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RESUMO 

 

O beneficiamento de grandes volumes de minério de ferro, com teores cada vez mais 

baixos, tem demandado a busca por técnicas alternativas de disposição de resíduos, 

motivado pelo aumento da geração de rejeito e estéril, o que ocasiona uma necessidade 

de maiores áreas para disposição desses resíduos. A enorme demanda por locais para 

dispor estes resíduos esbarra, cada vez mais, nas leis ambientais que a cada dia ficam 

mais restritivas. Diante disso, é necessário estudar e adotar metodologias alternativas de 

disposição de rejeitos, de forma a utilizar menores áreas, reduzindo os impactos 

ambientais e oferecendo melhores condições geotécnicas para as estruturas de contenção, 

sejam elas barragens ou pilhas. Desenvolver técnicas alternativas para a disposição dos 

resíduos de mineração de forma sustentável tem sido e será um grande desafio do setor 

mineral. Sendo assim, a disposição em pilhas de rejeitos desaguados tornou-se uma 

alternativa necessária na mina de Fernandinho, tendo em vista a exaustão da capacidade 

de acumulação das barragens e visando proporcionar melhores condições quanto aos 

aspectos de segurança e ambientais. Dessa forma, o presente estudo contempla a 

proposição de duas alternativas de disposição compartilhada do rejeito grosso e estéril, 

assim como planejamento da gestão operacional do empilhamento. As alternativas 

avaliadas permitem dispor de forma integrada o estéril proveniente da lavra de minério 

de ferro da mina de Fernandinho e os rejeitos resultantes do processo de beneficiamento 

deste minério. Os resultados indicaram a viabilidade técnica de disposição de rejeito que 

se diferem dos métodos tradicionais, associando a experiência operacional juntamente 

com a teoria do sistema de disposição compartilhada. Conclui-se, portanto, que a 

disposição compartilhada de rejeito e estéril é viável, pois, apresenta estabilidade e 

segurança quando se dispõe dois materiais com características diferentes em um mesmo 

espaço. 

 

 

Palavras Chaves: minério de ferro, sistemas de disposição de rejeitos, pilha de rejeito, 

rejeito desaguado, disposição compartilhada. 
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ABSTRACT 

 

The beneficiation of large volumes of iron ore, with continuing lower levels, has 

demanded the search for alternative techniques of waste disposal, motivated by the 

increase of tailings and waste generation, which causes a need for larger areas to dispose 

of these residues. The huge demand for places to dispose of this waste is increasingly 

being tackled by environmental laws that are progressively more restrictive. Therefore, it 

is necessary to study and implement alternative tailings disposal methods, in order to 

occupy smaller areas, reducing environmental impacts and offer better geotechnical 

conditions for containment structures, be them dams or piles. Developing alternative 

techniques for the disposal of mining residues in a sustainable way has been and will be 

a major challenge for the mineral segment. Hence, the disposal in dry stack tailings piles 

has become a needed alternative in the Fernandinho mine, in view of the exhaustion of 

the dams' accumulation capacity and in order to provide better conditions regarding safety 

and environmental aspects. Thus, the present study contemplates the proposition of two 

alternatives of shared disposal of coarse tailings and waste, as well as planning of the 

operational management of the stacking. The evaluated alternatives allow disposing in an 

integrated method the waste generated from the mining of iron ore in the Fernandinho 

mine and the tailings resulting from the beneficiation process of this ore. The results 

indicated the technical feasibility of tailings disposal that differ from traditional methods, 

associating operational experience together with shared disposal system theory. It is 

concluded, therefore, that the shared disposal of tailings and waste is practicable since it 

presents stability and safety when two materials with different characteristics are disposed 

in the same space. 

 

 

 

Keywords: iron ore, tailings disposal systems, tailings pile, dry stack, shared disposal. 
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    CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 
 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O beneficiamento de grandes volumes de minério de ferro, com teores cada vez mais 

baixos, tem demandado a busca por técnicas alternativas de disposição de resíduos, 

motivado pelo aumento da geração de rejeito e estéril, o que ocasiona uma necessidade 

de maiores áreas para disposição desses resíduos. Portanto, a enorme demanda por locais 

para dispor estes resíduos esbarra, cada vez mais, nas leis ambientais que a cada dia ficam 

mais restritivas. Diante disso, são apresentadas abaixo as principais motivações para 

estudar novas alternativas para disposição de rejeitos: 

 
 Necessidade de alternativas de disposição que permitam a redução das áreas 

ocupadas e que ofereça maior segurança.   

 Aumento das restrições de licenciamento ambiental para novas barragens ou 

alteamento de estruturas existentes.  

 Custos relativos à aquisição de propriedades para implantação de novas barragens.  

 Pressões da sociedade civil, organizações não governamentais (ONGs) 

ambientais, órgãos municipais, estaduais e federais no que diz respeito à 

segurança, operação e manutenção das barragens. 

 Custos com manutenções e monitoramentos constantes para prevenir a ocorrência 

de erosões, piping, liquefação e demais mecanismos de ruptura.  

 Impactos diversos para a área a jusante caso ocorra uma ruptura da barragem.  

Diante do exposto, é necessário estudar e adotar metodologias alternativas de disposição 

de rejeitos, de forma a utilizar menores áreas, reduzindo os impactos ambientais e 

oferecendo melhores condições geotécnicas para as estruturas de contenção sejam elas 

pilhas ou barragens.  

 

A disposição de rejeito pode ser feita em barragens por via úmida ou seca, em baias de 

contenção, em pilhas na sua forma seca, em escavações a céu aberto, em lagos através de 

disposição subaquática ou no próprio lugar minerado depois de cessado o uso. Além das 
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metodologias citadas, existem também as barragens de rejeitos construídas em solo 

compactado, denominadas de barragens convencionais. Esse tipo de barragem envolve 

materiais e procedimentos executivos similares aos desenvolvidos para estruturas cuja 

finalidade é acumulação de água. No Brasil, as técnicas comumente usadas para 

disposição de resíduos de mineração consistem na disposição do estéril em pilhas e na 

construção de grandes barragens ou diques para disposição do rejeito. 

 

Desenvolver técnicas alternativas para a disposição dos resíduos de mineração de forma 

sustentável tem sido e será um grande desafio do setor mineral. Sendo assim, a disposição 

em pilhas de rejeitos desaguados tornou-se uma alternativa necessária na mina de 

Fernandinho, localizada no município de Rio Acima (MG), tendo em vista a exaustão da 

capacidade de acumulação das barragens e visando proporcionar melhores condições 

quanto aos aspectos de segurança e ambientais. Ainda, os avanços tecnológicos na área 

de beneficiamento do minério de ferro permitem que a água contida na polpa do rejeito 

seja retirada tornando-se, desta forma, viável a sua disposição em pilhas.  

 

1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 
Além dos aspectos listados no item anterior e visando prevenir incidentes ocasionados 

em grandes estruturas, um método alternativo para disposição de resíduos da mina de 

Fernandinho se faz necessário, surgindo, então, a proposta de disposição de rejeito grosso 

desaguado juntamente com o estéril. Dessa forma, têm-se como objetivo geral do estudo 

avaliar alternativas de disposição compartilhada do rejeito grosso desaguado e estéril, 

assim como, planejar a gestão operacional do empilhamento. Essa alternativa permite 

dispor de forma integrada o estéril proveniente da lavra de minério de ferro da mina de 

Fernandinho e os rejeitos grossos desaguados resultantes do processo de beneficiamento 

deste minério.  

 

São objetivos específicos deste trabalho:  

 
 Avaliar as características geotécnicas dos rejeitos empilhados atualmente na mina 

de Fernandinho por meio de análises dos ensaios de laboratório e de campo. 

 Entender o atual processo de beneficiamento dos rejeitos e as adequações 

propostas para a planta de beneficiamento da mina de Fernandinho. Essa análise 
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somada as características geotécnicas dos rejeitos visa compreender o seu 

comportamento empilhado. 

 Analisar ensaios laboratoriais dos novos rejeitos gerados na planta de 

beneficiamento da mina Fernandinho e também da fundação da pilha para 

conhecimento e determinação das principais características geotécnicas dos 

materiais envolvidos. 

 Elaborar e estudar dois arranjos para a disposição do rejeito e estéril de forma 

compartilhada, ou seja, sem a mistura dos materiais. 

 Verificar a estabilidade geotécnica das alternativas propostas no estudo por meio 

do software Slide da Rocscience Inc. 

 Planejar a gestão operacional da pilha determinando as melhores práticas para a 

operação e ainda estabelecer orientações dos procedimentos de monitoramento.   

 Analisar e sintetizar de forma geral os estudos realizados no presente trabalho. 

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
Essa dissertação apresenta-se dividida em sete capítulos de acordo com os temas 

analisados. No Capítulo 1 é apresentado as considerações iniciais sobre a proposta de 

estudo incluindo a motivação e a contextualização do estudo, os objetivos previstos e a 

própria estrutura da dissertação. 

 

No Capítulo 2 apresenta-se a revisão bibliográfica onde é abordado de forma geral os 

aspectos sobre o minério de ferro, seu beneficiamento, geração e disposição de rejeitos. 

Processos de desaguamento de rejeito como: espessamento, filtragem e ciclonagem são 

pontos destacados nessa revisão, assim como os tipos de rejeitos desaguados e as 

principais características geotécnicas dos rejeitos de minério de ferro. Por fim é estudado 

os sistemas de disposição de estéreis e rejeitos de minérios de ferro desaguados, com foco 

principal no empilhamento desses resíduos.    

 

No Capítulo 3 é apresentado o sistema atual de disposição de rejeitos desaguados da mina 

de Fernandinho e as principais características do empreendimento, caracterização do 

rejeito atual com a discussão dos resultados dos ensaios laboratoriais e de campo, as 

principais características da pilha de rejeito implantada, assim como, a sua verificação de 
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estabilidade e uma breve descrição sobre a alternativa de disposição dos novos rejeitos 

desaguados a serem gerados no empreendimento.  

 

No Capítulo 4 é apresentado a caracterização tecnológicas dos dois tipos de rejeito que 

serão gerados na futura planta de beneficiamento do empreendimento. São apresentados 

os principais resultados dos ensaios geotécnicos de caracterização, resistência, 

adensamento edométrico, permeabilidade, índice de vazios e análise química realizadas 

em amostras geradas na planta piloto para o desenvolvimento dos estudos de 

empilhamento. 

 

No Capítulo 5 descreve-se a concepção da pilha compartilhada de estéreis e rejeitos. É 

apresentada a contextualização da área de estudo, bem como o contexto geológico local 

e regional, onde são discutidos os resultados das investigações geológico-geotécnicas 

executadas na área em questão. No contexto hidrológico são apresentados as principais 

características do sistema de drenagem interna e superficial. São apresentadas duas 

alternativas para disposição compartilhada de rejeito desaguado e estéril. Os dois arranjos 

propostos nas alternativas tiveram suas geometrias validadas por meio de análises de 

estabilidade realizadas no software Slide da Rocscience Inc.   

 

No Capítulo 6 é apresentado o planejamento da gestão operacional da pilha compartilhada 

de rejeito desaguado e estéril, determinando as práticas adequadas de operação durante a 

vida útil da pilha e estabelecendo orientações dos procedimentos de monitoramento. Um 

plano de inspeção visual é apresentado para identificar as anomalias e irregularidades, 

principalmente as que possam, eventualmente, afetar a segurança da pilha. Por fim foi 

apresentado a carta de risco identificando as condições relacionadas ao comportamento 

freático em que o desempenho da pilha pode ser afetado, para isso foram determinados 

os níveis de água críticos para a instrumentação proposta e seus respectivos fatores de 

segurança.  

 

No Capítulo 7 reúne as principais conclusões oriundas das análises e avaliações realizadas 

durante o desenvolvimento desta dissertação. Ao final são indicadas algumas sugestões 

para pesquisas complementares e/ou futuras. Referências contempla a listagem de todos 

os materiais técnicos consultados e referenciados ao longo do texto, em conformidade 

com a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.   
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    CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. O MINÉRIO DE FERRO E SEU BENEFICIAMENTO 

 

O ferro (Fe) é o quarto elemento em abundância relativa na crosta terrestre, por ser um 

elemento muito reativo, não é encontrado na forma metálica, ou seja, sem estar ligado 

quimicamente a outro elemento. Assim, destacam-se mundialmente como principais 

minerais-minérios de ferro: a hematita, a magnetita, a goethita e a siderita. No Brasil, a 

hematita (Fe2O3) sobressai-se como principal fonte primária da cadeia de produção da 

indústria siderúrgica. 

 

Segundo o Sumário Mineral Brasileiro (DNPM, 2015), as reservas mundiais de minério 

de ferro são da ordem de 190 bilhões de toneladas. As reservas lavráveis brasileiras, com 

um teor médio de 49,0% de ferro, representam 11,9% das reservas mundiais. Os 

principais estados brasileiros detentores de reservas de minério de ferro são: Minas Gerais 

(72,5% das reservas e teor médio de 46,3% de Fe), Mato Grosso do Sul (13,1% e teor 

médio de 55,3%) e Pará (10,7% e teor médio de 64,8%).  

 

A produção brasileira de minério de ferro em 2014 atingiu 411,8 milhões de toneladas, 

com um teor médio de 63,5% de ferro. Em relação a 2013 houve um aumento de 6,4%. 

Os principais estados produtores foram Minas Gerais (68,4%), Pará (29,2%) e Mato 

Grosso do Sul (1,2%).  

 

As exportações brasileiras de minério de ferro e pelotas em 2014 somaram 344,3 milhões 

de toneladas. Em comparação com o ano anterior houve um aumento de 4,5% na 

quantidade. Foram exportadas 294 milhões de toneladas de minério e 49,9 milhões de 

toneladas de pelotas. Os principais países importadores foram: China (52%), Japão (9%), 

Coréia do Sul e Países Baixos (5% cada) e Omã (3%). Os principais blocos econômicos 

de destino foram: Ásia (55%), União Europeia (26%) e Oriente Médio (5,4%). As 

exportações brasileiras de minério de ferro dependem essencialmente da China, nosso 

maior comprador e maior consumidor mundial.  
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O beneficiamento ou tratamento de minérios é o processo industrial que prepara 

granulometricamente, purifica ou enriquece minérios por métodos físicos ou químicos, 

sem alteração da constituição química dos minerais (ARAUJO, 2006). 

 

A produção de minério de ferro no Brasil se desenvolve em minas a céu aberto. A lavra 

é em bancadas com desmonte por explosivos, escavadeiras, carregamento em pás 

carregadeiras, transportados em caminhões fora-de-estrada ou por meio de correias 

transportadoras até a planta industrial (DNPM, 2013). Na planta industrial ocorre a 

individualização e separação do material com valor comercial dos demais presentes na 

matriz rochosa (GOMES, 2006). 

 

Nesse sentido, de acordo com LUZ et al. (2010), o beneficiamento engloba todas as etapas 

procedentes da lavra de uma mina, passando por diversas operações unitárias, que são 

assim classificadas:  

 Cominuição: britagem e moagem; 

 Peneiramento (separação por tamanhos) e classificação (ciclonagem, 

classificação em espiral); 

 Concentração: gravítica, magnética, eletrostática, flotação, etc. 

 Desaguamento: espessamento e filtragem; 

 Secagem: secador rotativo, spray dryer, secador de leito fluidizado; 

 Disposição de rejeito. 

 

De acordo com Wolff (2009), o cenário ideal do beneficiamento do minério é o 

aproveitamento integral do produto da lavra, ou seja, que todos os minerais presentes no 

minério lavrado sejam aproveitados economicamente, porém, isso não ocorre. 

Normalmente, o minério bruto é beneficiado gerando um concentrado (substância mineral 

de interesse) e um rejeito, como por ser observado na Figura 2. 1. 
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Figura 2. 1 - Fluxograma típico do beneficiamento de minérios com recirculação de 

água (LUZ et al., 2010) 
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O minério bruto (com frequência denominado ROM, de run - of - mine) extraído durante 

a operação de lavra não apresenta uma concentração adequada para ser comercializado, 

estando composto por minerais de ferro concentrado e minerais de ganga. Este último 

corresponde a porção mineral sem valor econômico ou com pequeno valor econômico 

que ocorrem agregados ao mineral-minério (MILONAS, 2006). 

 

Para um minério ser concentrado, é necessário que os minerais estejam fisicamente 

liberados, isto é, que apresentem apenas uma espécie mineralógica. Para se obter a 

liberação do mineral, o minério é submetido a uma operação de redução de tamanho 

denominada cominuição, isto é, britagem e/ou moagem, podendo resultar em tamanhos 

de partículas variando de centímetros até micrômetros. Como as operações de redução de 

tamanho apresentam altos custos (consumo de energia, meio moedor, revestimento etc.), 

deve-se fragmentar só o estritamente necessário para a operação seguinte. Dessa forma, 

ressalta-se a importância do uso de outras operações de separação por tamanho ou 

classificação (peneiramento, ciclonagem etc.), evitando assim, a cominuição excessiva.  

 

A busca por teores mais altos e melhores recuperações normalmente refletem no aumento 

dos custos do beneficiamento, sendo assim, para a obtenção de maiores lucros essas 

variáveis devem ser devidamente balanceadas (LUZ et al., 2010). 

 

Na operação de concentração, uma vez que o minério foi submetido à redução de 

tamanho, ocorre a separação seletiva dos minerais, promovida através de diferenças nas 

propriedades das partículas do minério e dos minerais de ganga (materiais não 

aproveitáveis) obtendo-se nessa etapa, nos procedimentos mais simples, um concentrado 

e um rejeito. Gomes (2006) ainda cita que, dentre as propriedades das partículas do 

minério destacam-se a densidade, a adesividade à bolhas gasosas, a susceptibilidade 

magnética, a condutividade elétrica, a cor, a forma e a superfície. Segundo Guimarães 

(2011) a operação de concentração faz-se também necessária para reduzir os 

contaminantes presentes, principalmente sílica e alumina. 

 

A operação de concentração é realizada a úmido, tornando necessária a eliminação de 

parte da água do concentrado até o final do processo. Estas operações são denominadas 

de desaguamento (espessamento e filtragem) e secagem. Assim, no final do processo de 

beneficiamento, podem ser gerados diferentes subprodutos ou resíduos, mais granulares 
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ou mais finos, com características específicas, transportes distintos dentro da planta 

industrial e diferentes metodologias de deposição final (GOMES, 2006).  

 

O minério bruto após o beneficiamento gera produtos classificados como granulados 

(acima de 6,3mm) e finos (sinterfeed – entre 0,15 e 6,3mm e pelletfeed – abaixo de 

0,15mm). Os granulados são utilizados diretamente nos altos fornos. Os finos passam por 

processos de aglomeração (sinterização e pelotização), para posteriormente serem 

adicionados nos fornos de redução. A sinterização consiste na adição de cal e finos de 

coque ao minério sinterfeed, resultando num produto aglomerado denominado sinter. O 

processo de sinterização é desenvolvido nas usinas siderúrgicas. No processo de 

pelotização o minério pelletfeed recebe a adição de insumos (cal, bentonita e finos de 

carvão) e é transformado em pelotas nos discos de pelotização. Após a sua formação as 

pelotas são queimadas nos fornos de endurecimento (DNPM, 2013). 

 

2.2. GERAÇÃO E DISPOSIÇÃO DE REJEITOS  

 

A exploração sistemática dos minerais, proporcionada pelos investimentos em 

tecnologias, vem trazendo, além de um ganho em produtividade, uma geração cada vez 

maior de resíduos denominados “rejeitos de mineração”. Segundo a NBR 13.028 (ABNT, 

2006), rejeito é “todo e qualquer material não aproveitável economicamente, gerado 

durante o processo de beneficiamento de minérios”. 

 

Segundo Wolff (2009), o aprimoramento do processo de beneficiamento de minérios é 

importante para diminuir a geração de rejeitos e, consequentemente, minimizar os 

impactos ambientais.  A autora ainda afirma que a baixa recuperação no beneficiamento 

de minérios implica em perdas financeiras e causa um aumento do volume de rejeitos que 

terão como local de disposição final o meio ambiente, causando assim, impactos 

ambientais. 

 

De acordo com Gomes (2006) os rejeitos são habitualmente descartados da planta de 

beneficiamento na forma de polpa (mistura de água e sólidos, com concentrações 

variadas, desde valores abaixo de 10% até 60%, usuais na faixa de 30% a 50% em peso) 

e incorporados aditivos químicos utilizados no processo de beneficiamento, obtendo, 

assim, a característica de resíduos não inertes, tóxicos ou radioativos. Normalmente os 
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rejeitos são transportados por gravidade por meio de canaletas ou tubulações 

(“rejeitodutos”) como pode ser observado na Figura 2. 2. Caso os rejeitos sejam secados 

em etapa prévia, a disposição final desses podem ser realizadas utilizando equipamentos 

convencionais de terraplenagem, sendo esta técnica, a princípio antieconômica, porém 

justificável no caso de volumes relativamente baixos. 

 

 

 

 

A disposição final do rejeito pode ser através de um único ponto, que deve ter sua posição 

alterada regularmente em função da geometria do sistema de disposição ou através de 

diversos pontos utilizando calhas, “canhões”, “espigotes” ou torres de distribuição 

formando diferentes arranjos e combinações.  

 

Em função do beneficiamento de minério utilizado e do tipo de minério podem ser 

encontrados rejeitos com diferentes características geotécnicas, físico-químicas e 

mineralógicas. Do ponto de vista geotécnico os rejeitos podem variar de materiais 

arenosos não plásticos (rejeitos granulares) até materiais de granulometria fina e alta 

plasticidade (lamas). Os rejeitos granulares, constituídos de partículas de granulometria 

grossa (acima de 0,074mm), não plásticas, possuem alta permeabilidade e resistência ao 

cisalhamento e baixa compressibilidade. Já as lamas, constituídas por partículas de 

granulometria fina (abaixo de 0,074mm), possuem alta plasticidade, difícil sedimentação 

e alta compressibilidade (ARAUJO, 2006; ESPOSITO, 2000). 

 

Como observado na Figura 2. 1, os rejeitos, normalmente são gerados na etapa de 

concentração e antes de serem descartados passam por processos que visam reduzir a 

quantidade de água na polpa (desaguamento de rejeito). Segundo Araújo (2006), nesses 

processos recupera-se uma parte da água presente na polpa do rejeito, aproveita-se ainda, 

Figura 2. 2 - Transporte de rejeitos por canaletas e/ou tubulações (GOMES, 2006) 
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alguma parcela de rejeito para reprocessamento e separa parcelas de rejeito com 

diferentes granulometrias, em função dos métodos de disposição. Normalmente os 

processos de desaguamento de rejeito são: espessamento, filtragem e ciclonagem. Tais 

processos serão detalhados no próximo item.   

