente apenas
para granulometria.

S9505

Amostra coletada no
maciço da barragem inicial.

S9507

Tabela A.2 – Resultado dos ensaios de permeabilidade em campo.

Furo

Trecho (m)
De

Até

F03

20,00 20,45

F05

15,00 15,50

1,00
4,00
7,00
F07 10,00
15,00
1,00
4,00
F07A 7,00
10,00
15,00
F07

1,45
4,45
7,45
10,10
15,49
1,45
4,45
7,50
10,47
15,45

F08

12,00 12,92

F10

20,00 20,50

F15

1,00
4,00
10,00
13,00
15,00

F16

10,00 10,47

F17

20,00 20,45

F18

15,00 15,48

F19

13,00 13,60

F20

30,00 30,45

F23

10,10 10,59

F24

10,00 10,45

F25

20,00 20,45

F28

30,00 30,45

F29

1,00
4,00
7,00

F14

1,55
4,45
10,45
13,45
15,45

1,45
4,50
7,55

Tempo
(min)
1,00
1,00
5,00
5,00
1,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
2,00
2,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
6,00
1,00
1,00
5,00
5,00
1,00
1,00
2,00
2,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
5,00

Variação do
N.A (cm)

Volume
Q
Acumulado (l) (l/min)

16,00
0,96
0,960
7,00
0,44
0,440
3,00
0,20
0,040
3,00
0,20
0,040
10,00
0,37
0,370
0,50
0,02
0,004
0,30
0,01
0,002
Trecho totalmente permeável
0,15
0,05
0,010
0,50
0,03
0,006
2,00
0,07
0,014
2,00
0,07
0,014
0,70
0,04
0,008
1,00
0,05
0,013
0,20
0,01
0,002
0,00
0,00
0,000
7,00
0,40
0,200
6,00
0,33
0,165
17,00
0,11
0,022
0,20
0,005
0,001
0,30
0,30
0,060
2,00
0,12
0,024
1,00
0,04
0,010
0,25
0,34
0,068
0,15
0,21
0,035
7,00
0,48
0,480
6,00
0,36
0,360
0,04
0,008
0,02
0,004
Trecho totalmente permeável
32,00
1,84
1,840
22,00
0,69
0,690
15,00
2,00
1,000
17,00
2,00
1,000
0,20
0,03
0,006
0,20
0,02
0,005
0,01
0,002
0,01
0,002
1,00
0,06
0,012
1,00
0,06
0,012
15,00
0,89
0,890
2,00
0,10
0,020
Trecho totalmente permeável
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k (cm/s)
1,60E-05
7,34E-06
6,00E-07
6,00E-07
2,27E-05
7,99E-08
2,39E-08
5,53E-08
3,68E-07
2,80E-07
7,28E-07
1,96E-07
1,65E-07
2,12E-08
Impermeável
2,33E-06
1,93E-06
1,08E-06
1,77E-07
1,22E-06
3,38E-07
2,52E-07
5,80E-07
2,99E-07
6,92E-06
5,19E-06
1,37E-07
6,86E-08
1,57E-05
5,90E-06
4,31E-05
4,31E-05
3,27E-07
2,64E-07
2,96E-08
2,96E-08
7,07E-08
7,07E-08
5,46E-05
3,91E-07

Tabela A. 2 (continuação) – Resultado dos ensaios de permeabilidade em campo.

Furo

Trecho (m)

F29

10,00 10,37

F31

18,00 18,45

Tempo
(min)
5,00
5,00

Variação do
Volume
Q
N.A (cm)
Acumulado (l) (l/min)
Trecho totalmente permeável
14,00
0,79
0,158
10,00
0,50
0,100

k (cm/s)
1,85E-06
1,17E-06

Tabela A.3 – Profundidades alcançadas e descrição das sondagens a trado.

Poço

Prof. Est.
(m)

Prof. Real
(m)

Desloc.
Registro
(m)

PI-01

2,00

1,5

1,19

-

PI-02

3,00

1.00 - 1.30

24,08

S9644

PI-03

2,00

1.00 - 1.30

11,18

S9645

PI-04

2,00

-

3,44

-

PI-05

2,00

-

3,72

-

PI-06

2,00

1,25

0,05

-

PI-07

3,00

0.60 - 0.90

25,15

S9646

PI-08

2,00

2.00 - 2.30

4,82

S9647

PI-09

3,00

2.00 - 2.30

22,44

S9648

PI-10

2,00

-

27,08

-

PI-11
(10A)

2,00

0.80 - 1.10

2,66

S9649

PI-12

-

0.70 - 1.00

-

S9650

PI-13

-

1.00 - 1.30

-

S9651
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Observação
Não coletado amostra em devido
à surgência de água.
Apresenta 3 camadas de
material, foi solicitado que
apenas a camada inferior seja
analisada.
Não foi possível efetuar a
abertura
em
virtude
de
pedregulhos.
Não foi possível efetuar a
abertura
em
virtude
de
pedregulhos.
Não coletado amostra em devido
à surgência de água.
A amostra apresenta duas
camadas de material (o superior,
material amarelo; e o inferior,
vermelho), em virtude da
quantidade de material apenas o
material vermelho foi ensaiado.
A amostra foi coletada, mas os
ensaios triaxiais não puderam
ser realizados em virtude da
existência de pedregulhos.
Não foi possível efetuar a
abertura do poço em virtude de
afloramento rochoso.
Renomeado de 10A e relocado
para próximo do Furo 31 (berma
do dique de sela) onde foi
extraída uma amostra.
Amostra coletada na praia de
rejeitos.
Amostra coletada na pilha de
rejeitos.