 

Vick (1983) relata que no passado os rejeitos eram dispostos empiricamente levando em 

conta, na maioria das vezes, a forma que agregasse menor custo de disposição. Essa 

filosofia gerou consideráveis impactos ambientais por parte das mineradoras, pois esses 

rejeitos eram descartados diretamente nos rios. Diante do ocorrido no passado, atualmente 

cresce a fiscalização dos órgãos ambientais para que a disposição do rejeito gere menores 

impactos ao meio ambiente e menores riscos de acidentes. Ainda, as mineradoras sofrem 

com a dificuldade para liberação de novas áreas para disposição de rejeitos, tornando, 

dessa forma, imprescindível a utilização de novas metodologias na elaboração de projetos 

que sejam economicamente atrativos e seguros (RUSSO, 2007). 

 

Com o crescente desenvolvimento das técnicas de lavra e beneficiamento dos minérios 

de ferro, motivado pela necessidade de reduzir os custos de produção, proporciona-se o 

aproveitamento de jazidas com teores de ferro cada vez mais baixos. Esses fatos denotam 

a necessidade de níveis cada vez maiores de produção, aumentando significativamente a 

geração de rejeitos e, consequentemente, a quantidade e porte das estruturas de contenção 

(GOMES, 2006). 

 

Geralmente a disposição de rejeitos podem ser feitas em barragens por via úmida ou seca, 

em baias de contenção, em pilhas na sua forma seca, em escavações a céu aberto, em 

lagos através de disposição subaquática ou no próprio lugar minerado depois de cessado 

o uso. Ainda, existem as barragens de rejeitos construídas em solo compactado, 

denominadas de barragens convencionais. Esse tipo de barragem envolve materiais e 

procedimentos executivos similares aos desenvolvidos para estruturas cuja finalidade é 

acumulação de água. Tais procedimentos exigidos para elaboração de projetos são 

prescritos pela norma NBR13.028 (ABNT, 2006). 
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2.3. PROCESSOS DE DESAGUAMENTO DE REJEITO 

 

2.3.1 Espessamento 

 

O espessamento é um processo que tem como objetivo a separação das fases líquida e 

sólida da polpa. É caracterizado pela produção de um rejeito com alta concentração de 

sólido, recuperando parte da água isenta de sólidos através do equipamento chamado 

espessador. Na literatura o termo espessador é utilizado quando o produto de interesse é 

o sólido e clarificador quando o produto de interesse é o líquido (LARA, 2011). 

 

Normalmente o processo de desaguamento de rejeito é realizado em espessadores de 

grande porte apresentando em média mais de 50 m de diâmetro e profundidades entre 1 

e 2m. Basicamente são grandes tanques cilíndrico-cônicos construídos em concreto 

armado ou aço nos quais a separação ‘sólido – líquido’ é baseada nas diferenças relativas 

de densidades entre a fase líquida e as partículas sólidas em suspensão (PEIXOTO, 2012).  

 

De acordo com Araújo (2006) os espessadores são tanques providos de braços rotatórios 

que conduzem os sólidos em decantação para a região central do tanque, de onde são 

coletados e destinados ao sistema de contenção da unidade. A polpa espessada é 

transportada por gravidade, com 55 a 60% de sólidos em peso, por meio de calhas ou 

tubulações para a barragem de rejeitos e a água recuperada é, geralmente, recirculada para 

o processo de beneficiamento. A Figura 2. 3 apresenta o esquema básico de um 

espessador. 

 

  

Figura 2. 3 - Esquema básico de um espessador (VICK, 1983) 
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O espessador recebe a alimentação da polpa por um tubo ou calha até o poço de 

alimentação e em seguida ocorre a sedimentação das partículas sobre toda a área do fundo 

do tanque. Na parte superior do tanque a água clarificada (overflow) transborda, enquanto 

que as partículas sedimentadas (underflow) são direcionadas por meio de lâminas ou pás 

raspadoras até o cone de descarga (PORTES, 2013).  A Figura 2. 4 ilustra uma seção 

típica de um espessador convencional.  

 

 

Figura 2. 4 - Seção típica de um espessador (PORTES, 2013) 

 

França e Massarani (2004) relatam que nas usinas de beneficiamento de minério de ferro, 

os espessadores são largamente utilizados com as seguintes finalidades: 

 

 Geração de polpas com concentrações adequadas para um determinado processo 

subsequente, como exemplo: elevação da porcentagem de sólidos de uma polpa 

de minério de ferro, de 45 para 70%, para ser bombeada através de mineroduto. 

Nessa situação são chamados de espessadores de concentrado. 

 

 Espessamento de rejeitos com concentração de sólidos elevada, objetivando o 

transporte e o descarte mais eficazes. São denominados de espessadores de rejeito. 

 

 Recuperação de água para recirculação no processo. 
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 Recuperação de sólidos ou solução de operações de lixiviação, empregados em 

processos hidrometalúrgicos. 

 

Guimarães (2011) ainda cita que novas aplicações podem ser exploradas, como: 

 

 Maior adensamento das lamas utilizando os espessadores High Density ou geração 

de pasta mineral utilizando os espessadores Deep Cone para descarte. 

 

 Espessamento de rejeitos de flotação, com o objetivo de eliminar as espumas, 

melhorando assim, a condição de bombeamento ou adequando a concentração de 

sólidos para a filtragem, permitindo, dessa forma, a disposição em pilhas. 

 

Para o dimensionamento dos espessadores é necessário atentar-se para as seguintes 

informações: capacidade de alimentação, características dos materiais overflow e/ou 

underflow, características dos sólidos (tamanho, forma e densidade das partículas), 

características do líquido (viscosidade e densidade), estado de agregação/dispersão das 

partículas suspensas no líquido e razão mássica sólido-líquido na suspensão que será 

submetida à operação unitária de espessamento (METCALF, 1979). 

 

Chaves (2004) afirma que a escolha do tipo de espessador depende das características do 

material e do nível de adensamento desejado no underflow. Os tipos de espessadores 

variam de acordo com a geometria ou forma de alimentação do equipamento. Na Tabela 

2. 1 são apresentados os tipos de espessadores comumente aplicados para o espessamento 

de polpas de minério de ferro. 

 

O desaguamento de rejeito por meio de espessadores pode ser combinado com técnicas 

de floculação. Essa técnica é caracterizada pela ação de um polímero, necessariamente 

solúvel em água, denominado floculante, que promove a agregação de partículas finas em 

forma de flocos permitindo um aumento no seu diâmetro efetivo e, consequentemente, 

nas taxas de separação sólido - líquido. 
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Tabela 2. 1 - Tipos de espessadores comumente aplicados para o espessamento de 

polpas de minério de ferro (PORTES, 2013) 

 

 

 

2.3.2 Filtragem 

 

O desaguamento de rejeitos por filtração pode ocorrer basicamente de duas formas 

distintas: na primeira ocorre a colmatação, onde a polpa percola uma matriz porosa rígida 

que retém as partículas sólidas. Na segunda, estas partículas sólidas se acumulam no 

exterior do meio filtrante, resultando na formação de uma massa saturada denominada 

torta ou cake.  
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Conforme esquematizado na Figura 2. 5, a polpa escoa por pressão contra o meio filtrante, 

resultando na separação entre o filtrado e a torta. O filtrado é constituído pela maior parte 

do líquido da polpa e as partículas sólidas formam uma torta saturada. O meio filtrante é 

uma tela de tecido que tem como função reter as partículas no início da operação e em 

seguida, essa tarefa tende a ser realizada pela própria torta, que sofre um aumento da sua 

espessura com o tempo (FRANÇA E MASSARANI, 2004). 

 

 

Figura 2. 5 -  Esquema básico do processo de filtragem de rejeitos (FRANÇA E 

MASSARANI, 2004) 

 

Guimarães (2011) relata que o meio filtrante tende a tornar-se progressivamente obstruído 

(“cego”), sendo necessário a aplicação de um jato de água de lavagem para ajudar a limpar 

o meio filtrante. A escolha do meio filtrante depende de ensaios preliminares em bancada 

do tipo teste de folha ou leaf test que tem como objetivo obter parâmetros de 

permeabilidade, capacidade de retenção de sólidos e resistência mecânica. Essas 

características deverão estar associadas ao tipo de matéria-prima utilizada, ao tipo de fio 

e à forma como este está arranjado no tecido. Os tecidos podem ser fabricados de 

poliéster, nylon, polietileno e polipropileno. 

 

O processo de filtragem é baseado na diferença de pressão que deve existir através da 

torta de sólidos formada durante o processo. A diferença de pressão necessária ao 

processo de desaguamento é, geralmente, ditada pelas características da polpa a ser 

filtrada, como percentagem de sólidos e distribuição granulométrica, e do produto final 

do desaguamento – umidade da torta de filtração (FRANÇA E MASSARANI, 2004). 
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Usualmente, nas plantas de beneficiamento de minério de ferro, a diferença de pressão é 

obtida através de vácuo e pressão. Sendo este, o caso dos filtros de discos convencionais 

e filtros horizontais de correia, que operam com vácuo e são muito utilizados na filtragem 

dos produtos pellet feed e sinter feed, respectivamente. (GUIMARÃES, 2011)  

 

Cox e Traczyk (2002) informam que uma regra geral deve ser respeitada na escolha dos 

equipamentos de filtragem: quanto maior for a diferença de pressão requerida, maiores 

serão os custos com equipamento e consumo energético por tonelada de produto. 

Contudo, vem crescendo a utilização dos filtros de pressão na indústria mineral, devido à 

necessidade crescente de recuperação, nas polpas de rejeito, de material particulado fino, 

menor do que 44 μm (325 Mesh). 

 

Segundo Guimarães (2011) para que ocorra o processo de filtragem é necessária a 

existência de uma força incidente sobre as partículas passando por um meio poroso que 

pode ser obtida através de gravidade, vácuo, pressão ou centrifugação, conforme 

apresentado na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2. 2 - Mecanismos de filtragem e os principais fornecedores (GUIMARÃES, 

2011) 
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A seguir são apresentadas as principais características de alguns processos de filtragem, 

assim como, os modelos de filtros que são largamente utilizados na indústria mineral. As 

informações consideradas a seguir foram baseadas nos trabalhos de Amarante (2002), 

França e Massarani (2004), Guimarães (2011) e Portes (2013). 

 

Normalmente os filtros a vácuo são classificados de acordo com a posição relativa de 

alimentação da polpa, em filtros com alimentação na parte superior (caso do filtro de 

correia horizontal) ou alimentação na parte inferior (caso do filtro de disco convencional). 

A alimentação na parte inferior é limitada a polpas que possam ser mantidas em suspensão 

mediante agitação moderada. 

 

O filtro de disco convencional é um equipamento composto por uma série de discos 

verticais, paralelos e espaçados, ligados em um tubo que passa pelo eixo que executa um 

movimento de rotação. Esse tubo é ligado em uma válvula automática que é conectada às 

tubulações de vácuo e de ar comprimido. Cada disco é composto de múltiplos setores 

independentes, cobertos com o tecido filtrante. Cada setor é conectado a um dos tubos do 

eixo central. A representação esquemática de um filtro de disco convencional é 

apresentada na Figura 2. 6. 

 

Figura 2. 6 - Representação esquemática de um filtro de disco convencional 

(AMARANTE, 2002) 
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Cada setor do filtro fica sob a ação de vácuo, utilizado para a formação e secagem da torta 

ou ar comprimido, responsável pela descarga da torta. Em um ciclo de filtragem (uma 

rotação) os discos são submersos na bacia e posteriormente o material retido no tecido 

filtrante é seco por efeito de vácuo, sendo descarregado em uma unidade própria (Figura 

2. 7).  

 

Figura 2. 7 - Ciclo de filtragem do filtro de disco convencional (GUIMARÃES, 2011) 

 

A operação do filtro rotativo a vácuo é caracterizada por produzir tortas secas de pequena 

espessura (inferior a 1cm) e operar continuamente e sob queda de pressão reduzida 

(inferior a 0,8atm). O principal diferencial desses filtros em relação aos demais tipos é a 

sua enorme área de filtragem quando comparada com a área de ocupação do próprio 

equipamento. Por outro lado, esse tipo de filtro não permite a lavagem da torta. 

 

Os filtros de correia horizontal são caracterizados pela alimentação direta da polpa pela 

parte superior do equipamento sobre o elemento filtrante e pelo vácuo aplicado na sua 

parte inferior, no mesmo sentido da força gravitacional. A alimentação da polpa é 

realizada numa extremidade da correia e, no percurso até o ponto de descarga, é 

desaguada. Este tipo de filtro também apresenta a possibilidade de lavagem do meio 

filtrante através de uma série de sprays de água instalados na parte inferior da correia. Os 

filtros de correia horizontal podem ser aplicados em materiais mais granulares (100 a 

2000μm) até materiais finos (10 a 100μm), produzindo tortas com baixa umidade. 

Maiores detalhes sobre os componentes de um filtro de correia horizontal estão 

apresentados na Figura 2. 8. 
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Figura 2. 8 - Filtro de correia horizontal (AMARANTE, 2002) 

 

No passado muitas indústrias utilizavam em suas etapas de desaguamento a operação de 

filtragem a vácuo seguida por secagem térmica, sendo considerado o processo de 

filtragem sob pressão uma grande inovação na indústria mineral. Entretanto, a 

necessidade de redução do consumo de energia, o aumento na produtividade dos 

equipamentos e a tendência de moagens mais finas de minérios resultaram no aumento 

da dificuldade de desaguamento, o que requer filtragem sob pressão. Dessa forma, 

tornam-se os filtros de pressão cada vez mais comuns nas plantas industriais.  

 

A filtragem sob pressão é caracterizada pela aplicação de uma pressão positiva na polpa 

tendo como principal vantagem a geração de tortas com taxa de umidade baixa, em 

comparação com outras tecnologias de filtragem.  Os filtros sob pressão do tipo prensa 

podem ser verticais ou horizontais conforme ilustram, respectivamente as Figura 2. 9 e 

Figura 2. 10. 
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Figura 2. 9 - Filtro tipo prensa de placas verticais (GUIMARÃES, 2011) 

 

 

 

Figura 2. 10 - Filtro tipo prensa de placas horizontais (AMARANTE, 2002) 

 

Os filtros tipo prensa possuem como parte de seus componentes os quadros e as placas, 

separadas entre si pelo meio filtrante. A suspensão alimenta simultaneamente o conjunto 

de quadros, formando-se a torta junto ao meio filtrante. O filtrado percola o meio filtrante, 

escoa pelas ranhuras dos quadros e é conduzido para fora do filtro. A Figura 2. 11 

apresenta as partes que compõe um filtro tipo prensa. 
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Conclui-se a etapa de filtragem quando a torta preenche todo o espaço disponível pelos 

quadros. Ocorre, então, a lavagem da torta e, em seguida, o filtro é aberto e a torta 

descarregada, sendo sua operação conduzida em batelada, ou seja, possuindo um ciclo 

descontínuo. 

 

Figura 2. 11 - Partes componentes do filtro tipo prensa (FRANÇA E MASSARANI, 

2004) 

 

O desaguamento utilizando o processo de filtragem capilar ocorre pela ação de capilares 

de meios cerâmicos porosos com a aplicação de uma pequena quantidade de vácuo. Nesse 

tipo de filtro é substituído o tecido de filtragem por discos cerâmicos de estrutura 

microporosa de alta capilaridade, que drena o líquido através desses poros, essa 

tecnologia é conhecida como Ceramec®. Devido à ação dos capilares nos discos, a 

separação do líquido demanda apenas uma bomba de vácuo, reduzindo significativamente 

o consumo de energia na etapa de desaguamento. Os discos cerâmicos necessitam ser 

lavados periodicamente com ácido fraco em contracorrente e são dotados de sistema de 

limpeza por ultrassom. 

 

A decisão por um sistema de filtragem sob pressão ou a vácuo dependerá do objetivo final 

dessa operação: produção de tortas com baixa umidade, recuperação da fase líquida, ou 

ainda, a remoção de contaminantes. Parâmetros como turbidez do filtrado, taxa de 

filtração versus umidade final da torta, além da eficiência de lavagem da torta frente ao 

consumo de água de lavagem, devem ser considerados, pois geralmente definem o custo 

final do processo. 
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2.3.3 Ciclonagem 

 

Quando o rejeito não apresenta características adequadas em função da distribuição 

granulométrica, resistência e/ou permeabilidade, esses devem ser submetidos ao chamado 

processo de ciclonagem, executado através dos equipamentos conhecidos como 

hidrociclones ou ciclones (FIGUEIREDO, 2007). Segundo França e Massarani (2004) 

esses equipamentos são aplicados em diferentes campos tecnológicos, porém quando 

chamados hidrociclones são utilizados nos processos de desaguamento de rejeito 

(separação sólido-líquido) e classificação de minérios. Deve-se estar atento ao fato de que 

este processo só será consistente quando não ocorrer diferenças de densidades relativas 

entre as frações granulométricas (RIBEIRO, 2000). 

 

O hidrociclone tem o formato de uma seção cilíndrica acoplada a uma seção cônica, ver 

Figura 2. 12. A polpa de rejeito é alimentada tangencialmente através de uma abertura 

lateral localizada na parte superior da seção cilíndrica, essa alimentação tangencial gera 

um forte movimento em espiral da suspensão dentro do ciclone. Uma parte do líquido 

contendo as partículas da fração fina denominada overflow é descartada através de um 

tubo cilíndrico chamado de coletor de overflow ou vortex finder, fixado no topo do 

hidrociclone. As partículas grossas e o líquido remanescente deixam a parte circular do 

equipamento em direção à seção cônica e, posteriormente, para o orifício de underflow. 

A seção cônica dos hidrociclones tem como principal finalidade a recuperação de energia 

cinética para manutenção dos níveis de velocidade dentro do equipamento (FRANÇA E 

MASSARANI, 2004). 

 

 

Figura 2. 12 - Esquema básico de um hidrociclone (PEIXOTO, 2012) 
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Uma partícula sólida qualquer situada no interior de um hidrociclone está sujeita a duas 

forças: a primeira de aceleração gravitacional (que pode ser desprezada) e centrífuga e a 

segunda devido às forças de arraste exercidas pelo líquido sobre as partículas. O 

movimento das partículas ocorre nas direções tangencial e vertical e em sentido oposto 

ao das forças de arraste e centrífuga. Se a ação da força centrífuga sobre a partícula 

exceder a ação das forças de arraste, esta tenderá a se mover radialmente para fora; se, ao 

contrário, a força de arraste exceder a força centrífuga, a partícula tenderá a se mover 

radialmente para a parte interna do equipamento. A classificação das partículas dentro de 

um hidrociclone ocorre por meio da ação do campo centrífugo, que é resultante da própria 

configuração do equipamento e do modo de alimentação da suspensão. 

 

O processo de ciclonagem tem como uma das principais funções proporcionar a retirada 

de água da polpa, sendo esta, normalmente realizada nas proximidades da própria planta 

de beneficiamento, visando a recirculação da água no processo industrial. Outra função é 

a partição granulométrica, nas parcelas correspondentes ao overflow e ao underflow, 

sendo, normalmente, realizada próxima à barragem, visando à utilização dos rejeitos mais 

grosseiros na construção do barramento (FIGUEIREDO, 2007). 

 

De acordo com França e Massarani. (2004), a eficiência de separação do hidrociclone 

pode ser comprometida caso ocorra a quebra dos grumos ou aglomerados gerados através 

da força cisalhante desenvolvida durante a alimentação da suspensão. Sendo assim, uma 

forma de aumentar a eficiência de separação desses equipamentos consiste em combinar 

arranjos múltiplos de diversas unidades em série ou em paralelo, formando uma bateria 

de hidrociclones. A Figura 2. 13 apresenta uma bateria de hidrociclones localizados na 

crista de uma barragem de contenção de rejeitos, utilizados para a separação do material 

para formação do barramento.  
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Figura 2. 13 - Bateria de hidrociclones localizados na crista de uma barragem. 

(PEIXOTO, 2012) 

 

 

2.4. TIPOS DE REJEITOS DESAGUADOS 

 

De acordo com Gomes (2006), os rejeitos provenientes do processo de beneficiamento, 

após serem submetidos ao processo de desaguamento, podem apresentar diferentes 

estados físicos como polpa, pasta ou massa tipo torta, com comportamentos geotécnicos 

distintos. Assim, as premissas básicas para os projetos de disposição de rejeito referem-

se à natureza e à caracterização tecnológica dos rejeitos. Entende-se rejeito sob a forma 

de polpa como a mistura sólido-água tipicamente passível de segregação, nesse 

entendimento incorporam-se outros conceitos que caracterizam os principais tipos, tais 

como:  

 Rejeitos espessados (“thickened tailings”) - rejeitos desaguados parcialmente, 

mas que apresentam ainda a consistência de uma polpa, com alto teor de sólidos 

e ainda passível de bombeamento. 

 

 Rejeitos em pasta (“paste tailings”) - rejeitos espessados mediante a incorporação 

de algum tipo de aditivo químico (tipicamente um agente hidratante). 
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 Rejeitos filtrados a úmido (“wet cake tailings”) - rejeitos na forma de uma massa 

saturada ou quase saturada, não mais passível de bombeamento. 

 

 Rejeitos filtrados a seco (“dry cake tailings”) - rejeitos na forma de uma massa 

não saturada (grau de saturação tipicamente entre 70% e 85%), não passível de 

bombeamento. 

 

A Figura 2. 14 correlaciona as tensões de escoamento em função da porcentagem de 

sólidos em massa, enfatizando os diferentes estados de consistência dos rejeitos em polpa, 

polpa de alta densidade, pasta e torta, sugerindo alguns equipamentos empregados no 

processo de desaguamento e bombeamento assim como o regime e velocidade de fluxo. 

 

 

Figura 2. 14 - Caracterização de diferentes tipos de rejeitos (LAUDRIAULT, 2002 apud 

em OSORIO, 2005) 

 

A técnica de disposição de rejeitos espessados ou TTD - Thickened Tailings Disposal foi 

introduzida pioneiramente por Robinsky em 1968 e inserida como uma alternativa técnica 

viável para disposição dos rejeitos, frente aos potenciais riscos inerentes à disposição de 
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rejeitos em forma de polpa em barragens convencionais. O espessamento é feito em 

equipamentos chamados espessadores, conforme abordado no item anterior. A utilização 

de rejeitos espessados incorpora as seguintes vantagens: maior densidade e estabilidade 

das estruturas de disposição, menor susceptibilidade à liquefação e rupturas, menor 

potencial de contaminação das águas subterrâneas, maior recuperação dos reagentes 

utilizados nos processos e maior facilidade de aceleração dos procedimentos de 

reabilitação de áreas degradadas.  

 

Sobre os rejeitos espessados ou sob a forma de pasta, também chamado P&TT - Paste 

and Thickened Tailings, a princípio a preparação e a técnica de transporte desses rejeitos 

têm tanta relevância quanto os aspectos relacionados à concepção e dimensionamento do 

sistema de disposição em si. Dessa forma, o comportamento geotécnico dos rejeitos 

depositados vai depender de suas características reológicas durante as fases de preparação 

e bombeamento. Sendo assim, o tipo de espessador, aditivos a serem utilizados, 

procedimentos adotados na preparação da pasta, arranjo e compatibilização entre o 

sistema de bombas adotadas entre outros elementos têm influência decisiva na concepção 

e sequenciamento de um projeto. Nesse contexto a geotecnia se relaciona com outras 

áreas de engenharia transformando tais abordagens em um forte caráter multidisciplinar.  

 

A viscosidade e a tensão de escoamento são propriedades básicas que devem ser 

estudadas na fase de transporte dos rejeitos. A viscosidade de uma polpa espessada ou 

pasta pode ser medida por diversos métodos. A tensão de escoamento pode ser 

determinada por um equipamento Vane mecanizado ou por meio do ensaio de Slump test 

ou teste de cone, conforme procedimento de ensaio padronizado pela NBR NM 67 

(ABNT, 1998). A Figura 2. 15 ilustra os ensaios de Slump test sendo realizado para um 

mesmo rejeito com diferentes teores de sólido em peso. 

 

Figura 2. 15 - Slump test para diferentes consistências de rejeito (GRABINSKY, 

THERIAULT E WELCH, 2002) 
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O rejeito espessado ou em pasta consiste em uma massa viscosa de elevada consistência 

e alta viscosidade, capaz de fluir sem segregação, conformando assim taludes muito 

abatidos (tipicamente entre 2% e 6%). Uma vez que as declividades da praia de rejeito 

assumem valores tão baixos, torna-se essencial estabelecer previamente uma estimativa 

da conformação do talude durante a disposição. Para isso, ensaios de flume test ou testes 

de calha podem ser realizados para melhor conhecimento do ângulo de disposição final, 

sendo de suma importância essa informação, pois com o aumento do teor de sólidos 

obtém-se ângulos de disposição maiores e consequentemente maiores volumes a serem 

dispostos, conforme representado na Figura 2. 16. 

 

Figura 2. 16 - Ângulos de disposição para polpas de alta densidade e pasta em diferentes 

tipos de terreno (LAUDRIAULT, 2002 apud em OSORIO, 2005) 

 

Um exemplo típico de disposição de rejeito em pasta é o da mina de Bulyanhulu na 

Tanzânia, que iniciou sua operação em março de 2001, tornando-se a primeira mina no 

mundo a empregar totalmente a solução de pasta para todos seus rejeitos, com a utilização 

de parte do rejeito gerado como material de preenchimento no subsolo (backfill) e o 

restante disposto em superfície em forma de pasta. Inicialmente os rejeitos são 

desaguados para formação da pasta e filtrados em filtros de disco, formando uma torta 

seca, que é transportada por correria transportadora até a planta da pasta onde é preparada 

até atingir a consistência desejada (THERIAULT et al., 2003). 
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Os rejeitos filtrados podem ser filtrados a úmido ou a seco denominados wet cake tailings 

e dry cake tailings, respectivamente. Os rejeitos filtrados a úmido apresentam-se na forma 

de uma massa saturada ou parcialmente saturada. Os rejeitos filtrados a seco apresentam-

se na forma de uma massa não saturada com grau de saturação tipicamente entre 70% e 

85% (DAVIES, 2011). Maiores detalhes sobre os equipamentos de filtragem de rejeitos 

foram apresentados no item anterior. 

 

No processo de filtragem os rejeitos são desaguados até se obter teores de umidade que 

não possibilitam o seu bombeamento, sendo transportados por caminhões ou correias 

transportadoras até o local de disposição final. Nesse local os rejeitos são lançados, 

espalhados e compactados em camadas ou estabilizados em pilhas, não exigindo, 

portanto, nenhuma estrutura de contenção. A granulometria e a mineralogia do rejeito 

filtrado constituem parâmetros importantes que devem ser analisados, uma vez que 

elevadas porcentagens de finos ou a presença de determinadas substâncias podem 

comprometer efetivamente o processo de filtragem (GOMES, 2006).  

 

Ainda segundo Gomes (2006), a disposição final de rejeitos filtrados apresentam custos 

elevados de transporte, o que tornam esta técnica bem mais onerosa do que outras 

alternativas. Entretanto, deve-se ter em mente a amortização desses custos na fase de 

desativação do empreendimento, sendo esta tecnologia potencial de uso nas seguintes 

condições: regiões áridas nas quais a preservação da água constitui uma premissa de 

projeto, regiões de elevada sismicidade, regiões frias com condições operacionais difíceis 

na época de inverno, minerações com espaço físico muito limitado e projetos com forte 

imposição de recuperação de reagentes. 

 

A técnica de filtragem de rejeitos vem se tornando comum em várias minas do mundo. 

De acordo com a Figura 2. 17, existem mais pilhas de rejeitos filtrados dispostos em 

superfície do que dispostos em forma de pasta (DAVIES, 2011). 
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Figura 2. 17 - Tendência do uso de rejeitos desaguados na mineração (DAVIES, 2011) 

 

Um exemplo de disposição de rejeitos filtrados é o da mina de ouro de La Coipa, próximo 

a cidade de Copiapó (Chile), onde todo rejeito é filtrado com o objetivo de maximizar a 

recuperação de água e transportado por correia transportadora até o local de disposição 

final. Os rejeitos filtrados possuem 20% de umidade e são transportados a uma distância 

de 1.700m por correias transportadoras fixas até a área de disposição, onde são 

empilhadas por um sistema de correias móveis de 500m de comprimento, conforme 

ilustrado na Figura 2. 18 (GUIMARÃES, 2011).  

 

 

Figura 2. 18 - Vista aérea da mina de La Coipa – Chile (GUIMARÃES, 2011) 
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2.5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DOS REJEITOS DE MINÉRIO DE 

FERRO 

 

Os rejeitos provenientes dos processos de beneficiamento e de concentração de minérios 

apresentam características específicas que variam em função da natureza do minério bruto 

e dos processos aplicados. Em termos granulométricos, apresentam desde materiais 

arenosos e não plásticos até solos de granulometria muito fina e elevada plasticidade 

(GOMES, 2006).  

 

A avaliação das características dos rejeitos constitui um elemento fundamental para o 

desenvolvimento dos projetos de disposição de rejeitos. Dessa forma, muitos trabalhos 

acadêmicos procuram estudar o comportamento de algumas das propriedades geotécnicas 

dos rejeitos frente à variação de certas características dos rejeitos. A seguir serão 

apresentados alguns dados já publicados em relação às características dos rejeitos de 

minério de ferro. 

 

Segundo Rezende (2013), os parâmetros geotécnicos de maior interesse prático na 

engenharia geotécnica são determinados por meio de investigações geotécnicas e ensaios 

de laboratório, a saber:  

 

 Parâmetros de resistência e deformabilidade: ângulo de resistência ao 

cisalhamento ou ângulo de atrito (ø), intercepto de coesão (c), módulo de 

elasticidade (E) e coeficiente de Poisson (ν).  

 

 Parâmetros de compressibilidade: índice de compressão (Cc), índice de 

recompressão (Cr), coeficiente de compressibilidade (av), coeficiente de variação 

volumétrica (mv) e módulo de deformação volumétrica (D).  

 

 Características físicas: peso específico (γ), peso específico relativo dos sólidos 

(Gs), porosidade (np), índice de vazios (e), teor de umidade natural (w), limite de 

liquidez (LL) e limite de plasticidade (Lp).  

 

 Parâmetros de condutividade e armazenamento: condutividade hidráulica 

saturada (k), teor de umidade volumétrica (Θ), sucção (ѱ), função condutividade 

hidráulica k=f(Θ) e curva característica ѱ=f(Θ).  
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 Parâmetros de poropressão: parâmetros A, B, ru e B. 

 

Em função das variações do teor de ferro presente nos rejeitos é observada uma grande 

variação de suas propriedades. Ilustrando isso, Espósito (2000) e Lopes (2000) 

correlacionaram teores de Ferro e o peso específico dos grãos. Conforme apresentado na 

Figura 2. 19, verifica-se uma variação incremental característica do peso específico dos 

grãos com o aumento do teor de ferro presente no rejeito estudado.  Em relação aos 

parâmetros de resistência, é possível observar na Figura 2. 20 que o ângulo de atrito do 

rejeito apresenta-se afetado pelo índice de vazios inicial, assim como todos os materiais 

granulares e, adicionalmente, pelo teor de ferro presente, característica única destes 

materiais. 

 

 

Figura 2. 19 - Relação entre o peso específico dos grãos e o teor de ferro em rejeitos de 

ferro (HERNANDEZ, 2002) 
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Figura 2. 20 - Relação de dependência do ângulo de atrito com o índice de vazios e o 

teor de ferro (HERNANDEZ, 2002) 

 

Lopes (2000), a partir de análises experimentais em diferentes amostras, constatou que o 

teor de ferro e a granulometria tendem a influenciar no ângulo de atrito do rejeito, 

indicando que materiais mais granulares e com maiores teores de ferro tendem a 

apresentar ângulos de atrito maiores, para uma mesma porosidade inicial.  

 

Presotti (2002) avaliou a influência do teor de ferro nos parâmetros de resistência dos 

rejeitos granulares de Morro Agudo. Por meio da realização de ensaios triaxiais drenados 

atestou-se o aumento do ângulo de atrito com o teor de ferro nas amostras de rejeitos 

analisadas conforme mostrado na Figura 2. 21. A faixa de variação da porcentagem das 

partículas de ferro presente nas amostras é de 11,44% a 72,4%. Ainda, realizou ensaios 

de determinação dos índices de vazios mínimos (por via úmida e seca) e máximos (apenas 

por via seca) e verificou-se uma tendência de aumento dos valores de índice de vazios 

máximo e mínimo com a redução do diâmetro dos grãos independente do método 

utilizado. Vale ressaltar que o teor de ferro está diretamente ligado ao diâmetro das 

partículas, sendo esta a causa da variação encontrada nos índices de vazios máximos e 

mínimos dos rejeitos estudados. 
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Figura 2. 21 - Correlação entre teor de ferro e o ângulo de atrito (PRESOTTI, 2002). 

 

Santos (2004) constatou que a condutividade hidráulica do rejeito variava de forma 

significativa com o teor de ferro, sendo que os valores de condutividade hidráulica 

reduziam com o aumento do teor de ferro. Provavelmente isso ocorre devido à 

granulometria mais fina do ferro que influencia na redução da condutividade hidráulica 

do rejeito. A Figura 2. 22 apresenta os valores de condutividade hidráulica variando em 

função do teor de ferro. Na Figura 2. 23 observa-se a variação da condutividade hidráulica 

saturada em função do índice de vazios para as amostras com diferentes teores de ferro. 

Nota-se que para cada amostra de rejeito ensaiada ocorre um aumento do valor do índice 

de vazios promovendo um aumento do valor da condutividade hidráulica saturada. 

 

Figura 2. 22 - Variação do teor de ferro em função da condutividade hidráulica saturada 

de um rejeito de minério de ferro (SANTOS, 2004) 
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Figura 2. 23 - Variação da condutividade hidráulica saturada em função do índice de 

vazios para ensaios de carga constante (SANTOS, 2004) 

 

Silva et al. (2013) estudou os rejeitos granulares de várias usinas de beneficiamento de 

minério de ferro da VALE S.A., localizadas no Quadrilátero Ferrífero. Os ensaios de 

compactação Proctor normal indicaram umidade ótima na faixa de 11% a 15% e 

densidade seca variando de 17,4 a 18,9 kN/m3conforme apresentado na Figura 2. 24. 

Mesmo com a matriz arenosa dos rejeitos analisados, observa-se que a baixa porcentagem 

da fração argilosa dos rejeitos (<5%) influencia no seu comportamento na compactação. 

Sendo assim, torna-se de suma importância o acompanhamento do grau de compactação 

dos aterros construídos de rejeitos, sendo prática comum em detrimento do 

acompanhamento da densidade relativa. 

 

Figura 2. 24 - Curvas de compactação Proctor normal de rejeito do QF (SILVA et al., 

2013) 
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Diante do exposto, verifica-se a importância da análise dos parâmetros geotécnicos 

associados aos diferentes métodos de beneficiamento, tipos de minério, composição 

mineralógica dos rejeitos entre outras particularidades, de forma a compreender melhor 

o domínio da técnica de disposição de rejeitos. 

 

 

2.6. SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO DE ESTÉREIS E REJEITOS DE MINÉRIO 

DE FERRO DESAGUADOS  

 

2.6.1 Pilha de estéril 

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2017b), o estéril é todo e 

qualquer material não aproveitável economicamente, cuja remoção se torna necessária 

para a lavra do minério. 

 

Os estéreis constituem os materiais de decapeamento da jazida, são escavados e 

removidos visando permitir o acesso ao corpo de minério. Normalmente, o minério não 

fica completamente exposto, podendo ser encontrado parcialmente coberto com alguns 

pontos de afloramento ou totalmente coberto pelo estéril. Tipicamente, são representados 

por solos e rochas de naturezas diversas, podendo ser provenientes da decomposição da 

rocha do próprio minério, ser oriundos da rocha encaixante ou ter origem da sedimentação 

de materiais distintos, dessa forma, os estéreis apresentam diferentes granulometrias. 

  

A remoção dos estéreis é realizada à medida que a mina avança, sendo o material estocado 

em forma de pilhas nos talvegues e encostas situadas nas proximidades da lavra, visando 

minimizar os custos de transporte e prover uma inserção direta da pilha ao meio físico 

local.  

 

As pilhas de estéreis podem ser formadas pelo método descendente ou ascendente. No 

método descendente a pilha é formada sem nenhum controle geotécnico ocorrendo o 

lançamento e basculamento direto do estéril a partir da cota mais elevada, que 

corresponde à altura final da pilha. Já no método ascendente a pilha é formada com uma 

geometria pré-estabelecida, considerando a estabilidade da estrutura, possuindo sistemas 

de drenagem interna, superficial e a implantação de procedimentos de proteção dos 
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taludes, tais como: gramas em placas, hidrossemeadura, etc. A execução é de jusante para 

montante, em direção as cabeceiras da bacia de drenagem a partir de um enrocamento de 

pé, formando, assim, cada banco da pilha. 

 

No Brasil, os requisitos e procedimentos exigidos para a elaboração e apresentação de 

projeto de disposição de estéril são prescritos pela NBR 13.029 (ABNT, 2017b). Os 

condicionantes de projeto exigem análises de estabilidade da pilha, implantação de 

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

dispositivos para proteção superficial das bermas e dos taludes. 

 

2.6.2 Dry stacking 

 

O termo dry stacking, que significa empilhamento a seco, é comumente utilizado para 

disposição de rejeitos filtrados em pilhas, porém esses rejeitos não se apresentam 

completamente secos conforme mencionado em sua nomenclatura. É importante ter isso 

em mente para que não ocorra mal entendido em relação ao tipo de rejeito depositado por 

esse método. 

 

Basicamente a disposição de rejeitos pelo método de dry stacking consiste em uma 

operação de terraplenagem, não sendo necessário compactar todo o rejeito disposto. Com 

o objetivo de reduzir os gastos operacionais e garantir a estabilidade do empilhamento 

pode-se compactar somente o trecho onde a superfície de ruptura é crítica, aumentando, 

assim, a resistência ao cisalhamento do material, conforme ilustra a Figura 2. 25. 

 

Figura 2. 25 - Faixa de compactação do dry stacking (LUPO E HALL, 2010) 

 

De acordo com Davies (2004), as considerações construtivas desse método diferenciam 

da disposição convencional do rejeito em polpa. A seguir são apresentadas as principais 

considerações: 
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 A preparação do local normalmente consiste na execução de um sistema de coleta 

e redirecionamento das águas superficiais e subterrâneas do empilhamento, 

evitando assim, o contato da água com o rejeito. Esse sistema reduz os processos 

erosivos e a geração de drenagem ácida, quando for o caso. Pode-se ainda 

reutilizar a água “limpa”, proveniente desse sistema, na planta de beneficiamento 

ou bombear para uma estação de tratamento. 

 

 Os rejeitos são transportados com a utilização de correias transportadoras ou 

caminhões. O principal problema associado ao transporte dos rejeitos via 

caminhão é a trafegabilidade, tendo em vista que os teores de umidade dos rejeitos 

se encontram um pouco acima da umidade ótima de compactação. Nesse caso, um 

plano de operação para disposição do rejeito é necessário, de forma a evitar 

possíveis problemas de trafegabilidade. 

 

 Uma das principais razões para selecionar a técnica de disposição de rejeitos 

filtrados é a possibilidade de recuperação de água para a planta de beneficiamento, 

sendo este volume superior às demais consistências de rejeitos espessados. Esse 

processo é extremamente importante em ambientes áridos, onde a água é um 

recurso valioso ou onde o abastecimento de água é regulamentado, por exemplo, 

no norte do Chile e do México. O armazenamento temporário de água pode ser 

realizado através de uma barragem, um reservatório de abastecimento de água ou 

tanque. 

 

 A facilidade de recuperação e desativação dessas pilhas torna-se uma das 

principais vantagens desse método. Pode-se iniciar a recuperação logo no início 

da formação da pilha por meio da revegetação dos bancos já concluídos. Essa 

medida visa controlar a geração de poeira e erosões nos taludes da pilha. 

 

A percolação no maciço de rejeito filtrado é conduzida por características da curva de 

retenção (permeabilidade não saturada), o que dificulta a saturação deste tipo de estrutura. 

Do ponto vista da estabilidade, trata-se de um material denso e não saturado, praticamente 

insensível ao colapso e/ou liquefações e potencialmente imune a rupturas catastróficas e 

de grande impacto ambiental. Os rejeitos filtrados apresentam de 70 a 85% de grau de 

saturação, possibilitando a compactação ótima do material (DAVIES, 2011). 
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2.6.3 Codisposição e disposição compartilhada de estéreis e rejeitos 

 
Os termos codisposição e disposição compartilhada ainda não apresentam definições 

totalmente consolidadas no meio acadêmico, porém, serão tratados a seguir da seguinte 

forma: codisposição sendo a situação em que se misturam previamente os rejeitos ou o 

rejeito com o estéril para em seguida dispor e disposição compartilhada sendo a situação 

em que os rejeitos ou o rejeito e o estéril são dispostos num mesmo local, porém sem 

permanecerem previamente misturados (ALVES, 2009). 

 

Para Martin et al. (2002), a codisposição compreende, basicamente, a disposição 

combinada de estéril de granulometria mais grosseira com rejeito, de forma que as 

partículas finas do rejeito constituem o material de preenchimento dos vazios formados 

pelas partículas mais grosseiras do estéril. 

 

Segundo Leduc & Smith (2003), o conceito de codisposição envolve a disposição de 

rejeito fino preenchendo os espaços vazios do estéril granular. Os estéreis dispostos em 

pilhas possuem elevados índices de vazios devido à metodologia empregada nas frentes 

de lavra que envolve o desmonte do material utilizando explosivos, gerando, assim, 

estéreis de diferentes tamanhos e formas. 

 

Geralmente, o projeto, a construção e a operação das estruturas de disposição de rejeitos 

e estéreis são feitos de formas distintas, considerando as características específicas de 

cada material. No entanto, considerando que certos materiais possuem características 

geotécnicas muito desfavoráveis, são executadas estruturas de disposição combinando 

rejeitos e estéreis. Nesse sentido, garante-se um maciço com propriedades geotécnicas 

melhoradas, além da necessidade de menores áreas de disposição. De acordo com Leduc 

& Smith (2003), a disposição de estéril e rejeito pode ser realizada de várias maneiras, 

sendo que cada uma deve ter avaliada a sua aplicabilidade a um determinado local. De 

forma geral, o processo de disposição de estéril e rejeito compreende as seguintes técnicas 

apresentadas a seguir. 
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2.6.3.1. Disposição do rejeito em pontos específicos no depósito de estéril 

 

A Figura 2. 26 ilustra o método de disposição compartilhada onde os rejeitos são 

depositados em pequenas baias dentro do depósito de estéril. Esse método envolve a 

construção de bermas com o próprio estéril, visando à contenção dos rejeitos lançados em 

baias independentes. Enquanto se forma uma baia, a outra estará seca ou em processo de 

secagem, e uma terceira, em processo de construção para receber em seguida os rejeitos. 

Após um período de tempo ocorre o adensamento e o ressecamento dos rejeitos, sendo a 

camada de estéril seguinte colocada sobre os rejeitos consolidados iniciando novamente 

o processo de formação das baias para disposição dos rejeitos e assim sucessivamente. 

Aspectos relacionados à espessura das camadas de rejeito, teor de sólidos e taxa de 

adensamento são informações fundamentais na concepção do projeto, sendo considerado, 

em geral, uma relação de espessura de camada de estéril e rejeito da ordem de 4:1. 

 

Esse método tem como principal vantagem o baixo custo operacional em relação aos 

outros métodos, uma vez que não são exigidos equipamentos especiais para a formação 

das baias e diques. As principais desvantagens é que esse método demanda um avanço 

lento do depósito exigindo um planejamento cauteloso para a construção dos diques e 

formação das baias, de forma a evitar a geração de poropressões o que compromete a 

estabilidade dos taludes. 

 

Figura 2. 26 - Bacias de rejeito construídas no depósito de estéril (LEDUC & SMITH, 

2003, modificado). 
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2.6.3.2. Mistura do estéril e rejeito 

 

A mistura do estéril e do rejeito antes da disposição é um método de codisposição que 

pode ocorrer durante as atividades de processamento e transporte através de caminhões 

e/ou correias transportadoras ou por mistura no próprio topo do depósito de estéril perto 

da crista do talude, executando o acerto da camada através de equipamentos específicos, 

gerando um material homogêneo. A Figura 2. 27 ilustra esse método.  

 

A simplicidade e flexibilidade do método, além do controle durante o processo de mistura 

e homogeneização do material são as principais vantagens. Porém, a necessidade de 

equipamento móvel para mistura dos rejeitos e também para o acerto das camadas 

superiores e da face dos taludes aumenta o custo operacional, sendo estas as desvantagens 

desse método.  