Tabela A.4 – Dados de implantação de campo dos novos instrumentos.

Instrumento
PZ-07A
PZ-07B
PZ-07C
INA-03
INA-07B
INA-10B
INA-12B
INA-14B
INA-17B
INA-18B
INA-19
INA-20
INA-21
INA-25
INA-26
INA-29
INA-31

Data da
Instalação
22/11/12
22/11/12
05/11/12
11/10/12
27/10/12
18/10/12
11/10/12
02/11/12
29/09/12
18/10/12
08/11/12
24/10/12
05/11/12
04/10/12
04/10/12
01/11/12
30/10/12

Prof. de Instalação
(m)
9,92
3,42
3,88
10,44
14,67
19,44
14,49
14,44
19,27
14,18
11,44
26,87
21,48
18,70
14,92
13,94
17,64

Cota do terreno
(m)
1284,155
1283,796
1271,548
1308,108
1290,533
1307,896
1295,078
1276,031
1307,985
1299,885
1295,172
1290,247
1271,350
1308,234
1300,221
1272,898
1301,076

Cota de topo
(m)
1284,745
1284,406
1271,908
1308,578
1290,533
1308,466
1295,598
1276,631
1308,575
1300,495
1295,692
1290,247
1271,940
1308,804
1300,821
1273,518
1301,646

Tabela A.5 – Dados dos ensaios tipo CPTu.

Furo
CPTu
F1
F3
F5
F8
F10
F12
F15
F16
F17
F21
F23
F24
F25
F26

Prof.
Prof.
Prevista (m) Realizada (m)
20,00
20,23
20,00
13,93
15,00
15,52
20,00
20,5
20,00
20,92
10,00
15,51
15,45
20,89
10,45
20,46
20,00
20,02
15,00
10,55
10,00
10,04
10,00
10,10
20,00
20,22
15,00
11,18

Pré-furo
(m)
4,52
10,51
7,00
3,93
11,51
7,00
4,49
3,05
12,05
1,70
2,05
2,57
11,56
8,01
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Trecho
Ensaiado (m)
15,71
3,42
8,52
16,57
9,41
8,51
16,4
17,41
7,97
8,85
7,99
7,53
8,66
3,17

Prof. NA
4,36
10,50
5,00
3,90
11,50
6,30
4,40
3,00
10,90
1,50
2,00
2,50
11,45
7,05

Tabela A.6 – Dados dos ensaios tipo FVT.

Furo
FVT
F1

Prof.
Pré-furo Prof. realizada
Prevista (m)
(m)
(m)
20,00
20,00

Nº de
ensaios
20

F3

20,00

-

-

-

F5

15,00

-

-

-

F8

20,00

-

20,00

20

F10

20,00

14,00

20,00

7

F12

10,00

-

-

-

F15
F16

15,45
10,45

-

16,00
20,00

16
19

F17

20,00

14,00

20,00

7

F18

15,00

7,00

-

-

F21
F23
F24

15,00
10,00
10,00

-

3,00
10,00
7,00

3
10
7

F25

20,00

13,00

18,00

6

F26

15,00

-

-

-
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Observação
Praia de rejeito
Fundação do 3º
alteamento
Fundação do 1º
alteamento
Praia de rejeito
Fundação do 3º
alteamento
Fundação do 1º
alteamento
Praia de rejeito
Praia de rejeito
Fundação do 3º
alteamento
Fundação do 2º
alteamento
Jusante da Barragem
Praia de rejeito
Praia de rejeito
Fundação do 3º
alteamento
Fundação do 2º
alteamento

ANEXO B – ENSAIOS DE LABORATÓRIO
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Campo

Amostras

Tabela B.1 – Resultados dos ensaios de laboratório nos materiais de fundação.

Caracterização

343

Nº Registro Amostra
Local da Coleta
Seção
Profundidade (m)
Descrição Táctil-Visual
Massa Especifica Natural (g/cm3)
Umidade Natural (%)
%Pedregulho Grosso (60,0 - 20,0 mm)
%Pedregulho Médio (20,0 - 6,0 mm)
%Pedregulho Fino (6,0 - 2,0 mm)
%Areia Grossa (2,0 - 0,6 mm)
%Areia Média (0,6 - 0,2 mm)
%Areia Fina (0,2 - 0,06 mm)
%Silte (0,06 - 0,002 mm)
%Argila (< 0,002 mm)
%Material Passante na Peneira nº 200
Gs
Lim. Liquidez (LL) – (%)
Lim. Plasticidade (LP) – (%)
Índice de Plasticidade (IP) – (%)
Classificação HRB
Classificação Unificada (USCS)
Permeabilidade K20 (cm/s)