 

 

Figura 2. 27 - Mistura de rejeito com estéril no topo do depósito (LEDUC & SMITH, 

2003, modificado). 

 

 

2.6.3.3. Injeção dos rejeitos no depósito de estéril 

 

Esse método de disposição compartilhada ocorre injetando os rejeitos sob a forma de 

pasta, após seu desaguamento e espessamento diretamente no depósito de estéril. Esse 

processo é realizado por meio de furos e tubulações perfuradas instaladas diretamente no 
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topo do depósito. O processo de injeção pode ser realizado em furos verticais (Figura 2. 

28) e/ou furos inclinados (Figura 2. 29). 

 

O baixo custo operacional devido a não necessidade de equipamentos móveis adicionais 

para o manuseio do material, somando-se apenas os custos relativos à execução dos furos, 

instalação dos tubos de injeção e conexão do sistema são as principais vantagens desse 

método. Porém, a necessidade de bombas de alta pressão para a penetração adequada dos 

rejeitos no depósito além da necessidade de manutenção do sistema e cuidados especiais 

de instalação e operação do sistema torna-se desvantajoso a utilização desse método. 

 

 

Figura 2. 28 - Injeção de rejeito em furos verticais no topo do depósito de estéril 

(LEDUC & SMITH, 2003, modificado) 

 

 

 

Figura 2. 29 - Injeção de rejeito em furos inclinados no topo do depósito de estéril 

(LEDUC & SMITH, 2003, modificado) 
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2.6.3.4. Disposição do rejeito em camadas finas diretamente no depósito de 

estéril 

 

A Figura 2. 30 apresenta o método de disposição compartilhada onde o rejeito é lançado 

em camadas finas diretamente no topo do depósito com espessuras variando entre 0,2 a 

0,4m, de forma que o rejeito se infiltre nas camadas de estéril até que ocorra a secagem 

do rejeito para posteriormente nova camada de estéril possa ser lançada. A disposição de 

camadas finas de rejeito entre as camadas de estéril permite a dissipação completa do 

excesso de poropressão geradas no interior do maciço de rejeito. Cabe ressaltar que a 

interface de contato da camada de estéril com a camada de rejeito pode ser um plano 

preferencial para que ocorra uma ruptura planar. 

 

Esse método é considerado simples e flexível por não requerer bombas de alta pressão, 

uma vez que a disposição do rejeito é feita por gravidade diretamente no topo do depósito 

de estéril, permitindo assim, que todo o processo seja acompanhado e inspecionado em 

superfície. A possibilidade de aplicação não uniforme dos rejeitos no depósito pode gerar 

excessos de poropressões em diferentes partes do depósito comprometendo sua 

estabilidade global, sendo a principal desvantagem desse método. 

 

Figura 2. 30 - Disposição de rejeito em camadas finas no depósito (LEDUC & SMITH, 

2003, modificado). 

 

Ainda segundo Leduc & Smith (2003), inicialmente deve-se avaliar separadamente os 

rejeitos e os estéreis, e a partir desta análise determinar o seu uso na codisposição ou 

disposição compartilhada. É de fundamental importância a realização de ensaios nos 
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rejeitos e estéreis, tais como: ensaios de cisalhamento para diferentes misturas e 

concentrações de estéril e rejeito, ensaios de granulometria e adensamento, ensaios de 

permeabilidade, variações dos teores de umidade dos materiais após a mistura, ensaios de 

compressão confinada e, no caso de materiais sulfetados, ensaios específicos para a 

verificação do potencial de geração de drenagem ácida. Para realização desses ensaios é 

importante considerar o efeito de escala visando representar uma situação real, 

principalmente os estéreis que podem variar de granulometria fina até blocos de rocha. 

 

Vector (2002) realizou ensaios de resistência em estéreis e rejeitos misturados, e 

separadamente em diversas proporções, os resultados desses ensaios demonstraram que 

altas proporções de estéril misturado com o rejeito apresentaram elevados ângulos de 

atrito interno e nos casos de proporções mais baixas, este parâmetro apresentou-se 

semelhante ao do rejeito disposto separadamente conforme apresentado na Figura 2. 31. 

 

 

Figura 2. 31 - Variação no ângulo de atrito para variadas taxas de concentração de 

estéreis e rejeitos (VECTOR, 2002, modificado) 

 

Ainda no mesmo estudo, os resultados dos ensaios de permeabilidade demonstraram que, 

baixas proporções de estéril misturado com rejeito apresentaram permeabilidade 

semelhante a dos rejeitos e, para elevadas proporções, a permeabilidade é semelhante a 

do estéril granular. A Figura 2. 32 apresenta as variações de permeabilidade para diversas 

proporções de mistura de estéreis e rejeitos. 
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Figura 2. 32 - Variações de permeabilidade para diversas proporções de mistura de 

estéreis e rejeitos (VECTOR, 2002, modificado) 

 

De uma forma geral, o método de codisposição apresenta-se vantajoso por estar 

relacionado à melhoria das condições de resistência e drenabilidade do rejeito, além de 

minimizar o potencial de geração de drenagem ácida do estéril, quando este se encontra 

associado a sulfetos (MARTIN et al.,2002). 

 

Destaca-se como principal desvantagem desse método a necessidade de um rigoroso 

controle operacional, uma vez que diferentes taxas de geração de rejeito na planta de 

beneficiamento e de geração de estéril nas frentes de lavra poderão ocorrer, alterando, 

assim, as proporções de rejeito e estéril estabelecidas em projeto. 

 

Os efeitos de conjugação de materiais com comportamentos geotécnicos distintos em uma 

mesma estrutura demandam análises específicas em termos de geração de poropressões e 

análises de estabilidade global. Nesse sentido, torna-se de suma importância a 

implantação de um plano de instrumentação e monitoramento desses depósitos, sendo 

esses dados utilizados em eventuais reestudos ou rearranjos de projeto. 
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   CAPÍTULO 3 

 

SISTEMA DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS DESAGUADOS DA MINA DE 

FERNANDINHO 
 

3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 

A mina de Fernandinho, de propriedade da Minérios Nacional S.A., está localizada na 

margem esquerda da BR-356, nas proximidades do km 40, no município de Rio Acima - 

MG. O principal acesso para chegar à Mina de Fernandinho se dá através da BR-356, 

saída do BH Shopping, na zona sul de Belo Horizonte por aproximadamente 25 km, 

conforme indicado na Figura 3. 1. 

 

 
Figura 3. 1 - Localização da Mina de Fernandinho 

 

Na mina de Fernandinho o minério é lavrado pelo método a céu aberto em bancadas 

sucessivas descendentes, em semi cava ou cava. O estéril e minério são desmontados 

mecanicamente, ou seja, diretamente pelas caçambas das escavadeiras e pás 

carregadeiras. Além da capacidade de desmonte, a escavadeira tem a função, juntamente 
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com as pás carregadeiras, de realizar todo o carregamento do material para o transporte. 

O transporte é realizado por caminhões rodoviários, passando pela rodovia BR-356/MG 

até a área da planta onde se inicia o processo de tratamento do minério. 

 

O processo atual da mina de Fernandinho é composto pelas etapas de britagem primária 

e secundária, concentração magnética e classificação via espiral. A Figura 3. 2 apresenta 

de forma esquemática o fluxograma do atual processo de beneficiamento da mina de 

Fernandinho. 

 

 

Figura 3. 2 - Fluxograma atual do processo de beneficiamento de Fernandinho.  

 

O rejeito gerado nesse processo é direcionado para as baias de secagem, onde ocorre a 

separação física entre o efluente e o rejeito. Estas baias têm extensão de aproximadamente 

130 m e 4 m de largura e estão localizadas junto à planta de beneficiamento. A polpa de 

rejeito é descartada nas baias com aproximadamente 30% de sólidos, preenchendo toda a 

área da baia. Enquanto uma das baias está em processo de decantação, a polpa é 

direcionada à outra até o seu preenchimento total. Para auxiliar nesse processo são 
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adicionados polímeros na polpa de rejeito, sendo observado uma melhoria significativa 

da qualidade da água escoada das baias. O rejeito sedimentado é retirado do leito das 

baias por escavadeiras e, ora é depositado ao lado da baia para desaguar, ora é carregado 

diretamente por caminhões basculantes até a área da pilha de rejeito, onde é empilhado. 

O efluente final resultante do processo segue caminho natural até o sistema de barragens 

localizado à jusante da planta de tratamento de minério.  

 

Melhorias operacionais da planta de tratamento de minério foram concebidas com o 

propósito de otimizar a capacidade de produção da mina de Fernandinho e até o momento 

da elaboração desse trabalho não foram implantadas. Dentro desse contexto, a nova planta 

foi projetada em dois módulos, a saber: 

 

 Planta de concentração de finos 

Esta planta visa adequar à planta atual com a adição das etapas de concentração magnética 

de alto campo e desaguamento do rejeito gerado em ciclone/peneira. Nesta etapa serão 

reaproveitados os rejeitos gerados nesta planta com os rejeitos estocados em pilhas. Os 

rejeitos obtidos dessa planta estão previstos para serem dispostos em pilhas. Essa planta 

possui as seguintes informações relacionadas à geração dos rejeitos:  

 % sólidos (em peso):  85% (% água: 15%) 

 Umidade (base seca):  17,6% 

 Produção de rejeito (volume): 0,64 Mm3/ano 

 

 Planta de concentração para os itabiritos   

Esta planta contempla as etapas de cominuição (moagem), classificação, deslamagem, 

concentração, espessamento, filtragem e desaguamento do rejeito de flotação em 

ciclone/filtro. Os rejeitos obtidos nesta planta são de dois tipos: os finos que irão para a 

barragem e os grossos que serão dispostos em pilhas. Os rejeitos grossos, objeto desse 

estudo, possuem as seguintes características relacionadas à geração desses rejeitos:  

 % sólidos (em peso):  85% (% água: 15%) 

 Umidade (base seca):  17,6% 

 Produção de rejeito (volume):  3,28 Mm3/ano 
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Como as adequações previstas para a atual planta de beneficiamento ainda não foram 

implantadas, os rejeitos que serão gerados nas duas plantas citadas acima foram obtidos 

em escala de laboratório para a realização de ensaios geotécnicos de laboratório e a 

caracterização desses rejeitos será apresentada no capítulo 4. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO REJEITO ATUAL 

 

A pilha de rejeito denominada SD-02 recebe os rejeitos provenientes do atual processo 

de beneficiamento da mina de Fernandinho. Durante a realização da campanha de 

investigação geotécnica de campo e laboratório parte da pilha estava formada, estando 

apenas o trecho sul em processo de formação. Foram realizadas investigações de 

subsuperfície sobre o empilhamento existente e o empilhamento em formação, as quais 

contemplam sondagens mistas com coletas de amostras indeformadas utilizando o 

amostrador Shelby e amostras deformadas coletadas nos intervalos dos ensaios SPT, a 

cada alteração de material. Ainda, com o objetivo de correlacionar as características dos 

rejeitos em profundidade e obter parâmetros do rejeito já consolidado executaram-se na 

pilha já formada três poços de inspeção com 1,5m de profundidade para coleta de 

amostras deformadas. Por fim, para o rejeito não lançado na pilha foi coletada uma 

amostra nas baias de estocagem. Essas amostras de rejeitos foram submetidas aos 

seguintes ensaios: 

 

 Granulometria por Peneiramento e Sedimentação - NBR 7181 (ABNT, 2017c)                                                       

 Massa Específica Real dos grãos - NBR 6508 (ABNT, 1984a) 

 Limite de Liquidez – LL - NBR 6459 (ABNT, 2017a)                                                                                                     

 Limite de Plasticidade – LP - NBR 7180 (ABNT, 2016a) 

 Compactação Proctor Normal - NBR 7182 (ABNT, 2016d) 

 Preparação de amostra e teor de umidade natural – NBR 6457 (ABNT, 2016c) 

 Peso específico natural – NBR 7185 (ABNT, 2016b) 

 Triaxial CIU - D4767 (ASTM, 2011a)                                                                                                                      

 Triaxial CD - D7181 (ASTM, 2011b) 

 

A Figura 3. 3 apresenta a locação e a identificação dos pontos de coleta de amostras 

indeformadas e deformadas utilizadas para caracterização do rejeito. 
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Figura 3. 3 - Locação e identificação dos pontos de coleta de amostras  

 

3.2.1 Ensaios de caracterização 

 

Conforme supracitado foram realizados ensaios de laboratórios em amostras de rejeito 

coletadas no empilhamento existente, no trecho em formação e do rejeito antes da   

disposição. A Tabela 3. 1 resume os resultados dos ensaios de caracterização desses 

rejeitos. 
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Tabela 3. 1 - Ensaios de caracterização 

Amostra 
Prof. 

(m) 
Material Classificação 

Análise Granulométrica (%) Massa 

Específica 

dos grãos 

(g/cm³) 

Limites de 

Atterberg (%) 

Argila Silte Areia Pedreg. LL LP IP 

AD-02 

SD-02 
- 

Rejeito a 

ser 

empilhado 

Silte areno argiloso 7,1 53,3 37,2 2,4 4,104 - - NP 

PI-01 - 

Rejeito da 

pilha 

existente 

Silte areno argiloso 6,3 67,4 26,3 0,0 3,568 - - NP 

PI-02 - Silte areno argiloso 3,9 86,8 9,2 0,1 3,603 - - NP 

PI-03 - Silte areno argiloso 4,7 77,1 18,2 0,0 3,925 - - NP 

SM-01 
15,0 a 

16,0 

Rejeito da 

pilha 

existente e 

em 

formação 

(Shelby) 

Silte areno argiloso 9,1 61,3 29,5 0,0 3,579 - - NP 

 SM-01 
33,4 a 

34,0 
Areia silto argilosa 8,6 32,6 58,8 0,0 2,666 - - NP 

SM-02 
6,0 a 

7,0 
Areia silto argilosa 3,3 26,3 69,3 1,1 3,637 - - NP 

SM-02 
20,1 a 

21,0 
Areia silto argilosa 6,2 20,7 73,1 0,0 2,550 - - NP 

SM-03 
2,45 a 

3,0 
Areia silto argilosa 7,4 37,3 54,8 0,5 3,441 - - NP 

SM-03 
10,0 a 

11,0 
Silte areno argiloso 9,2 35,0 55,8 0,0 3,553 - - NP 

SM-03 
25,45 

a 27,0 

Silte areno argiloso 

com pedregulho 
8,8 39,6 27,4 24,2 3,311 18,2 12,4 5,8 

SM-04 
8,46 a 

9,0 
Areia silto argilosa 10,3 43,8 45,9 0,0 3,669 15,2 9,3 5,9 

SM-04 
18,0 a 

20,0 

Areia silto argilosa 

com pedregulho 
6,2 24,0 34,6 35,2 3,323 - - NP 

SM-04 
23,15 

a 25,0 
Areia silto argilosa 5,2 43,7 51,1 0,0 3,410 - - NP 

SM-05 
15,0 a 

16,0 
Silte areno argiloso 5,9 48,4 45,7 0,0 3,534 - - NP 

 

 

A Figura 3. 4 apresenta a nuvem de curvas granulométricas dos rejeitos ensaiados, na 

qual se observa que trata de materiais silto arenosos finos ou areno siltosos com baixo 

teor de argila, como também mostrado na Tabela 3. 1. Nota-se que as amostras SM-03 e 

SM-04 apresentam maior teor de pedregulho, provavelmente devido à profundidade na 

qual estas foram retiradas. 
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Figura 3. 4 - Curvas granulométricas dos rejeitos atuais 

 

Para todas as amostras foram realizados ensaios de limites de Atterberg. Estes ensaios 

mostraram que a maioria dos rejeitos não apresentam índice de plasticidade. Isso pode 

ser explicado pela característica granulométrica dos materiais, que se apresentam com 

predominância de silte e areia, materiais que possuem natureza não plástica. Há duas 

exceções, as amostras SM-03 de 25,45 a 27,00 m e SM-04 de 8,46 a 9,00 m, as quais se 

classificaram como argila ou silte de baixa plasticidade, inseridas na faixa de materiais 

não coesos na carta de plasticidade de Casagrande como mostrado na Figura 3. 5. 

 

 
Figura 3. 5 - Carta de plasticidade de Casagrande 
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3.2.2 Ensaios de compactação 

 

Na amostra AD-02 SD-02 foi realizado um ensaio de compactação Proctor Normal para 

a definição das condições de moldagem dos corpos de prova dos ensaios triaxiais. A 

Figura 3. 6 mostra o gráfico de compactação obtido. A densidade seca máxima foi de 

1,995 g/cm³ e a umidade ótima foi de 21,2%. 

 

 
Figura 3. 6 - Curva de compactação da amostra AD 02 – SD 02 

 

Nas amostras PI-01, PI-02 e PI-03, provenientes da pilha já formada, também foram 

realizados ensaios de Proctor normal com a finalidade de comparar tais amostras com a 

amostra do rejeito a ser empilhado. Com isso, notou-se grande diferença em relação à 

umidade para o comportamento do material compactado. A Tabela 3. 2 e os gráficos a 

seguir apresentam os resultados obtidos para as três amostras. 

 

Tabela 3. 2 - Ensaios de compactação das amostras PI-01, PI-02 e PI-03 

Amostra Material 

Densidade 

seca máxima 

(g/cm³) 

Umidade 

ótima 

 (%) 

PI-01 

Rejeito da 

pilha existente  

2,119 9,2 

PI-02 1,805 6,2 

PI-03 1,952 6,3 
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Figura 3. 7 - Curva de compactação da amostra PI-01 

 

 
Figura 3. 8 - Curva de compactação da amostra PI-02 

 

 

 
Figura 3. 9 - Curva de compactação da amostra PI-03 
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3.2.3 Ensaios de densidade in situ 

 

Para o conhecimento da densidade natural aparente do rejeito já depositado na pilha, 

foram realizados ensaios de densidade in situ pelo método do frasco de areia, sendo 

também obtidos dados dos teores de umidade naturais. A Tabela 3. 3 apresenta os 

resultados obtidos nestes ensaios. 

 

Tabela 3. 3 - Ensaios de densidade in situ das amostras PI-01, PI-02 e PI-03 

Amostra Material 

Densidade 

natural 

(g/cm³) 

Umidade 

natural  

(%) 

Índice de 

vazios 

natural 

PI-01 

Rejeito da 

pilha existente  

2,494 11,7 0,60 

PI-02 2,064 6,9 0,87 

PI-03 2,401 7,9 0,76 

 

Os ensaios de densidade in situ mostraram que o rejeito depositado na pilha se encontra 

bem compactado, no que diz respeito à energia Proctor Normal, se apresentando 

ligeiramente abaixo ou acima da densidade seca máxima e com umidades próximas à 

umidade ótima. 

 

3.2.4 Ensaios triaxiais 

 

Com o objetivo de determinar os parâmetros de resistência dos rejeitos foram realizados 

ensaios de compressão triaxial dos tipos CIUsat e CDnat. 

 

Os ensaios CIUsat foram realizados em todas as amostras para obtenção dos parâmetros 

não drenados, ou seja, considerando-se que, durante a construção da pilha, não haverá 

tempo para dissipação da poropressão gerada pela execução do aterro. Além disso, 

considerou-se a pior situação, ou seja, o maciço da pilha saturado. 

 

O ensaio CDnat foi executado apenas na amostra do rejeito a ser empilhado (AD-02 SD-

02) e considerou que durante a formação da pilha poderá ocorrer a drenagem e a 

dissipação da poropressão. Neste caso, considerou-se que o maciço da pilha será formado 
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apenas com o rejeito na umidade especificada, sem a possibilidade de saturação do 

mesmo. Na tabela a seguir é apresentado o resumo dos resultados dos ensaios realizados 

nas amostras dos rejeitos atuais e os gráficos são apresentados no anexo I. 

 

Tabela 3. 4 – Resumo dos ensaios triaxiais dos rejeitos atuais 

Amostra 

Densidade 

dos grãos 

(g/cm³) 

Densidade 

seca no 

ensaio 

(g/cm³) 

Teor de 

umidade 

no ensaio 

(%) 

Grau de 

saturação 

inicial (%) 

Triaxial CDnat Triaxial CIUsat 

c (kPa) (⁰) c (kPa)  (⁰) c’ (kPa) ’(⁰) 

PI-03 (1) 3,925 1,96 5,0 19,60 - - 0,0 22,9 0,0 30,5 

SM-01 (2) 3,579 2,16 16,2 88,26 - - 45,7 38,8 0,0 37,7 

SM-03 (3) 3,553 2,05 15,8 76,57 - - 179,1 32,5 0,0 36,8 

AD-02  

SD-02 
4,104 1,796 (4) 21,2 67,07 0,0 38,3 1,1 18,9 8,3 30,0 

(1) Amostra deformada – Moldado na densidade média. Tensões de confinamento de 200, 400 e 800 kPa. 

(2) Amostra indeformada (Shelby) coletada na profundidade de 15,0 a 16,0 m. Tensões de confinamento 

de 100, 200, 400 e 800 kPa. 

(3) Amostra indeformada (Shelby) coletada na profundidade de 10,0 a 11,0 m. Tensões de confinamento 

de 100, 200, 400 e 800 kPa. 

(4) Amostra deformada – Moldado com densidade igual a 90% do GC e Wot. Tensões de confinamento de 

200, 400 e 800 kPa. 

 

 

3.2.5 Sondagens com ensaio SPT 

 

Com o propósito de obter os parâmetros da fundação e do rejeito já disposto na pilha, foi 

executado um plano de investigação baseado em sondagens com ensaios de penetração 

padronizado, denominado Standard Penetration Test (SPT). Esse plano contempla 5 

furos e totaliza 142,63m de sondagens executadas na pilha já formada e no trecho em 

formação. A locação é apresentada na Figura 3. 3. 

 

A Tabela 3. 5 apresenta os estados de compacidade e de consistência dos solos argilosos 

e arenosos em relação ao índice de resistência à penetração do SPT, cuja determinação se 

dá pelo número de golpes correspondente à cravação de 30 cm do amostrador padrão, 

após a cravação inicial de 15cm, conforme prescreve a NBR 6484 (ABNT, 2001). 
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Tabela 3. 5 - Estados de compacidade e de consistência dos solos (ABNT, 2001). 