S9501
S9508
S9644
S9646
S9648
F-05
F-21
PI-02
PI-07
PI-09
A
C
B
C
D
11,35 - 11,90 5,50 - 6,00
1,00 -1,300
0,60 - 0,90
2,00 - 2,30
Argila Siltosa Areia Siltosa Argila ArenoSiltosa Areia Silto Argilosa Areia Argilosa
1,892
1,7
1,511
1,28
1,8
33
34,75
47,55
22,5
37,85
0,0
2,5
0,0
0,0
15,0
0,5
7,5
0,5
0,0
0,0
1,0
6,5
1,5
0,5
8,5
4,0
5,0
6,5
7,0
11,0
11,5
20,0
13,0
22,0
10,5
8,5
17,0
11,5
21,0
14,5
37,5
39,0
18,0
34,5
10,5
37,0
2,5
49,0
15,0
18,5
80,0
49,0
75,0
60,0
35,0
2,891
2,875
2,638
2,607
3,196
47
28
50
85
39
27
15
30
61
27
20
13
21
24
12
A-7-6
A-6
A-7-6
A-7-5
A-7-6
ML
SC
MH
MH
SM
6,39E-07
1,33E-06
1,16E-04
4,30E-05
(3)

Nº Registro Amostra

S9644

S9646

S9648

F-05
A

F-21
C

PI-02
B

PI-07
C

PI-09
D

27

33

3

11

12

16

80

9

16
130
1,65

150
1,32

(1)

220
1,36
Pacheco
Silva
0,581
0,041

Pacheco Silva

Pacheco Silva

0,4872
0,0249

0,365
0,0083

Ângulo de Atrito (°)

34

Coesão (kPa)

12

Ângulo de Atrito (°)

20

Adensamento
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S9508

CIUsat
(Efetivo)

Local da Coleta
Seção

S9501

CIUsat
(Total)

Amostras

Tabela B.1 (continuação) - Resultados dos ensaios de laboratório nos materiais de fundação.

(1)

(3)

(1)
Coesão (kPa)
Pressão de Pré-Adensamento (kPa)
Índice de Vazios Correspondente
Método Empregado
CC
CS

Notas:
(1) Ensaio não previsto no plano de investigação;
(2) Ensaio não executado devido à falta de material;
(3) Ensaio não executado em virtude da impossibilidade de moldagem dos corpos de prova;
(4) Não realizado.

(1)

(3)

Nº Registro Amostra
Local da Coleta
Seção
Profundidade (m)
Descrição Táctil-Visual

S9506
F-13
B

S9507
F-20
C

S9647
PI-08
D

6,0 - 6,45 6,0 - 6,60 2,0 - 2,3
Areia
Argilosa
2,252
21,0

Areia
Argilosa
2,091
22,5

Areia
Argilosa
2,081
18,2

35

35

31

S9505
F-28
D
15,0 15,27
Silte
Arenoso

CIUsat
(Efetivo)

Massa Especifica Natural (g/cm3)
(2)
Umidade Natural (%)
%Pedregulho Grosso (60,0 - 20,0
0,0
0,0
0,0
6,0
mm)
%Pedregulho Médio (20,0 - 6,0
1,0
3,0
0,0
13,5
mm)
%Pedregulho Fino (6,0 - 2,0 mm)
2,5
5,0
1,5
10,5
%Areia Grossa (2,0 - 0,6 mm)
10,5
12,0
9,0
6,5
%Areia Média (0,6 - 0,2 mm)
19,5
22,0
24,5
5,5
%Areia Fina (0,2 - 0,06 mm)
19,0
15,5
18,0
21,0
%Silte (0,06 - 0,002 mm)
15,5
22,0
18,5
33,0
%Argila (< 0,002 mm)
32,0
20,5
29,0
4,0
%Material Passante na Peneira nº
57,0
53,0
54,0
52,0
200
Gs
2,871
2,908
2,852
3,364
Lim. Liquidez (LL) – (%)
37
54
30
28
Lim. Plasticidade (LP) – (%)
21
24
19
15
Índice de Plasticidade (IP) – (%)
16
29
11
13
Classificação HRB
A-6
A-7-6
A-6
A-6
Classificação Unificada (USCS)
CL
CH
CL
CL
Permeabilidade K20 (cm/s)
2,45E-07 3,09E-06 1,53E-07 6,22E-06
Ângulo de Atrito (°)
Coesão (kPa)

12

51

22

CIUsat
(Total)

Caracterização

Campo

Amostras

Tabela B.2 – Resultados dos ensaios de laboratório nos materiais da barragem inicial.

Ângulo de Atrito (°)

14

7

23

Coesão (kPa)

62

267

157

(1)

(1)

Notas:
(1) Ensaio não previsto no plano de investigação;
(2) Ensaio não executado devido à falta de material;
(3) Ensaio não executado em virtude da impossibilidade de moldagem dos corpos de prova;
(4) Não realizado.
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Amostras

Nº Registro Amostra
Local da Coleta
Seção
Profundidade (m)

Campo

Tabela B.3 – Resultados dos ensaios de laboratório nos materiais que compõe os alteamentos.