Tipo de Solo 
Índice de Resistência à 

Penetração (N) 
Designação (1) 

Areias e siltes 

arenosos 

≤ 4 Fofa (o) 

 5 a 8 Pouco compacta (o) 

9 a 18 Medianamente compacta (o) 

19 a 40 Compacta (o) 

> 40 Muito compacta (o) 

Argilas e siltes 

argilosos 

≤ 2 Muito mole 

3 a 5 Mole 

6 a 10 Média (o) 

11 a 19 Rija (o) 

> 19 Dura (o) 

(1) As expressões empregadas para a classificação da compacidade das areias (fofa, compacta, 

etc.), referem-se à deformabilidade e resistência destes solos, sob o ponto de vista de 

fundações, e não devem ser confundidas com as mesmas denominações empregadas para a 

designação da compacidade relativa das areias ou para a situação perante o índice de vazios 

críticos, definidos na Mecânica dos solos. 

 

 

 SM-01 

 

Por meio do gráfico de barras apresentado na Figura 3.10, onde o eixo das abscissas 

representa o NSPT (número de golpes necessários para atravessar os 30cm finais a cada 

ensaio SPT) e o eixo das ordenadas corresponde à profundidade do ensaio, podem-se 

fazer as seguintes correlações.  

 

Nota-se claramente o aumento no número de golpes na medida em que se aprofunda a 

sondagem. Isto se deve, provavelmente, ao fato de que a sondagem foi executada sobre o 

trecho da pilha já formado, cujo material apresenta maior grau de compacidade de acordo 

com o aumento da profundidade, devido ao peso dos materiais sobrejacentes.  

 

Observa-se que em sua porção mais superficial de 1 a 8m, obteve-se NSPT aumentando 

gradualmente entre 10 a 18 golpes e com média de 14 golpes o que corresponde na tabela 

de compacidade de solos arenosos (Tabela 3. 5) a materiais medianamente compactos.  
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Na sequência do furo, de 8 a 25m de profundidade, a sondagem forneceu valores de 

NSPT, aumentando gradualmente de 20 a 34 golpes e com média de 27 golpes o que 

corresponde a materiais compactos.  

 

Na porção final do furo, entre 26 e 33m de profundidade, continua-se observando o 

aumento gradual do índice NSPT, estando o material classificado como muito compacto. 

A partir de 29,43m até o final do furo registra-se terreno natural, alcançando a condição 

de impenetrável à percussão aos 33,29m de profundidade. O nível d’água (NA) medido 

nessa sondagem situa-se a 34,7m de profundidade.  

 

 

Figura 3. 10 - Gráfico número SPT x profundidade - SM-01 

 

 

 SM-02 

 

Pode-se observar no gráfico de barras apresentado na Figura 3. 11, a presença de três 

horizontes distintos de acordo com os valores do índice NSPT obtidos pela sondagem.  
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Em sua porção inicial, entre 1 a 6m observa-se valores de NSPT bastante constantes 

variando entre 10 e 12 golpes, o que de acordo com a Tabela 3. 5, corresponde a materiais 

medianamente compactos.  

 

Na porção mediana da sondagem, entre 6 e 17m, verifica-se uma redução significativa 

dos valores de NSPT. Nessa porção, os valores apresentaram pouca variação, oscilando 

entre 3 a 6 golpes. Esta faixa de valores corresponde a materiais de compacidade fofa. 

 

Na parte final da sondagem, no intervalo entre 17 e 23m, os valores do NSPT 

apresentaram um acréscimo gradual de acordo com o aumento da profundidade, 

obtiveram-se valores partindo de 12 e chegando a 20 golpes com média de 16 golpes, o 

que reflete um material classificado como medianamente compacto.  

 

Aos 16,45m de profundidade, registra-se o alcance do terreno natural. Esta sondagem foi 

finalizada com 25,40m não tendo sido alcançada a condição de impenetrável a percussão 

(30 golpes nos últimos 30 cm em 3m consecutivos). Não foi observado o nível d’água 

nessa sondagem.  

 

Figura 3. 11 - Gráfico número SPT x profundidade - SM-02 
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 SM-03 

 

De acordo com a descrição do material recuperado, a sondagem atravessou o aterro de 

rejeito até os 35m a partir do qual se encontrou o solo residual de filito. Conforme pode 

ser observado na Figura 3. 12, os valores do NSPT obtidos na sondagem apresentaram 

uma variação acentuada. 

 

Em seu trecho inicial, de 1 a 6m, os índices NSPT obtidos na sondagem alcançaram uma 

média de 36 golpes, o que de acordo com a Tabela 3. 5, corresponde a materiais de 

compacidade compacta.  

 

No trecho de 6 a 12m observa-se um aumento gradual do índice NSPT apresentando um 

valor médio de 13 golpes. Sendo assim, essa porção do aterro pode ser classificada como 

medianamente compacta.  

 

Em sua porção mediana, entre 12 e 18m, a sondagem apresentou uma elevação nos 

valores do NSPT tendo chegado a 38 golpes e uma média de 31 golpes. Esse trecho do 

aterro apresenta compacidade compacta. Considera-se que tanto os valores NSPT do 

primeiro trecho (1 a 6m), quanto da porção mediana (12 a 18m) não são esperados para 

aterros, devendo, este fato, ser atribuídos à presença de pedregulhos. Os valores são 

anômalos para aterros desse tipo, uma vez que o aterro foi construído sem um controle 

rigoroso de compactação. 

 

Na sequência do furo, no trecho entre 18 e 26m, novamente se observa um aumento 

gradual no índice NSPT de acordo com o aumento da profundidade, tendo sido obtido 

uma média de 12 golpes o que confere a esse trecho do aterro a classificação de 

medianamente compacto.  

 

Não houve registro de SPT no trecho entre 26 e 31m e aos 33m o ensaio foi impenetrável 

à percussão. Aos 35m foi atingido o terreno natural, tendo sido descrito como solo 

residual de filito. A sondagem foi finalizada aos 40,68m após ser atingida a condição de 

paralisação estabelecida. O nível d’água (NA) medido nessa sondagem situa-se a 34m de 

profundidade.  
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Figura 3. 12 - Gráfico número SPT x profundidade - SM-03 

 

 SM-04 

 

No gráfico de barras apresentado na Figura 3. 13 pode-se observar que praticamente todo 

o aterro atravessado pela sondagem apresentou índices de NSPT aumentando 

gradualmente de acordo com o aumento da profundidade. 

 

No trecho entre 1 e 12m obteve-se um índice NSPT médio de 28 golpes, o que de acordo 

com a Tabela 3. 5, o classifica como compactos. A 13m de profundidade o ensaio SPT 

foi impenetrável à percussão. Não foram registrados valores de SPT no trecho entre 14 e 

19m, muito provavelmente, pois a sondagem deve ter interceptados blocos de resistência 

elevada.  

O ensaio SPT prosseguiu de 20 a 25m obtendo valores de NSPT superiores a 50 golpes, 

ou seja, impenetrável à percussão o que corresponde a um material muito compacto. Não 

foi encontrado o nível d’água nesse furo. 
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Figura 3. 13 - Gráfico número SPT x profundidade - SM-04 

 

 

 SM-05 

 

Pode-se observar que, de acordo com o gráfico de barras apresentado na Figura 3. 14 

mostrando os valores do índice NSPT obtidos pela sondagem, existem 3 horizontes 

distintos nesse aterro. 

 

Em sua porção inicial, entre 1 a 6m observa-se valores de NSPT bastante próximos 

variando entre 4 e 7 golpes. O que de acordo com a Tabela 3. 5 de classificação da 

compacidade dos solos arenosos, corresponde a materiais de compacidade fofa. 

 

Na porção mediana da sondagem, entre 6 e 11m, os valores obtidos do NSPT 

apresentaram um crescimento gradual de acordo com aumento da profundidade, 

começando com 18 e atingindo 25 golpes no final do trecho. Esta faixa de valores 

corresponde a materiais compactos, segundo a Tabela 3. 5.  Aos 8m registra-se o alcance 

ao terreno natural classificado como solo residual ferruginoso.  
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Na parte final da sondagem, no intervalo entre 11 e 16m, os valores do NSPT 

apresentaram um salto tendo atingido a condição de impenetrável a percussão. 

Obtiveram-se valores superiores a 50 golpes. O nível d’água nessa sondagem foi medido 

a 16m de profundidade. 

 

 

Figura 3. 14 - Gráfico número SPT x profundidade - SM-05 

 

3.2.6 Aterro experimental  

 

Um controle de compactação do rejeito empilhado é essencial, pois através da 

compactação obtém-se maior aproximação e entrosamento das partículas, ocasionando o 

aumento da resistência ao cisalhamento e consequentemente a obtenção de uma maior 

capacidade de suporte. Com a redução do volume de vazios, a capacidade de absorção de 

água e a possibilidade de haver percolação diminuem substancialmente, tornando o rejeito 

empilhado mais estável. Dessa forma, um aterro experimental foi executado com o 

objetivo de estabelecer diretrizes construtivas, melhorar a eficácia e a produtividade dos 

equipamentos a serem utilizados na construção da pilha de rejeito.  
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Os principais aspectos analisados foram os seguintes: 

 

 Facilidade de construção: condições de compactação do rejeito em relação à 

necessidade de ajustar a umidade para permitir uma compactação adequada.  

 

 Deformação: avaliação da redução da espessura de cada camada de rejeito 

compactado considerando o aumento das passadas do equipamento utilizado. 

 

 Parâmetros de compactação: execução de ensaios in situ de peso específico e 

umidade para determinação do grau de compactação e desvio de umidade. Os 

valores deverão atender ao especificado: 

 Grau de compactação maior que 90% em toda a espessura da camada, 

sendo determinado no topo e na base de cada camada. 

 Teor de umidade igual à umidade ótima do ensaio de Proctor, sendo 

admitido um desvio (Δw = w – wot) de ± 3%. 

 

Conforme exposto acima, foram realizados no aterro experimental os ensaios in situ de 

peso específico e umidade, a fim de obter o grau de compactação das camadas. Após a 

compilação dos resultados, foram elaborados gráficos de comparação do teor de umidade 

x grau de compactação (Figura 3. 15) e o teor de umidade x peso específico (Figura 3. 

16). 

 
Figura 3. 15 - Resultado do aterro experimental de rejeito (GC x W) 
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Figura 3. 16 - Resultado do aterro experimental de rejeito ( x W) 

 
Analisando os resultados, é possível observar que o material é bastante heterogêneo, 

apresentando uma grande variabilidade no seu peso específico. Além disso, apresenta 

diversos resultados de grau de compactação abaixo de 90%, o que pode comprometer a 

estabilidade do empilhamento. 

 

3.3. PILHA DE REJEITO SD-02 

  

A pilha de rejeito denominada SD-02 foi formada com os rejeitos provenientes do atual 

processo de beneficiamento da mina de Fernandinho. A pilha possui altura máxima de 

47m e inclinação global dos taludes de 21º. As bancadas e bermas têm 10,0 m de altura e 

7,0 m de largura, respectivamente, e o ângulo de face das bancadas é de 34º (1,0V:1,5H). 

A pilha ocupa uma área de 112.443,00 m² e possui uma capacidade volumétrica de 

942.220,00 m³ de rejeitos.  

 

A drenagem interna da pilha consiste de dois drenos trapezoidais e dois tapetes drenantes 

em sua porção sul. Ambas as estruturas são compostas por um núcleo de enrocamento 

drenante e revestido com transições para evitar a colmatação com o rejeito ou com o 

material proveniente da fundação.  

 

As estruturas de drenagem superficial têm como principal objetivo conduzir o 

escoamento proveniente dos taludes e das bermas da pilha até o dique de contenção de 

sedimentos à jusante. Atualmente o direcionamento do fluxo de água é realizado através 
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da inclinação transversal de 3% das bermas em direção ao pé dos taludes e inclinação 

longitudinal variando de 0,5% à 1,5%. 

 

A geometria da pilha de rejeito foi avaliada com base nas análises de estabilidade 

realizadas utilizando-se o programa computacional Slide da empresa canadense 

Rocscience, versão 6.0, considerando o método de Morgenstern-Price. O Slide é um 

programa de análises bidimensional de estabilidade de taludes que calcula o fator de 

segurança para rupturas circulares e não circulares através da teoria de Equilíbrio Limite. 

As análises de estabilidade levaram em consideração a ocorrência de um mecanismo de 

ruptura circular, assumida para materiais com comportamento isotrópico, utilizando-se o 

método de Morgenstern-Price, que, dentre os métodos incluídos no software, é um dos 

mais rigorosos que calcula os fatores de segurança a partir do equilíbrio de momentos e 

equilíbrio de forças horizontais. 

 

Outra consideração importante a se destacar é que as análises foram feitas considerando-

se apenas parâmetros efetivos. Como premissa inicial da pilha de rejeito considerou-se 

que a mesma seria construída com controle rigoroso de compactação. Dessa forma, não 

foram considerados os parâmetros totais nas análises, devido aos resultados apresentados 

das amostras moldadas com grau de compactação igual a 90% do Proctor normal e 

umidade igual à umidade ótima. Nestas condições o material se comporta como fofo, 

principalmente devido ao elevado índice de vazios, e tem a poropressão crescente durante 

todo o processo de ruptura, o que gera a possibilidade da ruptura não drenada.  

 

Os parâmetros de resistência dos rejeitos, tanto do trecho da pilha existente quanto do 

trecho a ser construído, foram baseados nos resultados dos ensaios de laboratório 

apresentados no item anterior. Foi definida uma faixa de rejeito intermediária com o 

intuito de representar o trecho que foi alteado no intervalo de tempo entre a coleta de 

dados até a conclusão das análises. Já os parâmetros de resistência dos materiais da 

fundação adotados nas análises de estabilidade foram inferidos por meio de correlações. 

Estes parâmetros podem ser observados na Tabela 3. 6, apresentada a seguir.  
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Tabela 3. 6 - Parâmetros de resistência adotados nas análises de estabilidade  

 Litotipo 
Parâmetros Geotécnicos 

(kN/m3) c`(KPa) ɸ`(°) 

Pilha projetada  21,7 8,3 30,0 

Pilha antiga existente (inicial)  24,4 0,0 37,0 

Pilha atual existente (intermediária)  23,0 5,0 32,0 

Aterros  19 20 30 

Solo Laterítico  19 15 25 

Solo residual de Itabirito  21 25 30 

Saprolito de Itabirito  23 40 35 

Solo residual de Filito  19 20 26 

Saprolito de Filito  19 30 28 

Solo residual de Quartzito  18 5 30 

Saprolito de Quartzito  21 20 32 

Quartzito pouco alterado  23 80 40 

 

As análises de estabilidade foram realizadas com intuito de validar a geometria da pilha, 

nas quais foram considerados, em concordância com o preconizado na norma técnica 

NBR 13.029 (ABNT, 2017b - Elaboração e Apresentação de Projeto de Disposição de 

Estéril em Pilha), uma vez que não existem normas que estabelecem diretrizes para 

empilhamento de rejeitos, os seguintes fatores de segurança mínimos: 

 

 Ruptura Geral do Talude: 

 Superfície freática normal: Fator de Segurança mínimo de 1,50; 

 Superfície freática crítica: Fator de Segurança mínimo de 1,30. 

 

 Ruptura do Talude entre Bermas:  

 Fator de Segurança mínimo de 1,50. 

 

Os níveis de água considerados nas análises foram baseados nas sondagens executadas 

na área da pilha, nas quais apresentaram níveis de água até 15,0 m de profundidade no 

terreno natural. Portanto, para as análises de estabilidade simulando o nível freático 

normal foi considerado que não há nível de água. 
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A verificação da estabilidade da pilha de rejeito foi realizada em três seções, conforme 

apresentado na Figura 3. 17. A seção A-A localiza-se na parte norte da pilha, a seção B-

B na sua região central e a seção C-C na porção sul, as mesmas foram definidas em função 

da geometria e procurando avaliar as maiores alturas. As Figura 3. 18, Figura 3. 19 e 

Figura 3. 20 apresentam os menores fatores de segurança obtidos nas análises de 

estabilidade. 

 

Figura 3. 17 - Planta com localização da seção de análise 

 

 
Figura 3. 18 - Análise de estabilidade da Seção A-A – Condição normal – FS global=1,6 

e FS local=1,6 
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Figura 3. 19 - Análise de estabilidade da Seção B-B – Condição normal – FS local = 1,5 

 

 
Figura 3. 20 - Análise de estabilidade da Seção C-C – Condição normal – FS global=1,6 

e FS local=1,5 
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  CAPÍTULO 4 

 

CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS REJEITOS 
 

4.1. REJEITOS FUTUROS 

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, a planta de beneficiamento da mina de 

Fernandinho passará por adequações onde serão gerados dois tipos de rejeito, sendo estes, 

provenientes das futuras plantas de concentração de finos e de concentração de itabiritos. 

Esses rejeitos serão depositados na pilha de disposição compartilhada objeto de estudo 

do capítulo seguinte. Devido ao tratamento de desaguamento dos rejeitos, esses 

apresentarão um teor de sólidos de 85% e umidade (base seca) de 17,6%. 

  

A seguir serão apresentados os resultados dos ensaios de caracterização tecnológica dos 

rejeitos que serão gerados nas plantas futuras da mina de Fernandinho. As amostras dos 

dois tipos de rejeitos mencionados acima foram geradas nas plantas pilotos das futuras 

plantas e em seguida submetidas aos seguintes ensaios: 

 

 Granulometria por Peneiramento e Sedimentação - NBR 7181 (ABNT, 2017c)                                                       

 Massa Específica Real dos grãos - NBR 6508 (ABNT, 1984a) 

 Limite de Liquidez – LL - NBR 6459 (ABNT, 2017a)                                                                                                     

 Limite de Plasticidade – LP - NBR 7180 (ABNT, 2016a) 

 Compactação Proctor Normal - NBR 7182 (ABNT, 2016d) 

 Preparação de amostra e teor de umidade natural – NBR 6457 (ABNT, 2016c) 

 Peso específico natural – NBR 7185 (ABNT, 2016b) 

 Índice de Vazios Máximo – NBR MB 3324 (ABNT, 1990)                                                                                               

 Índice de Vazios Mínimo – NBR MB 3388 (ABNT, 1991) 

 Permeabilidade à Carga Variável - NBR 14545 (ABNT, 2000)                                                                                      

 Adensamento Edométrico - NBR MB-3336 (ABNT, 1990) 

 Triaxial CIU - D4767 (ASTM, 2011a)                                                                                                                      

 Triaxial CD - D7181 (ASTM, 2011b) 

 

Os ensaios foram realizados em seis amostras de rejeito das duas plantas e serão descritas 

nesse estudo conforme apresentado na Tabela 4. 1. 

 



71 

 

Tabela 4. 1 - Identificação das amostras dos rejeitos futuros 

Amostra de Rejeito Descrição 

AR-PCI-01 

PLANTA DE CONCENTRAÇÃO DE ITABIRITOS (PCI) AR-PCI-02 

AR-PCI-03 

AR-PCF-04 

PLANTA DE CONCENTRAÇÃO DE FINOS (PCF) AR-PCF-05 

AR-PCF-06 

 

  

4.1.1 Ensaios de caracterização 

 

Conforme supracitado foram realizados ensaios de laboratório em seis amostras de dois 

tipos de rejeito, sendo uma proveniente da planta de concentração de itabiritos e o outro 

da planta de concentração de finos. A Tabela 4. 2 resume os resultados de caracterização. 

 

Tabela 4. 2 - Ensaios de caracterização dos rejeitos futuros 

Amostra de  

Rejeito 

Análise Granulométrica (%) Massa 

Específica 

dos grãos 

(g/cm³) 

Limites Atterberg (%) 

Argila Silte 
Areia 

Fina 

Areia 

Média 

Areia 

Grossa 
Pedregulho 

LP 

(%) 

LL 

(%) 

IP 

(%) 

AR-PCI-01 1,4 30,7 59,4 8,3 0,2 0 3,213 - - NP 

AR-PCI-02 1,7 26,6 62,9 8,6 0,3 0 3,266 - - NP 

AR-PCI-03 1,5 26,4 63,3 8,6 0,3 0 3,214 - - NP 

AR-PCF-04 1,6 55 41,1 2,3 0 0 2,993 - - NP 

AR-PCF-05 1,6 55,7 40,1 2,5 0 0 3,019 - - NP 

AR-PCF-06 1,4 54,6 41,5 2,5 0 0 2,975 - - NP 

 

 

As amostras de rejeito AR-PCI-01, AR-PCI-02 e AR-PCI-03 se apresentam como uma areia 

siltosa, uma vez que a composição dos materiais é, em sua maioria, fração areia fina, em média 

62% do total e fração silte, em média 28% do total. As amostras de rejeito AR-PCF-04, AR-

PCF-05 e AR-PCF-06 podem ser classificadas como silte arenoso por apresentarem fração 

silte na média de 55% do total e fração areia fina em torno de 41% do total em sua composição. 
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As curvas granulométricas das amostras consideradas nesse estudo estão apresentadas na 

Figura 4.1. 

 

 

Figura 4. 1 - Curvas granulométricas dos rejeitos futuros 

 

Os rejeitos de minério de ferro são compostos por hematita e quartzo cujas massas 

específicas dos grãos (s) é da ordem de 5,25 g/cm³ e 2,65 a 2,70 g/cm³, respectivamente. 

Sendo assim, os rejeitos de minério de ferro analisados, que são compostos basicamente 

de partículas de quartzo e de hematita, apresentam valores de massa específica dos grãos 

que variam de 2,975 a 3,266 g/cm³. 

 

Os resultados dos ensaios de Limites de Atterberg apresentam a característica não plástica 

em todas as amostras analisadas, confirmando os resultados de granulometria descritos 

anteriormente. Todas as amostras de rejeitos analisadas possuem características 

granulares e baixas frações finas. 

 

 

4.1.2 Ensaios triaxiais 

 

Os materiais granulares apresentam como características importantes a alta 

permeabilidade e logo se comportam com a drenagem livre. Sendo assim, para representar 

o comportamento dos rejeitos granulares em laboratório foi utilizado o ensaio drenado. 

Para condições de carregamento não drenado, executou-se em laboratório o ensaio triaxial 
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não drenado. Dessa forma, para realizar os ensaios triaxiais, foram selecionadas amostras 

de rejeito que apresentaram granulometria mais fina em cada tipo de rejeito estudado, 

buscando a situação mais desfavorável. Então, selecionou-se as amostras AR-PCI-01 e 

AR-PCF-06 para realizar os ensaios triaxiais. A tabela a seguir apresenta o resumo dos 

ensaios triaxiais executados e o gráficos são apresentado no Anexo II. 

 

Tabela 4. 3 - Resumo dos ensaios triaxiais dos rejeitos futuros 

 

 

4.1.3 Adensamento edométrico e permeabilidade 

 

Os ensaios de adensamento edométrico e de permeabilidade foram realizados nas 

amostras de rejeito AR-PCI-01 e AR-PCF-06 e moldadas à umidade de 18%. Para os 

ensaios de adensamento edométrico foram realizados 14 estágios de carregamento e 

descarregamento, sendo as pressões especificadas: 12,5; 25; 50; 100; 200; 400; 800; 1600 

kPa (carregamento) e 800; 400; 200; 50; 25 e 12,5 kPa (descarregamento). Nos ensaios 

de permeabilidade foram consideradas três pressões de carga: 200 kPa, 400 kPa e 800 

kPa. Os principais parâmetros calculados neste ensaio são apresentados na Tabela 4.4.  
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Tabela 4. 4 - Resultados dos ensaios de adensamento 

Amostras 

de Rejeito 

Permeabili-

dade 

Carga 

Variável 

Adensamento Edométrico 
Permeabilidade com Sobrecarga 

(cm/s) 

k20 (cm/s) Cc Ce eo 
P 

(KPa) 

Cv  
(m2/ano) 

12,5  

KPa 

100  

KPa 

200  

KPa 

400  

KPa 

800  

KPa 

AR-PCI-01 1,6 x 10-4 0,1266 0,0131 0,797 170,7 18,0 - - 2,54 x 10-4 2,46 x 10-4 1,28 x 10-4 

AR-PCF-06 1,9 x 10-5 0,1082 0,0245 0,8212 212,6 13,4 5,64 x 10-7 1,20 x 10-6 - 1,29 x 10-6 - 

 

A seguir, são apresentados os gráficos de Pressão (kPa) x Índice de Vazios (e) para as 

amostras de rejeito analisadas (Figura 4. 2 e Figura 4. 3). O valor da tensão de pré-

adensamento (p) foi calculado pelo Método Pacheco Silva. Tendo em vista a solicitação 

de tensão deste material em campo, pode-se inferir que o material apresenta uma 

característica de solo normalmente adensado. 

 

O valor médio encontrado para o coeficiente de adensamento vertical Cv de 18,0 m2/ano 

e 13,4 m2/ano para os rejeitos analisados, indica que a amostra apresenta características 

de drenabilidade baixa, semelhante a de uma argila de baixa plasticidade, inclusive, 

próximo da faixa inferior que limita com argila de média plasticidade, segundo tabela 

extraída do livro de Lambe & Whitman (1979) apresentada na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4. 5 - Faixas típicas de valores de coeficiente de adensamento vertical (LAMBE 

& WHITMAN ,1979) 

Tipo de solo 
Faixa de índice de 

plasticidade 

Coeficiente de adensamento 

vertical 

 Cv (m2/ano) 

Argila 

Plasticidade alta Maior que 25 0,1 - 1 

Plasticidade média 25 a 5 1 a 10 

Plasticidade baixa 15 ou menor 10 a 100 
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Figura 4. 2 - Adensamento Edométrico – Gráfico Pressão x Índice de Vazios – AR-PCI-

01 

 

 
Figura 4. 3 - Adensamento Edométrico – Gráfico Pressão x Índice de Vazios – AR-

PCF-06 

 

As figuras abaixo apresentam os gráficos de Permeabilidade x Índice de Vazios, ensaios 

de permeabilidade realizados sob carregamento em 03 estágios de carregamento durante 

o ensaio de Adensamento Edométrico. Nos gráficos também foram plotadas as 

permeabilidades encontradas no ensaio de permeabilidade à carga variável, considerando 

tal valor de permeabilidade quando a carga aplicada é igual a zero. Na Tabela 4.6 são 

apresentados os resultados dos ensaios de permeabilidade a carga variável. 
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Figura 4. 4 - Adensamento Edométrico – Gráfico Índice de Vazios x Permeabilidade – 

AR-PCI-01 

 

 
Figura 4. 5 - Adensamento Edométrico – Gráfico Índice de Vazios x Permeabilidade – 

AR-PCF-06 
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Tabela 4. 6 - Resultados dos ensaios de permeabilidade a carga variável 

Amostras 

de 

rejeito 

Permeabilidade à Carga Variável 

Pressões de Carga (kPa) Permeabilidade (cm/s) 

AR-PCI-01 

- 1,6E-04 

200 5,9E-05 

400 4,6E-05 

800 3,3E-05 

AR-PCF-06 

- 1,9E-05 

200 8,9E-05 

400 5,1E-05 

800 2,8E-05 

 

 

O resultado mostrado na Figura 4. 4, referente a amostra de rejeito AR-PCI-01, indica 

que a permeabilidade se mantêm inalterada com o carregamento, estando sempre na faixa 

de 1,3 a 2,5 x 10-4 cm/s. Já a amostra de rejeito AR-PCF-06 apresenta mudança na 

permeabilidade quando é sobrecarregada, passando de 1,9 x 10-5 a 1,2 x 10-6 cm/s com 

apenas 100 kPa (aproximadamente 4,0 m de altura com rejeitos). Não foi considerado 

como valor válido o ensaio com sobrecarga de 12,5 kPa já que não ficou coerente com a 

lógica de decrescer a permeabilidade com o carregamento. 

 

Segundo planejamento os rejeitos inicialmente dispostos na pilha serão os rejeitos AR-

PCF-04, AR-PCF-05 e AR-PCF-06, e depois, serão depositados concomitantemente com 

os rejeitos AR-PCI-01, AR-PCI-02 e AR-PCI-03. Assim, os rejeitos mais finos e com 

baixa permeabilidade quando sobrecarregados, serão os que conformarão a porção 

inferior da pilha. Também, durante o crescimento da pilha, estes rejeitos mais finos 

formarão camadas mais impermeáveis distribuídos aleatoriamente em todo o corpo da 

pilha. Esses resultados de permeabilidade são compatíveis inclusive com os resultados de 

adensamento que mostram coeficientes de drenabilidade baixos. 

 

Consolidando os resultados obtidos nos ensaios de adensamento e permeabilidade, se 

conclui que os recalques que poderão ocorrer na pilha na sua conformação final, se os 
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rejeitos estiverem saturados, poderão estar em torno de metros e estes somente se 

apresentarão quando provavelmente a pilha já esteja na elevação final o que decorrerá em 

trincas no maciço. 

 

Assim, um controle estrito da umidade dos rejeitos quando dispostos na pilha deverão ser 

tomados para evitar saturação destes materiais e consequentes deformações. 

 

 

4.1.4 Índices de vazios 

 
Os rejeitos de minério de ferro, considerados arenosos, mesmo contendo uma fração de 

finos são caracterizados como solos granulares. Nesse sentido, faz-se necessária a 

determinação dos índices de vazios máximos (emax) e mínimos (emin) para conhecer os 

limites de compacidade, podendo, assim, reconstituir a amostra em um determinado 

índice de vazios para realização dos ensaios triaxiais.  A Tabela 4. 7 apresenta os 

resultados dos índices de vazios e densidade máxima e mínima.  

 

Tabela 4. 7 - Resultados dos ensaios de índice de vazios 

Amostras 

de 

rejeito 

Índice de Vazios 

Índice de Vazios 

Máximo (emax) 

Índice de Vazios 

Mínimo (emin) 

Densidade 

Máxima 

(g/cm³) 

Densidade 

Mínima 

(g/cm³) 

AR-PCI-01 1,05 0,63 1,977 1,571 

AR-PCI-02 1,08 0,67 1,958 1,568 

AR-PCI-03 1,05 0,63 1,969 1,568 

AR-PCF-04 1,04 0,71 1,754 1,470 

AR-PCF-05 1,05 0,72 1,753 1,472 

AR-PCF-06 1,02 0,69 1,759 1,476 

 

 

 

4.1.5 Análise química 

 

As características químicas dos rejeitos de minério de ferro são basicamente conhecidas 

pelos seus elementos constituintes, porém, os mesmos apresentam consideráveis 
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variações em termos de concentração. Essas variações estão ligadas diretamente ao tipo 

de minério explorado e ao processo de tratamento utilizado, incluindo mudanças de frente 

de lavra. A Tabela 4. 8 apresenta os resultados das análises químicas realizadas nos dois 

tipos de rejeito estudado. 

 

Tabela 4. 8 - Resultados dos ensaios de análise química 

Amostras 

de 

rejeito 

Composição (%) 

Fe SiO2 Al2O3 Mn p PPC* 

AR-PCI-01 14,64 78,13 0,14 0,010 0,010 0,59 

AR-PCF-06 26,94 56,05 2,25 0,013 0,041 2,53 

    (*) PPC: perda por calcinação  

 

Ambos os rejeitos analisados apresentam elevado teor de sílica, nesse sentido, os valores 

de massa especifica dos grãos encontrados, variando de 2,975 a 3,266 g/cm³, são 

condizente por estarem próximos do valor da massa específicas dos grãos do quartzo que 

é da ordem de 2,65 a 2,70 g/cm³. 
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   CAPÍTULO 5 

 

CONCEPÇÃO E PROJETO DA PILHA COMPARTILHADA DE 

ESTÉREIS E REJEITOS 
 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA 

 

A disposição dos rejeitos em pilha tornou-se uma alternativa necessária na mina de 

Fernandinho, tendo em vista a exaustão da capacidade de acumulação das barragens. 

Ainda, os avanços tecnológicos na área de beneficiamento do minério de ferro permitem 

que a água contida na polpa do rejeito seja retirada tornando-se, desta forma, viável a 

disposição em pilhas. 

 

Esta pilha tem os objetivos de permitir a disposição de estéril proveniente da lavra de 

minério de ferro da Mina de Fernandinho II e os rejeitos resultantes do processo de 

beneficiamento deste minério. A pilha foi concebida prevendo a disposição de rejeitos 

úmidos, transportados por caminhões. 

 

A área selecionada para a disposição destes materiais destaca-se de outras em função de 

características como: momentos de transporte mais favoráveis, ausência de elementos 

naturais relevantes ou outras interferências e principalmente por já conter área de 

desenvolvimento de empreendimentos, tais como: pilha de estéril, bacia de contenção de 

sedimentos, sump e uma barragem desativada.  

 

Para a completa formação da pilha, serão executados serviços preliminares, tais como, 

tratamento de fundação, obras de construções de drenos internos e complementares, tais 

como instalação de dispositivos de drenagens superficiais, execução de revestimento de 

proteção de bermas e taludes e instalação de instrumentação de controle da drenagem 

interna da estrutura. 

 

Para que a pilha se mantenha estável, a NBR 13.029 (ABNT, 2017b) não direciona e nem 

especifica as dimensões geométricas máximas e mínimas de altura máxima de bancada, 

largura mínima e máxima de berma, inclinação de taludes entre outras. A norma 

especifica apenas que os seus taludes devem apresentar fatores de segurança acima dos 

mínimos recomendados, conforme as condições de superfície freática.  
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5.2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

 

A mina de Fernandinho está inserida no contexto geológico da porção sul do Quadrilátero 

Ferrífero, conforme ilustrado na Figura 5. 1. O Quadrilátero Ferrífero é composto por 

rochas do complexo metamórfico que compõem o embasamento cristalino, sequências 

vulcano sedimentares do tipo greenstone belt representadas pelo supergrupo Rio das 

Velhas e coberturas sedimentares pertencentes ao supergrupo Minas e aos Grupos Sabará 

e Itacolomi. Rochas intrusivas máficas e ultramáficas tardias ocorrem na forma de diques 

e cortam toda a sequência. Recobrindo as unidades anteriores ocorrem corpos isolados de 

sedimentos terciários argilosos avermelhados. 

 
Figura 5. 1 - Mapa de localização da área de estudo no contexto do QFe. 

 

Em termos gerais, ocorrem três grandes unidades estratigráficas no Quadrilátero 

Ferrífero, dispostas da base para o topo em: 

 

 Embasamento Cristalino 

 

Constituído por rochas gnáissicas de composição tonalítica a granítica, e 

subordinadamente, por granitos, granodioritos, anfibolitos, intrusões máficas e 

ultramáficas arqueanas, com idades entre 2,9 e 3,2 Ga. Os vários complexos 

metamórficos são denominados Bação, Caeté, Belo Horizonte, Congonhas e Complexo 

Área da Pilha 
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Metamórfico Bonfim. Estes complexos apresentam-se como produtos de retrabalhamento 

de corpos mais antigos em eventos posteriores ao embasamento. 

 

 Supergrupo Rio das Velhas 

 

Formado pelas sequência arqueanas do tipo greenstone belt constituídas por intercalações 

de rochas metavulcânicas e metassedimentares com idades entre 2,77 e 2,85 Ga. É 

composto, da base para o topo, pelos grupos Quebra Osso, Nova Lima e Maquiné. 

 

 Supergrupo Minas 

 

Representado pelas coberturas sedimentares e vulcanossedimentares proterozóicas 

sobrepostas em discordância erosiva e angular, essa sequência se destaca no relevo da 

região por ser mais resistente ao intemperismo que os terrenos granito-greenstone 

subjacentes. Dorr (1969) dividiu o Sg. Minas em quatro grupos, da base para o topo: 

Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará. 

 

Na área de estudo afloram rochas pertencentes ao supergrupo Minas. Em termos 

estruturais, a área localiza-se no flanco oeste invertido do sinclinal Moeda, estando às 

rochas alinhadas segundo direção NW-SE com mergulhos altos para NE. 

 

Na região ocorrem três litologias principais, sendo sua estratigrafia constituída da base 

para o topo por quartzitos com níveis de filitos da formação Moeda seguidos por filitos 

sericíticos da formação Batatal, ambos pertencentes ao grupo Caraça, interpretado como 

a base do supergrupo Minas, seguido por itabiritos da formação Cauê (grupo Itabira). 

Ressalta-se que a estratigrafia na área da mina está tectonicamente invertida. Recobrindo 

todas essas sequências ocorrem coberturas coluvionares e de canga, além de sedimentos 

recentes carreados da antiga pilha de estéril existente na área de estudo. 
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5.2.1 Investigações geológico – geotécnicas de campo 

 

As investigações geológico-geotécnicas têm por objetivo propiciar um maior 

conhecimento a respeito da fundação da pilha, por meio da investigação de subsuperfície. 

Nesse sentido, foram realizados na área de estudo três furos de sondagem percussiva e 

doze furos de sondagem mista (percussiva e rotativa), além de 46 ensaios de infiltração 

para determinação da permeabilidade in situ. A Figura 5.2 apresenta a locação das 

investigações geológico – geotécnicas de campo executadas na área de estudo. 

 

Nas sondagens mistas (SM) e nas sondagens percussivas (SP) foram feitas ensaios SPT a 

cada metro, totalizando 236,62 metros de investigação; e ensaios de infiltração em 

intervalos de 2 metros, para verificação da permeabilidade in situ para cada estrato de 

solo investigado. As coordenadas executadas, o tipo de sondagem, a profundidade e a 

quantidade de ensaios de infiltração em cada furo encontram-se expostos na Tabela 5.1. 

 

 

Figura 5. 2 – Locação das investigações geológico – geotécnicas de campo 

 

 

 

 

 



84 

 

Tabela 5. 1 - Principais características das sondagens executadas 

Furo N E Cota Sondagem Prof. (m) 
Ensaios de 

Infiltração 

SM-01 7.768.684,57 619.353,80 1.209,24 Mista 10,11 Não 

SM-02 7.768.606,77 619.240,41 1220.45 Mista 10,28 3 

SM-03 7.768.399,29 619.537,63 1.211,36 Mista 25,25 5 

SM-04 7.768.295,49 619.693,20 1.190,39 Mista 10,00 3 

SM-05 7.768.393,79  619.845,71 1.170,22 Mista 10,15 Não 

SM-06 7.768.071,47  619.596,51 1.229,06 Mista 30,34 10 

SM-07 7.768.077,36 619.506,53 1.239,76 Mista 10,49 3 

SM-08 7.767.997,40 619.561,98 1.248,92 Mista 45,45 15 

SM-09 7.767.999,29  620.351,23 1.118,32 Mista 10,05 3 

SM-10 7.768.464,99  619.946,03 1.169,15 Mista 10,10 1 

SM-11 7.768.528,90 619.328,90 1.247,80 Mista 40,45 Não 

SM-12 7.768.179,36 619.385,93 1.231,09 Mista 10,13 3 

SP-01 7.768.398,90  619.987,70 1.158,30 Percussiva 10,34 Não 

SP-02 7.768.338,31  619.926,92 1.163,98 Percussiva 1,45 Não 

SP-02A 7.768.336,34  619.927,28 1.164,08 Percussiva 2,03 Não 

TOTAL 236,62 46 

 

 

 Condições Geológico-Geotécnicas 

 

A área destinada para a implantação da pilha trata-se da região antes ocupada pela pilha 

de estéril PE-01. A presença de sedimentos finos acumulados nas porções mais baixas do 

terreno provenientes desta antiga pilha e de uma antiga barragem de rejeito também 

existente é muito comum.  

 

As sondagens foram distribuídas ao longo da área desta antiga pilha de estéril, nas porções 

mais baixas do terreno, sump existente, aterro da barragem desativada e saprolitos. Os 

materiais coletados foram classificados como estéril (material depositado na antiga pilha 

de estéril), sedimentos finos (materiais carreados dos altos topográficos da pilha e da 

barragem), além do saprolito de quartzito e do quartzito. 
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Os furos realizados na área da antiga pilha de estéril foram o SM-03 e o SM-11, no acesso 

até a antiga pilha foi feito o SM-12 e nas porções mais baixas do terreno foram feitos os 

furos SM-01, SM-02. A distribuição e a profundidade desses furos encontram-se na 

Tabela 5. 2. 

 

Tabela 5. 2 - Distribuição dos furos na área estudada 

Furo Local Profundidade (m) 

SM-01 
Porções mais baixas 

10,11 

SM-02 10,28 

SM-03 
Pilha de estéril antiga 

25,25 

SM-11 40,45 

SM-06 

Aterro da barragem 

desativada 

30,34 

SM-07 10,49 

SM-08 45,45 

SM-04 
Saprolito 

10,00 

SM-10 10,10 

SP-01 

Bacia de Contenção de 

Sedimentos 

10,34 

SP-02 1,45 

SP-02A 2,03 

SM-05 Pequeno sump 10,15 

SM-12 Acesso 10,13 

 

 

 Furos situados na antiga pilha de estéril 

 

O material classificado como estéril (furos SM-03 e SM-11) é um silte arenoso, pouco 

argiloso, variegado (marrom, amarelo, cinza), com a presença de sericita. A 

permeabilidade varia entre 10-3 a 10-5 cm/s e a compacidade entre pouco compacto a 

compacto. 

 

O furo SM-03 apresenta material de estéril até 11,00 m de profundidade, a partir desta 

metragem recupera-se saprolito de quartzito e quartzito em seqüência. Apresenta-se 

pouco compacto até 5,00 m e medianamente compacto a compacto entre 5,00 e 10,00 m. 
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O saprolito inicia-se em 11,00 m, seguido pelo quartzito em 15,00 m, perfurado com 

sondagem rotativa até 25,25 m. 

 

O furo SM-11 segue a mesma sequência de aumento de compacidade com a profundidade 

até os 26,00 m, a partir desta metragem a compacidade oscila entre medianamente 

compacto e compacto, em intervalos de 1,00m, prevalecendo o compacto a partir de 35,00 

m até o final do furo (40,45 m), até a metragem perfurada não foi encontrado material 

rochoso, apenas o material de estéril. 

 

Os ensaios de infiltração foram realizados no furo SM-03. Os resultados apontam uma 

permeabilidade para os materiais de estéril da ordem de 10-4 cm/s para o pouco compacto 

(1,00-2,00 m) e para o compacto (10,00-11,00 m) e da ordem de 10-3 cm/s para o material 

medianamente compacto (4,00-5,00 e 7,00-8,00 m). Já o saprolito de quartzito, 

encontrado a partir de 11,00 m de profundidade, apresenta permeabilidade da ordem de 

10-5 cm/s.  

 

 Furos situados nas porções mais baixas do terreno 

 

As porções mais baixas do terreno concentram os sedimentos finos provenientes da antiga 

pilha e antiga barragem de rejeito, recobrindo os litotipos presentes na área. 

 

Os furos SM-01 e SM-02, localizados ao pé da antiga pilha (porção Norte), apresentam 

horizontes que englobam sedimentos finos (silto arenosos) de coloração cinza escura e 

pedregulhos de hematita no primeiro metro, seguidos por uma camada de colúvio 

(avermelhado, com pedregulhos) e terminando em saprolito de quartzito, com coloração 

esbranquiçada a alaranjada, silto arenoso com alguns pedregulhos de quartzo. 

 

A compacidade aumenta gradualmente com a profundidade, iniciando em pouco 

compacto, passando por medianamente compacto até muito compacto no saprolito. Os 

ensaios de infiltração foram feitos no furo SM-02, sendo que o ensaio realizado no colúvio 

apresentou permeabilidade da ordem de 10-4 cm/s e os ensaios realizados no saprolito 

apresentaram permeabilidade da ordem de 10-5 cm/s. 
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O furo SM-12 foi realizado no acesso entre a antiga pilha e antiga barragem. Apresenta-

se compacto logo no primeiro metro e muito compacto a partir de 4,00m, até o fim do 

furo em 10,13m. O material apresenta-se silte-arenoso, pouco argiloso, de cor marrom 

alaranjado, podendo se tratar do aterro para a construção do acesso. 

 

 

 Furos situados no aterro da barragem desativada 

 

Os furos SM- 06, SM-07 e SM-08, localizados no aterro da barragem demonstram ser um 

material mais homogêneo durante quase toda investigação. Os materiais encontrados 

aparentam ser de natureza pouco compacta a compacta e com granulometria arenosiltosa. 

A cor é em geral marrom escura e a permeabilidade média neste aterro é da ordem de 10-

4 cm/s. 

 

 Furos situados na bacia de contenção de sedimentos e sump 

 

O furo SM-05 está localizado na região onde existe um pequeno sump, entre a bacia de 

contenção de sedimentos e a pilha de estéril existente. Avaliou-se que, neste local, até 5,0 

m de profundidade, o material é de sedimentos inconsolidados, com índice de resistência 

NSPT até 4. Este material é considerado fofo, com a cota de NA a 1,21m. Após este 

ponto, já se encontra substratos de quartzito, com capacidade de suporte alta. O quartzito 

demonstra características medianamente alteradas e medianamente fraturadas. A 

porcentagem de recuperação também é boa, estando entre 85 a 100%. 

 

Os furos à percussão SP-01, SP-02 e SP-02A localizam-se na área da atual bacia de 

contenção de sedimentos. Estes furos têm a intenção de investigar este local específico. 