Descrição Táctil-Visual

Caracterização

346

Massa Especifica Natural (g/cm3)
Umidade Natural (%)
%Pedregulho Grosso (60,0 - 20,0 mm)
%Pedregulho Médio (20,0 - 6,0 mm)
%Pedregulho Fino (6,0 - 2,0 mm)
%Areia Grossa (2,0 - 0,6 mm)
%Areia Média (0,6 - 0,2 mm)
%Areia Fina (0,2 - 0,06 mm)
%Silte (0,06 - 0,002 mm)
%Argila (< 0,002 mm)
%Material Passante na Peneira nº 200
Gs
Lim. Liquidez (LL) – (%)
Lim. Plasticidade (LP) – (%)
Índice de Plasticidade (IP) – (%)
Classificação HRB
Classificação Unificada (USCS)
Permeabilidade K20 (cm/s)

S9500
F-03
A
9,5 - 10,0
Silte Areno
Argiloso
(2)

S9504
F-25
D
5,0 - 5,4
Areia Silto
Argilosa
(2)

0
2,5
4
5,5
18
21
47
2
56
2,910
27
14
13
A-6
CL
3,61E-06

0
0,5
3,5
15,5
23
21
19
17,5
48
3,128
50
33
18
A-7-5
SM
7,69E-06

S9645
PI-03
C
1,0 - 1,30

S9502
F-10
B
9,5 - 9,85

S9397
F-17 TOPO
C
9,5 - 10,0

Areia Argilosa

Areia Siltosa

(4)

1,79
23,35
0,5
4
3,5
6
31
21
19
15
43
2,785
27
15
11
A-6
SC
6,66E-06

(2)

(2)
22,65
0
0
0
2,5
7,5
12,5
77,5

0
6,5
5,5
10,5
19
19,5
30,5
8,5
51
3,031
29
14
14
A-6
CL
2,92E-06

78(5)
2,987
(2)

(2)

Nº Registro Amostra

Ângulo de Atrito (°)

Ângulo de Atrito (°)
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Adensamento

CIUsat
(Efetivo)

Local da Coleta
Seção

CIUsat
(Total)

Amostras

Tabela B.3 (continuação) – Resultados dos ensaios de laboratório nos materiais que compõe os alteamentos.

S9500

S9504

S9645

S9502

S9397

F-03
A

F-25
D

PI-03
C

F-10
B

F-17 TOPO
C

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

22
(2)

(2)

Coesão (kPa)

29
(2)

(2)

Coesão (kPa)
Pressão de Pré-Adensamento (kPa)
Índice de Vazios Correspondente
Método Empregado
CC
CS

10
48

(1)

Notas:
(1) Ensaio não previsto no plano de investigação;
(2) Ensaio não executado devido à falta de material;
(3) Ensaio não executado em virtude da impossibilidade de moldagem dos corpos de prova;
(4) Não realizado;
(5) O ensaio de sedimentação desta amostra não foi realizado.

(1)

(1)

Adensamento

CIUsat CIUsat
(Total) (Efetivo)

Caracterização

Campo

Amostras

Tabela B.4 – Resultados dos ensaios de laboratório no material coletado no dique de sela.

Nº Registro Amostra
Local da Coleta
Seção
Profundidade (m)
Descrição Táctil-Visual
Massa Especifica Natural (g/cm3)
Umidade Natural (%)
%Pedregulho Grosso (60,0 - 20,0 mm)
%Pedregulho Médio (20,0 - 6,0 mm)
%Pedregulho Fino (6,0 - 2,0 mm)
%Areia Grossa (2,0 - 0,6 mm)
%Areia Média (0,6 - 0,2 mm)
%Areia Fina (0,2 - 0,06 mm)
%Silte (0,06 - 0,002 mm)
%Argila (< 0,002 mm)
%Material Passante na Peneira nº 200
Gs
Lim. Liquidez (LL) – (%)
Lim. Plasticidade (LP) – (%)
Índice de Plasticidade (IP) – (%)
Classificação HRB
Classificação Unificada (USCS)
Permeabilidade K20 (cm/s)

S9649
PI-10A
F
0,8 - 1,0
Silte Areno Argiloso
1,937
25,6
0,0
3,0
2,5
3,0
10,0
13,5
66,5
1,5
77,0
2,95

NL
NP
5,30E-06

Ângulo de Atrito (°)

22

Coesão (kPa)

1

Ângulo de Atrito (°)
Coesão (kPa)
Pressão de Pré-Adensamento (kPa)
Índice de Vazios Correspondente
Método Empregado
CC
CS

18
17

(1)

Notas:
(1) Ensaio não previsto no plano de investigação;
(2) Ensaio não executado devido à falta de material;
(3) Ensaio não executado em virtude da impossibilidade de moldagem dos corpos de prova.
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Campo

Amostras

Tabela B.5 – Resultados dos ensaios de laboratório nas amostras de rejeitos.
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Caracterização

Nº Registro Amostra
Local da Coleta
Seção
Profundidade (m)
Descrição Táctil-Visual
Massa Especifica Natural (g/cm3)
Umidade Natural (%)
%Pedregulho Grosso (60,0 - 20,0
mm)
%Pedregulho Médio (20,0 - 6,0 mm)
%Pedregulho Fino (6,0 - 2,0 mm)
%Areia Grossa (2,0 - 0,6 mm)
%Areia Média (0,6 - 0,2 mm)
%Areia Fina (0,2 - 0,06 mm)
%Silte (0,06 - 0,002 mm)
%Argila (< 0,002 mm)
% Passante na Peneira nº 200
Gs
Lim. Liquidez (LL) – (%)
Lim. Plasticidade (LP) – (%)
Índice de Plasticidade (IP) – (%)
Classificação HRB
Classificação Unificada (USCS)
Permeabilidade K20 (cm/s)

S9650
PI-12
B
0,7-1,0
Areia Silto
Argilosa
2,584
9,15

S9394
F-15
C
9,5 - 10,0

S9396
F-16
C
9,5 - 10,0

S9395
F-23
D
9,5 - 10,0

(4)

(4)

(4)

2,606
26,75

2,551
24,5

2,581
25,75

S9503
F-18
C
14,0 - 14,30
Silte
Arenoso
(2)

S9651
S9397
PI-13
F-17 BASE
E
C
1,0-1,30
9,5 - 10,0
Silte Areno
(4)
Argiloso
2,89
2,013
10,05
22,65

0

0

0

0

0
0
0
0,5
57
40,5
2
94
4,553
NL
NP
9,11E-05

0,5
2
15
7,5
29
45,5
0,5
65
4,442
NL
NP
(4)

0,5
0,5
1
3
42,5
51,5
1
88
4,424
NL
NP
2,08E-05

0
49
22
22,5
4
2,5

(2) Somente (2) Somente (4) Somente
a laser
a laser
a laser

4,507
23
9
14
8,38E-06

4,297
22
11
11
4,22E-06

4,495
22
10
13
4,32E-06

2
4,121
(3)
(2)

S9650

S9394

S9396

S9395

S9503

S9651

S9397

Local da Coleta

PI-12

F-15

F-16

F-23

F-18

PI-13

F-17 BASE

B

C

C

D

C

E

C

CIUsat
(Efetivo)

Ângulo de Atrito (°)

29

36

39

34

Coesão (kPa)

6

13

6

10

Ângulo de Atrito (°)

20

28

20

22

Adensamento

350

UU

Amostras

Nº Registro Amostra

CIUsat
(Total)

Tabela B.5 (continuação) – Resultados dos ensaios de laboratório nas amostras de rejeitos.

Seção

29
(1)

0
29
(1)

Coesão (kPa)
Resistência não Drenada (Su)

5

26

31

25

(1)

50,20

31,25

39,75

(1)

41
1,24
Pacheco
Silva
0,266
0,033

52
0,94
Pacheco
Silva
0,199
0,017

50
1,04
Pacheco
Silva
0,199
0,027

Pressão de Pré-Adensamento (kPa)
Índice de Vazios Correspondente
Método Empregado
CC
CS

(1)

(1)
7

(1)

90

(1)

(1)

90
0,65
Pacheco
Silva
0,1218
0,0166

21
0,79
Pacheco
Silva
0,133
0,024

Notas:
(1) Ensaio não previsto no plano de investigação;
(2) Ensaio não executado devido à falta de material;
(3) Ensaio não executado em virtude da impossibilidade de moldagem dos corpos de prova;
(4) Não realizado;
(5) Para as amostras retiradas nos furos F3; F5; F10 e F25, foi realizada apenas a granulometria a laser devido à falta de material.

ANEXO C – ANÁLISE DA INSTRUMENTAÇÃO (PIEZÔMETROS E
INDICADORES DE NÍVEL D’ÁGUA)


Análise da instrumentação (Piezômetros e indicadores de nível d’água)

Com descrito no Item 3.2.4, atualmente a barragem-piloto apresenta no maciço principal
30 instrumentos, divididos entre piezômetros e indicadores de nível d’água, sendo que 13
deles foram implantados em 2012 durante a campanha de investigações de campo
realizadas para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. Para uma melhor análise e
interpretação, os instrumentos foram agrupados em 6 seções (Figuras 3.11).


Seção A1A1’

A seção A1A1’ se localiza na ombreira direita da barragem, próximo à calha do
extravasor, sendo representada por 3 instrumentos, sendo eles, INA09/05, INA18/04 e
PZ15/04, conforme apresentado no Item 3.2.4. A Figura C.1 apresenta o gráfico de
variação dos instrumentos nos últimos 6 anos.
O indicador de nível d’água INA09/05 instalado no maciço do 3° alteamento, a montante
do filtro, não apresenta variação de leituras permanecendo seco durante todo o período
analisado.
Já o indicador de nível d’água INA18/04, instalado a jusante do filtro vertical do maciço
do 2° alteamento, e o piezômetro PZ15/04, instalado a jusante do filtro vertical, na
fundação deste mesmo alteamento, apresentaram variação de algumas leituras,
coincidentes com os meses de maiores precipitações, que correspondem a oscilações na
elevação do NA no reservatório.

O PZ15/04, é mais sensível à elevação do NA, apresenta elevação gradual das leituras,
principalmente entre os meses de dezembro e fevereiro.
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Nívél d'água (m)

1307
1306
1305
1304

Cota (m)

1.302

1.299
INA 09/05
PZ 15/04
INA 18/04

1.296

1.293

1.290

Precipitação (mm)

600
500

400
300
200
100

jul-17

out-17

abr-17

jan-17

out-16

jul-16

abr-16

jan-16

out-15

jul-15

abr-15

jan-15

out-14

jul-14

jan-14

abr-14

jul-13

out-13

jan-13

abr-13

jul-12

out-12

jan-12

abr-12

0

Figura C.1 – Variação dos instrumentos Seção A1A1’.

A Figura C.2 representa o nível freático operacional máximo, estimado com base na
análise da instrumentação para a seção A1A1’.

Figura C.2 – Seção A1A1’ nível freático operacional.