O furo SP-01 apresentam até 9,00 m, materiais inconsolidados, arenosiltosos com cores 

variegadas, fofo a pouco compacto. Neste trecho o índice de resistência NSPT é até 6. Os 

furos SP-02 e SP-02A se encontram um pouco mais afastados, apresentando quartzito no 

local, sendo impenetrável já no primeiro metro de investigação. 

 

 

5.3 CONTEXTO HIDROLÓGICO 

 

O estado de Minas Gerais encontra-se influenciado principalmente por climas do tipo 

temperado úmido, com inverno seco e verão quente (Cwa) e moderadamente quente 
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(Cwb), além do clima tropical úmido e chuvoso (Aw) e tropical de monção (Am), de 

acordo com a caracterização de Köppen. 

 

A mina de Fernandinho encontra-se na porção centro-oeste do estado de Minas Gerais, 

no município de Rio Acima, pertencente à microrregião de Belo Horizonte, que está 

inserida na mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, seguindo a divisão proposta 

pelo IBGE. Nesta mesorregião existe a predominância dos climas temperados úmidos, 

com incidência do clima tropical úmido em áreas a oeste da capital mineira e em pontos 

esparsos da porção leste da mesorregião metropolitana de Belo Horizonte. 

 

A Pilha Compartilhada Estéril e Rejeito encontra-se em uma região que apresenta 

temperatura média próxima dos 18ºC e temperatura média máxima e mínima de 

aproximadamente 26 º C e 14 º C respectivamente. 

 

As precipitações analisadas para a região foram obtidas do posto 2043016 – Rio Acima, 

de responsabilidade da ANA, Agência Nacional de Águas, para a qual a série analisada 

estende-se de 1937 até 1957. 

 
O ano hidrológico nesta região inicia-se em outubro e termina em setembro do ano 

seguinte, com duas estações bem distintas, sendo uma estação chuvosa, iniciando-se em 

outubro e terminando em março, e a segunda estação, que se inicia em abril e estende-se 

até setembro, fechando o ano hidrológico. 

 
Para esta séria histórica, a média total de precipitações ultrapassam os 126 mm mensais, 

com total anual médio próximo de 1.234 mm. No período chuvoso, a média mensal de 

precipitação atinge 184 mm, decaindo para uma média próxima a 21 mm na época de 

seca. A Figura 5. 3 mostra o gráfico elaborado através da análise dos dados históricos de 

precipitação para a região. 

 

Através da análise do gráfico, percebe-se que dentro da estação seca os meses de junho, 

julho e agosto são os mais secos, com precipitação inferior à média histórica para o 

período de estiagem. No período chuvoso, percebe-se claramente que os meses de maior 

incidência de precipitações são dezembro e janeiro, que são responsáveis, em média, por 

quase 40% de todo o volume de chuvas anual. 
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Figura 5. 3 - Precipitações médias mensais para o posto analisado. 

 

Percebe-se que a ocorrência da estação seca coincide com o inverno, com valores de 

precipitação mínimo, encontrado em julho, equivalendo a aproximadamente 1,5 % do 

valor encontrado para dezembro, que é o mês que possui a maior altura de precipitação 

na média da série histórica. 

 

Com base nesta análise do ciclo hidrológico e das temperaturas médias, comparando com 

as tipologias comumente encontradas para o clima em Minas Gerais, principalmente na 

mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, é possível caracterizar o clima regional 

como sendo o temperado úmido, com inverno seco e verão quente, ou seja, Cwa, de 

acordo com a classificação de Köppen. 

 

 

5.3.1 Dimensionamentos hidráulicos 

 

 

 Sistema de Drenagem Interna 

 

O sistema de drenagem interna é constituído basicamente por drenos de fundo que têm a 

função de coletar as contribuições provenientes do desaguamento subterrâneo e também 
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do aporte das águas oriundas da recarga aplicada ao material da pilha, evitando a 

saturação e consequente desestabilização do maciço da pilha. 

 

As vazões de projeto são determinadas por meio de balanço hídrico aplicado nas áreas de 

contribuição para cada linha de dreno e a seção drenante mínima para conduzir dita vazão 

é calculada segundo regime de fluxo turbulento. 

 

Todos os materiais drenantes e/ou de transição, utilizados no sistema de drenagem de 

fundo e proteção, incluindo os tapetes drenantes localizados na base dos diques de 

alteamento, deverão obedecer a critérios de compatibilidade granulométrica entre si e 

com os materiais em contato, e deverão ser constituídos de materiais rochosos isentos de 

detritos vegetais e matéria orgânica. Os blocos de rochas utilizados no enrocamento serão 

de rocha sã de origem geológica de gnaisse ou de granito provenientes de pedreira ou do 

estéril rochoso da mina. Os blocos rochosos, além de densos e sãos, deverão se apresentar 

isentos de fissuras, rachaduras, veios e outras imperfeições que possam ocasionar a sua 

deterioração por causas naturais e/ou mudança significativa de sua granulometria quando 

submetidos às operações de compactação. 

 

A Figura 5. 4 apresenta a seção típica do sistema de drenagem interna e seus matérias 

constituintes e a Figura 5. 5 as faixas granulométricas dos materiais que deverão compor 

o sistema de drenagem interna. 

 

 

Figura 5. 4 - Seção típica do sistema de drenagem interna  
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Figura 5. 5 - Faixas granulométricas dos materiais do dreno de fundo da Pilha  

 

 

As areias utilizadas em todo o sistema de drenagem interna serão compactadas a 

compacidade relativa de 60 a 75% e deverão possuir teor de finos máximo de 2% 

(passantes na peneira #200). Caso as areias não atendam o critério de finos, estas serão 

passadas por processo complementar de lavagem e peneiramento na obra, até atingir o 

máximo de 2 % de teor de finos passante na peneira #200. 

 

 

 Sistema de Drenagem Superficial 

 

As estruturas de drenagem superficial foram concebidas com a finalidade de evitar a 

incidência de processos erosivos e promover o escoamento superficial de forma ordenada 

até as estruturas de contenção de sedimentos. 

 

Em geral, o sistema de drenagem superficial da pilha é composto pelos seguintes 

dispositivos: 

 

 Canaleta de acesso – posicionada sobre o acesso, junto ao talude, com a 

finalidade de coletar o escoamento superficial gerado no talude e no próprio 

acesso da pilha. Para esta estrutura foi prevista canaleta triangular em laterita para 

a fase inicial e canaleta trapezoidal em enrocamento para a fase final de 

construção. 
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 Canaleta de berma – projetada com a finalidade de evitar que o escoamento 

superficial gerado no topo da pilha seja conduzido pelo acesso. Este dispositivo 

direciona sua afluência para uma descida de água. Para esta estrutura foram 

previstas na fase inicial, canaletas triangulares revestidas em laterita de forma a 

ocupar uma menor área para implantação das estruturas, visto que estes 

dispositivos apresentam pequena magnitude de vazão. Na fase final de construção 

foram previstas canaletas trapezoidais em enrocamento, tendo em vista que este 

material não requer tanta manutenção quanto os revestidos em laterita.  

 

 Canais periféricos – projetados em enrocamento e com geometria trapezoidal, 

foram posicionados no contato entre o terreno natural e a pilha, possuem a 

finalidade de coletar o escoamento proveniente das descidas de água e direcioná-

lo até a estrutura de contenção de sedimentos. Nos trechos em que a declividade 

longitudinal dos canais foi superior a 10%, foram propostas descidas retangulares 

em escada de gabião caixa para a dissipação da energia e diminuição das 

velocidades de escoamento. 

 

 Descidas de água – apresentam declividade acentuada e são posicionadas de 

forma a coletar as vazões oriundas das bermas. Devido à elevada declividade as 

descidas são constituídas de degraus em gabião caixa e apresentam geometria 

retangular. 

 

 Caixas dissipadoras de energia – posicionadas no final das descidas de água de 

forma que se forme ressalto hidráulico, garantindo que a sobrelevação do nível de 

água permaneça confinado no interior das estruturas. Foram adotados dois tipos 

de caixas. Para os trechos contendo bueiros, utilizaram-se caixas de concreto e 

para os trechos de descida sob bermas de acesso secundário, caixas de gabião 

levando-se em consideração que para os trechos em que o comprimento da caixa 

não é suficiente para dissipar o ressalto, foi prevista a dissipação por impacto. 

 

 Bueiros – posicionados para realizar a transposição de talvegues e/ou evitar a 

redução do espaço útil dos canais de acesso com a construção de canais 

superficiais. Adotou-se a declividade máxima de 5% e concreto como material.  
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Para a drenagem das bermas, que devem ser revestidas com laterita, foram propostas 

declividades transversais em direção ao talude de 3% e declividades longitudinais de 

0,5% para o direcionamento até as descidas de água.  

 

Devem-se realizar vistorias, limpezas e manutenções periódicas nos dispositivos de 

drenagem, de forma a manter a sua integridade física e eficiência hidráulica. 

 

A fim de conter os sedimentos gerados pela pilha e pelas áreas em seu entorno, seja com 

atividades de mineração ou naturais, foram previstas estruturas de contenção de 

sedimentos, para os quais devem ser direcionados o fluxo superficial e a drenagem 

interna.  

 

Vale ressaltar que a norma NBR 13.029 (ABNT, 2017b) – Mineração-Elaboração e 

Apresentação de Projeto de Disposição de Estéril em Pilha recomenda o 

dimensionamento de dispositivos de pequena vazão, tais como canaletas de bermas e de 

acessos, para período de retorno mínimo de 100 anos e para dispositivos de grandes 

vazões, como as descidas d’água e canais periféricos de coleta e condução de águas 

superficiais, eventos com recorrência mínima de 500 anos. 

 

5.4 ALTERNATIVAS PARA DISPOSIÇÃO DE REJEITO DESAGUADO E 

ESTÉRIL  

 

A pilha destinada a disposição compartilhada de rejeito desaguado e estéril ocupará a 

porção central da mina de Fernandinho, cobrindo totalmente a pilha de estéril existente.  

 

O estéril da pilha será composto basicamente por material de características 

granulométricas finas, com pouco a nenhum bloco rochoso. Já os rejeitos apresentam 

características granulométricas de areia siltosa com pouca porcentagem de argila (<2%) 

e material passante a peneira Nº 200 de 44% a 47%, segundo resultados dos ensaios 

realizados. 

 

Os sedimentos provenientes da pilha na sua conformação final serão direcionados para 

dois talvegues existentes no pé da pilha: um localizado no lado nordeste da pilha onde se 

localiza mais a jusante a barragem existente e um segundo localizado no lado sudeste da 

pilha. Nesses talvegues devem-se construir estruturas de contenção de sedimentos.  
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O arranjo proposto foi projetado com bancadas de 10,0 m de altura e bermas com 6,0 m 

de largura, de modo que possibilite o tráfego de máquinas e veículos nas bermas para a 

execução de serviços de manutenção e conformação da pilha. Já a inclinação dos taludes 

é de 1V:2H e o ângulo global de 20º. A altura máxima da pilha é de 175,5m na elevação 

1320,0 m, ocupando uma área de 574.456 m2. O arranjo prevê uma disposição 

compartilhada de estéril e rejeito de aproximadamente 24 Mm3, sendo 7,4 Mm3 de estéril 

e 16,6 Mm3 de rejeito desaguado. A Figura 5. 6 apresenta o arranjo geral da pilha e sua 

localização. 

 

 

Figura 5. 6 - Arranjo geral e localização da Pilha de Disposição Compartilhada 

 

 Análises de estabilidade 

 

As análises de estabilidade foram realizadas utilizando-se o programa computacional 

Slide da Rocscience, versão 6.0. O Slide é um programa bidimensional de análise de 

estabilidade de taludes que calcula o fator de segurança para rupturas circulares e não-

circulares através da Teoria do Equilíbrio Limite. Os métodos de análise entre outros 

incluem Bishop, Janbu, Spencer, GLE/Morgenstern-Price, Fellenius etc. O método de 

análise utilizado nos estudos foi o Bishop Simplificado ideal para rupturas circulares. 
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As análises de estabilidade serão realizadas nas seções considerada críticas com relação 

à altura, características de fundação, bem como parâmetros obtidos com os estudos 

geológico-geotécnicos. A localização da seção analisada esta apresentada na Figura 5. 6. 

As análises de estabilidade serão efetuadas conforme prescreve a norma NBR 13.029 

(ABNT, 2017b): 

 Ruptura do talude global 

 Superfície Freática Normal: Fator de segurança mínimo 1,50; 

 Superfície Freática Critica: Fator de segurança mínimo 1,30; 

 

Além dessas análises, foram realizadas outras simulando um incremento de poropressão 

nos rejeitos devido ao crescimento rápido da pilha, não permitindo a drenagem dos 

rejeitos. Para simular essa condição foi adotado um valor de Ru (razão de poropressão 

em função da tensão vertical) de 0,20 e o FS mínimo adotado foi de 1,30, condição 

temporária. 

 

Foram estudadas duas alternativas de disposição do rejeito desaguado e estéril sendo sua 

geometria validada com análises de estabilidade. Os parâmetros de resistência 

considerados são advindos da análise dos resultados de ensaios de laboratório e sondagens 

realizadas na área (correlações SPT). A tabela a seguir apresenta os parâmetros de 

resistência considerados nas análises de estabilidade. No próximo item são apresentados 

os arranjos estudados e os respectivos resultados das análises de estabilidade.  

 

Tabela 5. 3 - Parâmetros de resistência considerados nas análises de estabilidade 

Material 

Peso 

específico  

 (kN/m3) 

Coesão 

C'(kPa) 

Ângulo de 

atrito 

'(O) 

Rejeito 23 0 33 

Estéril  17 13 29 

Estéril Antigo 17 10 28 

Quartzito 22 30 38 

Itabirito 20 50 30 

Filito 20 30 29 

Saprolito Quartzito 18,6 23 34 
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5.4.1 Disposição compartilhada de rejeito e estéril – Alternativa 1 

 

Essa alternativa considera que a disposição dos rejeitos e estéreis será da seguinte forma: 

diques de estéril deverão formar um “cordão” na extremidade da pilha. Esses diques 

devem ser formados com largura de crista de 20,0 m e face final respeitando a geometria 

da pilha mencionada linhas acima, talude 1V:2H. Os rejeitos deverão ser previamente 

desaguados e depositados a montante destes diques com controle de compactação. Serão 

implantados tapetes drenantes na base de cada dique de alteamento para facilitar a 

drenagem do interior da pilha, conforme seção típica e detalhe apresentado na Figura 5. 

7. 

 

 

Figura 5. 7 - Alternativa 1 – Seção típica e detalhe 

 

 

 Resultado das Análises de Estabilidade 

 

A seguir são apresentadas as análises de estabilidade realizadas com o intuito de certificar 

a estabilidade da geometria adotada. 
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Figura 5. 8 - Seção A-A’ lado direito – Condição Normal de Operação (FS=1,80) 

 

 

Figura 5. 9 - Seção A-A’ lado esquerdo– Condição Normal de Operação (FS=1,86) 
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Figura 5. 10 - Seção A-A’ lado direito – Condição Crítica de Operação (FS=1,30) 

 

 

Figura 5. 11 - Seção A-A’ lado esquerdo– Condição Crítica de Operação (FS=1,85) 
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Figura 5. 12 - Seção A-A’ lado direito – Condição Curto Prazo de Operação (FS=1,50) 

 

 

Figura 5. 13 - Seção A-A’ lado esquerdo – Condição Curto Prazo de Operação 

(FS=1,76) 
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5.4.2 Disposição compartilhada de rejeito e estéril – Alternativa 2 

 

Essa alternativa considera que a disposição dos rejeitos e estéreis será executada em 

camadas, ou seja, cada banco de 10m de altura será constituído de 7m de rejeito e 3m de 

estéril. A inclinação dos taludes deverá ocorrer conforme geometria da pilha, taludes 

1V:2H. A cada banco executado deve-se considerar uma berma de 6m de largura. 

Preferencialmente o material exposto nas bermas deverá ser o estéril. Nessa alternativa 

não considera drenos internos intermediários devido ao contato direto do rejeito com o 

estéril. A Figura 5. 14 apresenta a seção típica e o detalhe da alternativa proposta.  

 

 
Figura 5. 14 - Alternativa 2 – Seção típica e detalhe 

 

 Resultado das Análises de Estabilidade 

 

A seguir são apresentadas as análises de estabilidade realizadas com o intuito de certificar 

a estabilidade da geometria adotada para a alternativa 2. 
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Figura 5. 15 - Seção A-A’ lado direito – Condição Normal de Operação (FS=1,82) 

 

 
Figura 5. 16 - Seção A-A’ lado esquerdo – Condição Normal de Operação (FS=1,79) 
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Figura 5. 17 - Seção A-A’ lado direito – Condição Crítica de Operação (FS=1,53) 

 

 
Figura 5. 18 - Seção A-A’ lado esquerdo – Condição Crítica de Operação (FS=1,79) 
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Figura 5. 19 - Seção A-A’ lado direito – Condição Curto Prazo de Operação (FS=1,52) 

 
Figura 5. 20 - Seção A-A’ lado esquerdo – Condição Curto Prazo de Operação 

(FS=1,55) 
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5.4.3 Análise de Estabilidade - Resultados 

 

A tabela a seguir apresenta o resumo das análises de estabilidade elaboradas para as duas 

alternativas estudadas. Os Fatores de Segurança obtidos estão dentro dos limites 

aceitáveis pela norma ABNT NBR 13.029 (ABNT, 2017b –Elaboração e Apresentação 

de projeto de Disposição de Estéril em Pilha). 

 

Tabela 5. 4 - Resultados das análises de estabilidade 

Condição de Operação 
F.S. 

Recomendado 
Arranjo Lado da Análise F.S. Obtido 

NORMAL 1,50 

1 

Direito 1,80 

Esquerdo 1,86 

2 

Direito 1,82 

Esquerdo 1,79 

CRÍTICA 

 
1,30 

1 

Direito 1,30 

Esquerdo 1,85 

2 

Direito 1,53 

Esquerdo 1,79 

CONDIÇÃO DE CURTO 

PRAZO DE OPERAÇÃO 

 

(CRESCIMENTO 

RÁPIDO DA PILHA) 

1,30 

1 

Direito 1,50 

Esquerdo 1,76 

2 

Direito 1,52 

Esquerdo 1,55 
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    CAPÍTULO 6 

 

PLANEJAMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL DA PILHA  
 

A gestão operacional da pilha compartilhada de rejeito desaguado e estéril é de extrema 

importância para determinar as práticas adequadas de operação durante a sua vida útil e 

estabelecer orientações dos procedimentos de monitoramento. Ainda, apresentar o plano 

de inspeção visual para identificar as anomalias e irregularidades, principalmente as que 

possam, eventualmente, afetar a segurança da pilha. 

  

A seguir faz-se uma descrição breve das principais atividades preliminares necessárias 

nos processos de construção da pilha: 

 

 Realizar em campo as marcações topográficas necessárias para a implantação da 

pilha de acordo com os limites e estruturas projetadas, presentes nas notas de 

serviço, e devem ocorrer concomitantemente ao avanço da execução da pilha. A 

locação dos pontos construtivos para a execução da pilha deverá ser realizada 

mediante triangulação, em que a base será sempre definida por dois marcos de 

coordenadas conhecidas e pertencentes à rede existente de apoio ao projeto. 

 

 Demarcar as áreas a serem desmatadas e que irão sofrer supressão vegetal (áreas 

licenciadas junto ao órgão ambiental). 

 

 Desmatamento, destocamento e limpeza da área de implantação da pilha. A 

formação da pilha será realizada de modo ascendente, sendo assim, a manutenção 

da área desmatada e limpeza podem ocorrer em etapas distintas, obedecendo ao 

avanço da pilha, e garantindo terreno limpo no momento da disposição. A 

supressão vegetal consiste na remoção completa da camada superficial e 

obstruções sobre o terreno, tais como mato rasteiro, tocos de árvores, remoção de 

solo vegetal por meio da escavação de uma camada de aproximadamente 0,30 m, 

onde houver. Na área da pilha de estéril existente no local e que será incorporada 

pela pilha projetada é recomendável a escarificação dos taludes e bermas antes 

dos novos lançamentos.  
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 O maciço da pilha deverá apoiar-se em terreno competente, dessa forma faz-se 

necessária a remoção de solos pouco resistentes e sedimentos depositados na área 

da pilha. Em geral, existem materiais diversos depositados na área da pilha, sendo 

estes: itabiritos, filitos, estéreis, quartzitos e áreas bem delimitadas com presença 

de materiais inconsolidados provenientes do carreamento de sedimentos da pilha 

de estéril existente no local. Além da limpeza na área de 0,30 m com a finalidade 

de eliminar todo material de cobertura vegetal, na área onde serão implantadas a 

drenagens de fundo, previu-se uma escavação adicional de até 1,50 m com o 

intuito de eliminar todo material inconsolidado que poderia contaminar os 

materiais granulares dos drenos. Se depois de se atingir a profundidade de 

escavação especificada, ainda persistir os solos inconsolidados, a escavação 

deverá continuar até os solos alcançar um valor de SPT maior que 07 

golpes/30cm, conforme sondagens realizada na área.  

 

 Todos os materiais drenantes e/ou de transição, utilizados no sistema de drenagem 

interna e proteção, incluindo os tapetes intermediários localizados na base dos 

diques de alteamento da alternativa 1, deverão obedecer a critérios de 

compatibilidade granulométrica entre si e com os materiais em contato, e deverão 

ser constituídos de materiais rochosos isentos de detritos vegetais e matéria 

orgânica, conforme apresentado no capítulo anterior.  

 

6.1 PLANO OPERACIONAL 

 

A formação da pilha deve sempre ocorrer de forma ascendente, garantindo boa 

produtividade operacional, uma vez que a disposição poderá se dar concomitantemente 

em várias praças de descarga. A disposição deve respeitar as marcações topográficas que 

delimitam a geometria da pilha. 

 

Finalizada as atividades de supressão vegetal, desmatamento, limpeza da área, execução 

do sistema de drenagem interna (drenos de fundo) e sua proteção, o terreno estará apto 

para início da disposição de rejeito desaguado e estéril. O lançamento do rejeito e estéril 

deve ser realizado pelo método de empilhamento que consiste na disposição em montes 

enfileirados por caminhões, espalhamento e compactação por trator de. Não é 

recomendado a disposição pelo método de ponta de aterro. 
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Quando o avanço da disposição atingir o limite externo da pilha, com o ângulo de repouso 

do material depositado, deve-se providenciar o rebatimento do talude (1V:2H), 

respeitando as marcações topográficas e geometria projetada (Figura 6. 1). 