Seção AA’

A seção AA’ se localiza na ombreira direita da barragem, sendo representada por 6
instrumentos, INA03/12, PZ08/03, INA11/03, INA07/12, PZ07A/12 e PZ07C/12,
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conforme apresentado no Item 3.2.4. A Figura C.3 apresenta o gráfico de variação dos
instrumentos nos últimos 6 anos.
O indicador de nível d’água INA03/12 foi instalado na crista do maciço do 3° alteamento
a montante do filtro vertical e apresenta leituras sem oscilações muito próximas de zero.

O piezômetro PZ08/03 encontra-se instalado na fundação do 1° alteamento (Rejeito C) e
apresenta leituras sensíveis à elevação do NA do reservatório, sofrendo elevação gradual
das leituras até um valor máximo no período de chuva, retornando também gradualmente
a um valor mínimo no período de setembro/outubro.
O indicador de nível d’água INA11/03 foi instalado no maciço do 1° alteamento,
apresentando picos localizados de leituras em alguns meses do período chuvoso,
retornando rapidamente, permanecendo seco durante os demais meses do ano.

Nívél d'água (m)

1307
1306
1305
1304
1.301
1.298

Cota (m)

1.295

INA 07/12
PZ 07A/12

1.292

PZ 07C/12

1.289

INA 03/12
INA 11/03

1.286

PZ 08/03
1.283
1.280

1.277

500

400
300
200
100

Figura C.3 – Variação dos instrumentos Seção AA’.
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out-12
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0
jan-12

Precipitação (mm)

600

O indicador de nível d’água INA07/12 foi implantado entre as seções AA’ e BB’, sendo
rebatido cerca de 60,0 m na seção AA’, estando no maciço principal, próximo ao contato
da fundação com o maciço, não apresentando grandes oscilações em suas leituras.

Os piezômetros PZ07A/12 e PZ7C/12 foram também instalados na fundação, a jusante
da barragem, quando da sua instalação, apresentaram artesianismo, retornando ambos
após algumas semanas para níveis praticamente constantes, abaixo da cota de superfície
do terreno.

A Figura C.4 representa o nível freático operacional máximo, estimado com base na
análise da instrumentação para a seção AA’.

Figura C.4 – Seção AA’ nível freático operacional.



Seção BB’

A seção BB’ se encontra locada na porção central da barragem, com 10 instrumentos
instalados, INA10/12, INA10/05, INA17/04, INA16/04, PZ13/04, INA12/12, INA01/00,
PZ01/00, INA02/00 e INA14B/12, conforme apresentado no Item 3.2.4. A Figura C.5
apresenta o gráfico de variação dos instrumentos nos últimos 6 anos.
O indicador de nível d’água INA10/05, com topo na crista do maciço da 3° alteamento e
fundo em sua fundação, apresentou leituras elevadas com pico no período chuvoso
compreendido entre os anos de 2011 e 2012. Após a recomposição da praia de rejeitos
em 2011, ele permaneceu seco.
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O indicador de nível d’água INA10/12 foi instalado na crista do maciço do 3° alteamento
a montante do filtro vertical e apresenta leituras com variações contates em função da
época do ano.
O indicar de nível d’água INA17/04 (está locado na crista do maciço do 2° alteamento,
no contato do maciço com a drenagem interna, apresentando-se sensível a elevação do
nível d’água até 2011, antes da formação da praia, mas com leituras constantes após este
evento.
O indicar de nível d’água INA16/04 está localizado a jusante do filtro vertical do 2°
alteamento, no contato do maciço com o tapete drenante, apresentando elevações pouco
pronunciadas ao longo dos anos.

O piezômetro PZ13/04 está localizado a jusante do filtro vertical do 2° alteamento, no
contato do maciço com a fundação, também, antes da formação da praia, apresentou
histórico de elevação do NA, com recuperação gradual nos períodos de chuvas de 2011 e
2012, permanecendo praticamente constante até então.

Nívél d'água (m)

1307
1306
1305
1304
1.304
1.301

INA 10/12

Cota (m)

1.298

INA 12/12

1.295

INA 14B/12

1.292

INA 10/05

1.289

INA 16/04
INA 17/04

1.286

PZ 13/04

1.283

INA 01/00

1.280

PZ 01/00

1.277

INA 02/00

1.274

1.271

500

400
300
200
100

Figura C.5 – Variação dos instrumentos Seção BB’.
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O indicador de nível d’água INA12/12 está localizado na crista do 1° alteamento, no
contato do rejeito com a face de montante da barragem inicial, suas leituras apresentam
variações abruptas, sempre coincidentes com períodos de chuva, retornando
posteriormente a condição de seco.
O piezômetro PZ01/00 e os indicadores de nível d’água INA14B/12, INA01/00 e
INA02/00, estão locados na fundação do barramento, e apresentaram leituras constantes
durante todo o período analisado.

A Figura C.6 representa o nível freático operacional máximo, estimado com base na
análise da instrumentação para a seção BB’.

Figura C.6 – Seção BB’ nível freático operacional.



Seção CC’

A seção CC’ se encontra locada na porção central da barragem, sendo a seção principal
da barragem (seção de maior altura). Nessa seção, encontram-se instalados 12
instrumentos, INA25/12, INA17/12, INA18/12, INA14/03, INA19/12, INA12/03,
PZ09/03, INA20/12 (danificado), INA04/00, PZ02/00, INA05/00 e INA21/12, conforme
apresentado no Item 3.2.4. A Figura C.7 apresenta o gráfico de variação dos instrumentos
nos últimos 6 anos.
O indicador de nível d’água INA25/12 instalado na fundação do 3° alteamento, é bastante
sensível às variações de nível d’água observadas entre os períodos de chuva e seca, com
quedas abruptas nos períodos de maior estiagem.
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Os indicadores de nível d’água INA17/12, instalado na fundação do 3° alteamento,
INA14/03 e INA12/03, instalados a montante do filtro do 1° alteamento e INA 19/12
instalado na fundação do 2° alteamento no maciço, apresentam leituras constantes ou com
variações insignificantes no período de monitoramento analisado.
O indicador de nível d’água INA18/12, instalado na fundação do 2° alteamento e o
PZ09/03, instalado a jusante do filtro vertical na fundação do 1° alteamento, apresentaram
flutuação nas leituras com elevação e recuperação gradual, sendo observada no último
período de chuvas, mantendo sempre os mesmos patamares de leituras nos períodos de
seca.
O indicador de nível d’água INA04/00, instalado a jusante do filtro vertical no contato
com o sistema de drenagem interna, apresenta leituras constantes, praticamente nulas. O
piezômetro PZ02/00, também instalado a jusante do filtro vertical, na fundação da
barragem, apresenta leituras flutuantes com elevação e recuperação gradual durante o
período de chuvas em todo período analisado, sendo que após a implantação da praia,
ocorreu uma pequena redução nas leituras.

Nívél d'água (m)

1307
1306
1305
1304
1.297
INA 17/12

1.294

INA 18/12

1.291

INA 19/12

Cota (m)

1.288

INA 21/12

1.285

INA 25/12

1.282

PZ 09/03

1.279

INA 12/03

1.276

INA 14/03

1.273

PZ 02/00

INA 04/00

1.270

INA 05/00

1.267
1.264

500
400
300

200
100

Figura C.7 – Variação dos instrumentos Seção CC’.
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O indicador de nível d’água INA05/00 instalado na berma da barragem inicial, a jusante
do filtro vertical no contato no contato com a drenagem interna, apresenta elevação das
leituras nos períodos de chuva, permanecendo seco nos meses de seca.
O indicador de nível d’água INA21/12, instalado na fundação a jusante da barragem,
apresenta leituras elevadas e constantes, próximas a cota de boca do instrumento.

A Figura C.8 representa o nível freático operacional máximo, estimado com base na
análise da instrumentação para a seção CC’.

Figura C.8 – Seção CC’ nível freático operacional.



Seção DD’

A seção DD’ se localiza na ombreira esquerda da barragem, próxima ao dique de sela.
Nesta seção, encontram-se instalados 6 instrumentos, INA25/12, INA11/05, INA26/12,
INA15/04, PZ11/04 e INA29/12, conforme apresentado no Item 3.2.4. A Figura C.9
apresenta o gráfico de variação dos instrumentos nos últimos 6 anos.
O indicador de nível d’água INA25/12 foi instalado na fundação do 3° alteamento,
apresentando leituras constantes durante longos períodos do ano, com respostas lentas à
variação do nível do reservatório, mas, com quedas periódicas que podem ser associadas
aos ciclos dos períodos chuvosos.
O indicador de nível d’água INA11/05, instalado a jusante do filtro vertical do 3°
alteamento, próximo do contato com o tapete drenante, apresenta leituras constantes
permanecendo praticamente seco durante todo o período de monitoramento analisado.
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O indicador de nível d’água INA26/12 foi instalado na fundação do 2° alteamento, sendo
observado a redução no valor das leituras nos primeiros meses do monitoramento,
seguindo de um longo período de estabilização, com pequenas variações coincidentes
com meses de chuva.
O indicador de nível d’água INA15/04 encontra-se instalado a jusante do filtro vertical,
próximo ao tapete drenante, apresentando pequenas variações nas leituras nos períodos
de chuva.

O piezômetro PZ11/04, implantado a jusante do filtro vertical do 2° alteamento no contato
do maciço com a fundação, após sua instalação apresentou quedas consecutivas no valor
de sua leitura, se estabilizando, com elevações isoladas e pouco significativa.

Nívél d'água (m)

1307
1306
1305

Cota (m)

1304

1.303
1.300
1.297
1.294
1.291
1.288
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Figura C.9 – Variação dos instrumentos Seção DD’.
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O indicador de nível d’água INA29/12, instalado na fundação a jusante da barragem,
apresenta leituras baixas próximas da cota de instalação do instrumento, entretanto, com
picos coincidentes com os meses de chuva.

A Figura C.10 representa o nível freático operacional máximo, estimado com base na
análise da instrumentação para a seção DD’.

Figura C.10 – Seção DD’ nível freático operacional.



Seção D1D1’

A seção D1D1’ se localiza na ombreira esquerda da barragem, próximo ao dique de sela.
Nesta seção, encontram-se instalados 5 instrumentos, INA13/03, PZ10/03, INA06/00,
PZ03/00 e INA07/00, conforme apresentado no Item 3.2.4. A Figura C.11 apresenta o
gráfico de variação dos instrumentos nos últimos 6 anos.
O indicador de nível d’água INA13/03, instalado a jusante do filtro do 1° alteamento,
próximo do contato com o tapete drenante, com lituras praticamente estáveis, quase
sempre seco.

O piezômetro PZ10/03 também instalado a jusante do filtro do 1° alteamento, na
fundação, após o processo de formação da praia em 2011, estabilizou seu nível,
permanecendo seco desde então.
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O indicador de nível d’água INA06/00 encontra-se instalado no maciço da barragem
inicial, a jusante do filtro vertical no contato com o tapete drenante, apresentando leituras
constantes permanecendo seco durante todo o período de monitoramento.
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Figura C.11 – S Variação dos instrumentos Seção DD1’.

O piezômetro PZ03/00 encontra-se instalado a jusante do filtro vertical, na fundação da
barragem inicial. Este instrumento apresenta pequena flutuação das leituras, sendo esta
variação mais sensível nos períodos de chuva.
O indicador de nível d’água INA07/00 encontra-se instalado na berma da barragem
inicial, próximo do contato como tapete drenante, apresentando pequena flutuação das
leituras, sendo esta variação mais sensível nos períodos de chuva.

A Figura C.12 representa o nível freático operacional máximo, estimado com base na
análise da instrumentação para a seção D1D1’.
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Figura C.12 – Seção DD1’ nível freático operacional.
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ANEXO D – RESULTADOS ANÁLISES DE PERCOLAÇÃO E
ESTABILIDADE

Figura D.1 – Cenário 1: Análise em termos de tensões efetivas – 𝝓′.

Figura D.2 – Cenário 2: Análise em termos de tensões efetivas - 𝝓′ e 𝒓𝒖 .
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Figura D.3 – Cenário 3: Análise em termos de tensões totais – 𝝓′.

Figura D.4 – Cenário 4: Análise utilizando resistência não drenada 𝑺𝒖 (𝑷𝑰𝑪).
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Figura D.5 – Cenário 5: Análise utilizando resistência não drenada S_u (LIQ).

Figura D.6 – Cenário 6: Análise em termos de tensões efetivas - ϕ' e 𝒓𝒖 (com berma).
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Figura D.7 – Cenário 6: Análise em termos de tensões efetivas - ϕ' e 𝒓𝒖 (sem berma).

Figura D.8 – Cenário 7: Análise em termos de tensões totais – ϕ (com berma).

Figura D.9 – Cenário 7: Análise em termos de tensões totais – ϕ (sem berma).
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Figura D.10 – Cenário 8: Análise local utilizando resistência não drenada S_u (PIC) (com berma).

.
Figura D.11 – Cenário 8: Análise local utilizando resistência não drenada Su (PIC) (sem berma).

Figura D.12 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1305,00,
seção A-A jusante.

367

Figura D.13 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1302,00,
seção A-A jusante.

Figura D.14 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1299,00,
seção A-A jusante.
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Figura D.15 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1296,00,
seção A-A jusante.

Figura D.16 – Cenário 12: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1293,00,
seção A-A jusante.

Figura D.17 – Cenário 13: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1290,00,
seção A-A jusante.

Figura D.18 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1287,00,
seção A-A jusante.
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Figura D.19 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1284,00,
seção A-A jusante.

,
Figura D.20 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1281,00,
seção A-A jusante.

Figura D.21 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1278,00,
seção A-A jusante.
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Figura D.22 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1275,00,
seção A-A jusante.

Figura D.23 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1305,00,
seção A-A montante.

Figura D.24 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1302,00,
seção A-A montante.
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Figura D.25 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1299,00,
seção A-A montante.

Figura D.26 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1296,00,
seção A-A montante.

Figura D.27 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1293,00,
seção A-A montante.
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Figura D.28 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1290,00,
seção A-A montante.

Figura D.29 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1308,00,
seção B-B.

Figura D.30 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1305,00,
seção B-B.
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Figura D.31 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1302,00,
seção B-B.

Figura D.32 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1299,00,
seção B-B.

Figura D.33 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1296,00,
seção B-B.
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Figura D.34 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1293,00,
seção B-B.

Figura D.35 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1290,00,
seção B-B.

Figura D.36 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1287,00,
seção B-B.

375

Figura D.37 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1284,00,
seção B-B.

Figura D.38 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1305,00,
seção C-C.

Figura D.39 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1302,00,
seção C-C.
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Figura D.40 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1299,00,
seção C-C.

Figura D.41 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1296,00,
seção C-C.

Figura D.42 – Cenário 9: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (PIC), cota 1293,00,
seção C-C.
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Figura D.43 – Cenário 10: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (LIQ), cota 1305,00,
seção A-A.

Figura D.44 – Cenário 10: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (LIQ), cota 1302,00,
seção A-A.

Figura D.45 – Cenário 10: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (LIQ), cota 1299,00,
seção A-A.

378

Figura D.46 – Cenário 10: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (LIQ), cota 1296,00,
seção A-A.

Figura D.47 – Cenário 10: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (LIQ), cota 1293,00,
seção A-A.

Figura D.48 – Cenário 10: Análise em pit utilizando resistência não drenada Su (LIQ), cota 1290,00,
seção A-A.
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Figura D.49 – Cenário 11: Análise em termos de tensões efetivas – 𝝓′ e 𝒓𝒖 .

Figura D.50 – Cenário 12: Análise em termos de tensões totais – 𝝓.
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