 

 
Figura 6. 1 - Esquema de rebatimento dos taludes finais 

 

Na alternativa 1 apresentada no capítulo anterior à disposição dos rejeitos e estéreis será 

da seguinte forma: diques de estéril deverão formar um “cordão” na extremidade da pilha. 

Esses diques devem ser formados com largura de crista de 20,0 m e face final respeitando 

a geometria da pilha mencionada linhas acima, talude 1V:2H. Os rejeitos deverão ser 

previamente desaguados e depositados a montante destes diques com controle de 

compactação. Serão implantados tapetes drenantes na base de cada dique de alteamento 

para facilitar a drenagem do interior da pilha. 

 

Durante a execução dos bancos em estéril, as águas de drenagem superficial dos taludes 

da pilha devem ser drenadas para fora da área da pilha, a fim de não prejudicarem sua 

execução. Se necessário, podem ser construídas valas com inclinação de 0,5% no aterro 

da pilha, a fim de evitar a infiltração de água no aterro, e, consequentemente, o 

comprometimento da segurança. 

 

Na alternativa 2 estudada no capítulo anterior à disposição dos rejeitos e estéreis será 

executada em camadas, ou seja, cada banco de 10m de altura será constituído de 7m de 

rejeito e 3m de estéril. A inclinação dos taludes deverá ocorrer conforme geometria da 

pilha, taludes 1V:2H. A cada banco executado deve-se considerar uma berma de 6m de 

largura. Preferencialmente o material exposto nas bermas deverá ser o estéril. Nessa 

alternativa não considera drenos internos intermediários devido ao contato direto das 

camadas horizontais do rejeito com o estéril. 

 



108 

 

O rejeito a ser disposto na pilha para as duas alternativas deverá ser lançado em camadas 

com espessura máxima de 50 cm de material solto. Este deverá ser compactado através 

do tráfego dos equipamentos utilizados para seu espalhamento, e após espalhado, deverá 

apresentar compacidade relativa mínima de 60%. No caso da alternativa 1 o avanço do 

rejeito deverá ocorrer concomitante com o estéril para não criar uma barreira formada 

pelo dique de estéril. Assim, um controle estrito das águas de drenagem superficial 

durante toda a construção deverá ser mantido nas duas alternativas estudadas, evitando 

com isso, a saturação dos materiais de rejeito já compactados. 

 

Com relação à quantidade de ensaios por camada compactada de material, deve-se seguir 

criteriosamente a norma NBR 5681 (ABNT, 2015). Ainda, deve-se executar ensaios 

triaxiais (CIUsat e CDnat) para verificação dos parâmetros em condições mais compactas 

do material que está sendo depositado e comparar os resultados obtidos na fase de estudo.  

 

Durante a fase de execução da pilha as faces dos taludes não contarão com cobertura 

vegetal, favorecendo o carreamento de finos em períodos chuvosos, que deverão ser 

direcionados aos dispositivos de drenagem a jusante da pilha e para a bacia de contenção 

de sedimentos. Taludes provisórios que ficarão expostos a mais de um período chuvoso 

devem receber cobertura vegetal e drenagem superficial dimensionada adequadamente.  

 

Além dos taludes provisórios que ficarão expostos a mais de um período chuvoso, os 

taludes definitivos também devem receber cobertura vegetal. O revestimento superficial 

dos taludes deverá ser feito através de hidro-semeadura e aplicação de biomanta. Neste 

processo, as sementes de gramíneas, leguminosas ou outros vegetais são lançadas sobre 

o talude em meio aquoso, que contém também elementos fixadores e nutrientes. Desta 

maneira, atingem-se maiores áreas em curto espaço de tempo. Após a terceira poda, 

deverão ser inseridas plantas nativas para integração total com o meio ambiente. 

 

As bermas e taludes deverão ser impermeabilizados com a utilização de materiais de baixa 

condutividade hidráulica, a fim de minimizar a infiltração e consequente saturação por 

águas pluviais, bem como não ser retrátil, evitando assim o aparecimento de trincas e 

fendas. Estes materiais devem ser compactados por passada de caminhão e devem possuir 

camada final de 0,5 m. 
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Os taludes definitivos devem receber dispositivos de drenagem superficiais, de tal forma 

que direcionem a água provinda dos taludes em execução. A geometria das bermas e as 

drenagens superficiais, transversais e longitudinais, devem seguir criteriosamente um 

projeto.  A descarga das águas pluviais das bermas é efetuada em canais periféricos às 

pilhas. 

 

O avanço da formação da pilha deve ser acompanhando periodicamente afim de verificar 

as características geométricas da pilha (limites, altura de bancos, volume e capacidade). 

Esse acompanhamento deve ser realizado por meio da atualização da topografia da pilha, 

identificando as não-conformidades com o projeto e executar ações corretivas. Devem 

ocorrer inspeções periódicas na pilha observando, mas não se limitando, a necessidade de 

manutenção do piso das praças de descarga de material, implantação e manutenção da 

drenagem superficial das praças de descargas e sinalização dos acessos e frentes de 

serviço.  

 

 

6.2 PLANO DE MONITORAMENTO 

 

O monitoramento tem a finalidade de garantir a segurança da pilha de forma que eventuais 

anomalias possam ser detectadas e solucionadas em tempo hábil. Ainda, visa garantir a 

segurança da pilha ao longo de sua operação por meio do controle de deslocamentos 

horizontais e verticais, níveis de água no interior da pilha e vazões do sistema de 

drenagem interna possibilitando tomadas de decisão em tempo acertado. Esta atividade 

envolve o acompanhamento do desempenho dos diversos elementos que compõem a 

pilha, a saber: o maciço, as fundações, o sistema de drenagem e as estruturas que a 

integram. 

 

A instrumentação é necessária também por razões de diagnóstico e de verificação da 

concepção do projeto, da adequabilidade da técnica construtiva, e de diagnóstico da 

natureza específica de um evento adverso. Serão apresentados o tipo de instrumentação, 

os procedimentos básicos para realização das leituras de cada instrumento, bem como 

frequência, interpretação dos dados coletados e manutenções periódicas necessárias a fim 

de garantir a precisão dos dados. 
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Em complementação aos resultados de leituras dos instrumentos instalados, deverão ser 

realizadas inspeções visuais periódicas visando identificar fissuras, trincas, abatimentos, 

entre outros indícios de movimentação da estrutura. Diante disso, é apresentado também 

o plano de inspeção visual, sendo detalhados os locais a serem inspecionados, quais as 

deteriorações mais prováveis de ocorrerem, indicadores usuais e prováveis causas. 

  

São apresentados a seguir alguns fatores fundamentais a serem monitorados por meio de 

instrumentos e inspeções visuais, conforme o tipo de anomalia envolvida. 

 

 

 Movimentação da Fundação 

 

Os carregamentos provenientes da construção da pilha e a distribuição dos esforços sobre 

suas fundações provocam deformações nessa região. Essas deformações não devem 

ultrapassar determinados limites e serão monitoradas por meio de medidores de recalque 

instalados na pilha.  

 

 

 Estabilidade dos Taludes 

 

A ocorrência de períodos prolongados de chuvas intensas pode promover a saturação dos 

materiais dispostos na pilha. Nessas situações ocorre redução da resistência ao 

cisalhamento dos materiais e consequentemente a redução dos fatores de segurança da 

estabilidade dos taludes. 

 

A elevação do nível freático e a geração de poropressões no corpo e fundação da pilha 

serão medidas, respectivamente, por meio de medidor de nível de água e piezômetros. 

Inspeções visuais de taludes deverão ser realizadas. Os marcos de deslocamento 

superficiais instalados irão permitir identificar a ocorrência de trincas, abatimentos e 

deslocamentos imperceptíveis à inspeção visual. 

 

 

 Percolação e Controle da Drenagem Interna 

 

O carreamento de partículas de rejeito e estéril pelas forças de percolação de água na pilha 

pode provocar a ocorrência de erosões internas (piping). O sistema de drenagem interna 
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foi projetado para prevenir a ocorrência de piping e garantir a capacidade de drenagem 

da vazão percolada pela pilha e fundação. 

  

A ocorrência de carreamento de partículas através do sistema de drenagem interna será 

monitorada por meio de inspeções visuais da água onde a presença de partículas em 

suspensão na água na saída do sistema de drenagem de fundo da pilha deverá ser 

observada.  

 

Gradientes hidráulicos elevados nas fundações podem levar à ocorrência de erosão 

regressiva. Piezômetros serão instalados nessas áreas visando à obtenção de dados de 

poropressão de água que indiquem essas situações. 

 

Sistema de drenagem interna inoperante ou com capacidade reduzida de vazão pode levar 

à elevação do nível d’água no maciço da pilha e à ocorrência de piping nos taludes. A 

operacionalidade do sistema de drenagem interna é verificada indiretamente através da 

leitura de indicadores de nível d’água instalados no interior do maciço. 

 

 

 Fissuração 

 

Outro fenômeno passível de ocorrer é a fissuração, que pode ser induzida por recalques 

diferenciais no maciço da pilha. Essas situações ocorrem principalmente devido a 

presença de materiais de módulos elásticos muito distintos na fundação da pilha, 

ocasionando recalques e aparecimento de fissuras. 

 

 

 Erosão Superficial 

 

A erosão superficial é um fenômeno de deslocamento e transporte de partículas de solo 

por efeito do impacto das gotas de chuva e por fluxos superficiais laminares e 

concentrados de água. A erosão superficial pode comprometer a integridade da pilha. 

 

Sistemas de cobertura superficial e de drenagem superficial de taludes são projetados para 

prevenir a ocorrência de erosões superficiais. Para garantir o desempenho dos sistemas 
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de proteção superficial e da drenagem superficial eles devem ser inspecionados 

visualmente e devem ser realizadas as devidas manutenções caso necessárias. 

 

 Integridade das Estruturas de Concreto 

 

O sistema de drenagem superficial poderá ter o revestimento em concreto.  Caso tenham, 

durante a sua construção e operação, devem comportar-se adequadamente, com nível 

apropriado de qualidade quanto a todas as influências ambientais e ações que produzam 

efeitos significativos e em circunstâncias excepcionais, sem apresentar ruptura ou danos 

que comprometam em parte ou totalmente o uso para o qual foi dimensionado.  

 

As exigências de qualidade dessas estruturas são relativas à sua capacidade resistente 

(segurança à ruptura), a um bom desempenho em sua utilização e à sua durabilidade sob 

as influências ambientais previstas. 

 

Periodicamente, inspeções visuais devem ser executadas com o objetivo de identificar 

fissuras, deformações, expansões, armações expostas e deterioração prematura do 

concreto. Qualquer anomalia deve ser notificada, para que medidas corretivas apropriadas 

possam ser realizadas, garantindo assim, a integridade das estruturas de concreto. 

 

6.3 PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO 

 

A descrição dos instrumentos a serem instalados para monitoramento da pilha, o local de 

instalação, recomendações de instalação e os períodos de calibração são apresentados a 

seguir. A instrumentação da pilha compartilhada é constituída pelos seguintes tipos de 

instrumentos e respectivas quantidades apresentadas na Tabela 6. 1. 

 

Tabela 6. 1 - Instrumentação proposta 

Instrumentação Quant.  

Piezômetros abertos tipo Casagrande 3 

Indicadores de nível de água 14 

Marcos de deslocamento superficial 13 

Medidor de Vazão de seção triangular 2 
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Os piezômetros serão instalados na fundação com o objetivo de permitir o 

acompanhamento da evolução das subpressões atuantes na base da pilha. As poropressões 

elevadas podem indicar que a drenagem interna é insuficiente ou que os drenos estão 

colmatados, ou seja, com permeabilidade bem inferior àquela especificada. 

 

Serão instalados indicadores de nível de água no maciço da pilha com o intuito de 

verificar a eficiência do sistema de drenagem interna no deplecionamento da linha 

freática. 

 

Os deslocamentos superficiais da estrutura serão monitorados pelos marcos superficiais 

a serem instalados na crista e bermas da pilha. As estações topográficas deverão ser 

instaladas sobre marcos fixados na região de afloramentos rochosos ou suficientemente 

profundos para serem considerados fixos. 

 

O funcionamento da drenagem interna e o comportamento das vazões deverão ser 

monitorados ao longo do tempo, por meio do medidor de vazão instalado na saída do 

dreno de fundo. 

 

A localização dos instrumentos a serem instalados para o monitoramento geotécnico das 

pilhas encontram-se apresentados na figura abaixo. 

 

 

Figura 6. 2 - Localização dos instrumentos 
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Todos os dispositivos de medição deverão ser calibrados e mantidos adequadamente, e 

os instrumentos deverão apresentar bom estado de conservação, para assegurar que as 

leituras realizadas representem com fidelidade a realidade de campo. A calibração dos 

dispositivos de medição é exigida em três períodos: a primeira calibração é executada 

pelo fabricante, antes do envio para a obra; a segunda é feita quando o instrumento é 

recebido na obra, e o terceiro período de calibração ocorre durante sua vida útil. 

 

Calibrações e testes de verificação dos dispositivos de leitura são requeridos durante a 

vida útil do instrumento pois as unidades portáteis de leitura são vulneráveis a alterações 

em decorrência do frequente manuseio, utilização por diferentes pessoas, impactos 

eventuais, insolação direta e falta de manutenção regular. 

 

Os marcos de deslocamento superficial deverão ser vistoriados regularmente, visando 

identificar danos causados por vandalismo, atividade de máquinas, erosão, preenchimento 

impróprio, falta de tampas ou envoltórios protetores, etc. Esse conjunto de atividades, 

associado a observações diretas das estruturas, visam assegurar a precisão das leituras e 

a confiabilidade nos dados monitorados. 

 

 

6.4 PLANO DE INSPEÇÃO 

 

As inspeções visam garantir a segurança da pilha através de análises visuais de anomalias 

físicas (trincas, escorregamentos de taludes, erosões) possibilitando tomadas de decisão 

em tempo hábil, devendo ser realizadas de forma periódica por profissionais qualificados. 

Todas as anomalias detectadas nas inspeções devem ser registradas. O fluxograma 

apresentado na figura abaixo resume as principais atividades a serem realizadas durante 

a inspeção.  
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Figura 6. 3 - Fluxograma das atividades de inspeção. 

 

A seguir são apresentados os tipos de inspeção a serem realizados na pilha e as respectivas 

frequências de execução. 

 

 Inspeção rotineira: Deve ser realizada pela equipe local de operação e 

monitoramento da pilha. A frequência dessa inspeção deverá ser mensal. 

Anomalias detectadas nessas inspeções devem ser comunicadas à equipe técnica 

responsável. Essas comunicações deverão gerar dois tipos de inspeção, a saber: 

inspeção especial em nível de atenção e inspeção especial em nível de alerta. 

Sugere-se que seja feito relatório mensal contendo as observações e medições de 

instrumentos. 

 

 Inspeção especial em nível de atenção: A ser realizada pela equipe responsável 

pela segurança da pilha, sempre que o nível de atenção definido na carta de risco, 

Acesso Crista Taludes
Drenagem 
Superficial

Dreno de Pé Instrumentação

INSPECIONAR

Registros

Preenchimento de 
Protocolo de Inspeção 

de Campo

Houve 
Anomalias?

Executar as 
Correções

Definir Plano 
de Ação

Comunicar 
Eng, 

Geotécnico 
Responsável

Arquivamento 
de dados 

obtidos em 
campo

Não Sim



116 

 

for atingido. Após a inspeção deverá ser emitido um relatório com a caracterização 

da anomalia verificada, um diagnóstico do problema e propostas de 

encaminhamento das ações a serem realizadas, inclusive a periodicidade de novas 

inspeções. Um ponto vital nesse tipo de inspeção é a rapidez com que é executada 

e o parecer é emitido, de forma que medidas corretivas para solucionar o problema 

sejam implantadas o mais rápido possível. 

 

 Inspeção especial em nível de alerta: A ser realizada por especialista da área 

afetada pela anomalia constatada, em conjunto com membro da equipe técnica 

responsável pela segurança da pilha, sempre que o nível de alerta definido na carta 

de risco seja atingido. Neste caso o parecer técnico e solução devem ser emitidos 

o mais rápido possível possibilitando a realização de medidas corretivas em tempo 

hábil. 

 

Em relação às leituras de cada instrumento, recomenda-se que os indicadores de nível de 

água e os piezômetros devam ter uma frequência quinzenal durante os dois primeiros 

anos, exceto pelos meses chuvosos, nos quais a leitura deve ser feita semanalmente. Após 

os dois anos iniciais, estas leituras poderão ser feitas mensalmente. Os marcos superficiais 

deverão ter leituras quinzenais no primeiro ano após a sua instalação. Após este período, 

as leituras poderão ser mensais. A Tabela 6. 2 resume a frequência de leituras 

recomendada para a instrumentação proposta para a pilha.  

 

Tabela 6. 2 - Frequência de leituras 

Instrumentação 

Frequência (dias) 

Primeiro 

Ano 
Segundo 

Ano 

Após 

Segundo Ano 

Piezômetros abertos tipo Casagrande 15 15 30 

Indicadores de nível de água 15 15 30 

Marcos de deslocamento superficial 15 30 30 

 

Registros extraordinários deverão ser realizados após chuvas atípicas, de grande 

intensidade. A variação da frequência de leituras durante a passagem de um período de 
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avaliação para outro deve ser realizada de modo gradativo, a critério da equipe 

responsável pela interpretação dos dados de monitoramento. 

 

A pilha deve ser cuidadosamente inspecionada em busca de quaisquer evidências de 

deslocamentos, rachaduras, sumidouros, nascentes, pontos úmidos, trincas ou fissuras e 

suas causas. Ainda, deverão ser identificados sinais de erosão excessiva, causada por 

excesso de chuvas, escoamento superficial concentrado ou presença de siltes ou de argilas 

dispersivas altamente erodíveis.  

 

As faces dos taludes deverão ser inspecionados em busca de pontos úmidos, depressões, 

sumidouros ou nascentes que possam indicar saturação excessiva da pilha. Outros 

indicadores de saturação são pontos moles e crescimentos anormais de vegetação. Esses 

pontos úmidos devem ser corretamente localizadas e mapeadas, para comparação com 

vistorias futuras. A área saturada deve ser tratada e inspecionada periodicamente para 

assegurar que uma tendência adversa não se desenvolva e leve a uma condição insegura.  

 

Deve ser observado o alinhamento das bermas, canaletas e canais de drenagem para 

detectar possível existência de deslocamentos superficiais. A água oriunda do sistema de 

drenagem interna da pilha deve ser inspecionada para se verificar a existência de 

quaisquer sólidos em suspensão e, se houver suspeita de dissolução, amostras da água 

deverão ser colhidas para análises químicas. A água de percolação deve ser analisada 

quanto à cor e à temperatura, para ajudar a identificar sua origem.  

 

Caso seja verificado a existência de trincas superficiais na pilha, a profundidade e a 

orientação das trincas devem ser aferidas para melhor entender suas causas. Trincas 

superficiais próximas das zonas de contato dos encontros da pilha pode ser uma indicação 

de recalque e, se forem bastante severas, podem desenvolver-se e tornar um caminho 

preferencial de percolação de água ou se for nos taludes de face podem ocorrer 

deslizamentos.  Os taludes deverão ser inspecionados à procura de qualquer sinal de 

protuberância ou outro desvio de planos lisos e uniformes. Quaisquer movimentos 

suspeitos deverão ser verificados por levantamentos topográficos.  

 

Todos os dados de instrumentação disponíveis durante a inspeção deverão ser 

considerados durante avaliação formal. Se os dados disponíveis são limitados deverá ser 
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feita uma avaliação quanto à necessidade de instrumentação adicional para avaliar um 

problema potencial de segurança da pilha. 

 

As características originais dos materiais da fundação e dos encontros, assim como 

quaisquer mudanças que possam ter sido reveladas durante a implantação e operação da 

pilha, deverão ser considerados durante a inspeção especial ou revisão dos dados de 

instrumentação. 

 

A estabilidade estática da estrutura e da fundação será analisada quanto ao recalque, 

deslocamento e saturação excessiva da pilha. Outros dados como mapas geológicos, 

registros de perfuração de sondagens, ensaios de laboratório, leituras dos instrumentos e 

fichas de inspeções de rotina deverão ser usados, quando disponíveis.  

 

6.5 CARTA DE RISCO 

 

A elaboração da carta de risco consiste em identificar as condições relacionadas ao 

comportamento freático, em que o desempenho da pilha pode ser afetado, gerando danos 

ambientais e econômicos. Além da geometria de construção da pilha, o monitoramento e 

controle de água pluvial e subterrânea são extremamente importantes para garantir a 

segurança da mesma. Desta forma, serão avaliadas as situações em que a elevação do 

nível de água comprometa a estrutura e sua estabilidade. 

 

A elevação do nível de água no interior da pilha e consequente redução do fator de 

segurança simulam, por exemplo, uma condição onde a drenagem interna apresenta 

alguma anomalia que comprometa seu funcionamento. 

 

A variabilidade do nível de água dentro do maciço da pilha pode ter como consequência 

a alteração dos fatores de segurança e da estabilidade dos taludes da pilha, bem como de 

toda sua estrutura. Sendo assim, há a necessidade de definições para o monitoramento do 

nível de água, tendo como principal foco os níveis de segurança da pilha. 

 

São considerados quatro níveis de segurança para pilha, a saber: nível normal, nível de 

atenção, nível de alerta e nível de emergência. Estes níveis considerados são resultados 

em função da segurança da estrutura. Os níveis de segurança são explicados a seguir.  
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 FS ≥ 1,5 -  Nível Normal: resultado satisfatório em relação à segurança da 

estrutura. 

 

 1,3 ≤ FS < 1,5 - Nível de Atenção: resultado não satisfatório em relação à 

segurança da estrutura, exigindo atenção especial e monitoramento constante do 

nível freático. Poderão ser tomadas medidas corretivas de segurança. 

 

 1,1 ≤ FS < 1,3 - Nível de Alerta: resultado não satisfatório em relação à segurança 

da estrutura, exigindo a tomada imediata de medidas corretivas de segurança.  

 

 FS < 1,1 - Nível de Emergência: Evacuação imediata de funcionários e 

equipamentos nas proximidades da pilha. 

 

Foram realizadas análises de estabilidades com o intuito de determinar os níveis de água 

críticos e seus respectivos fatores de segurança. A partir dos níveis segurança encontrados 

em campo decisões devem ser tomadas, pela susceptibilidade a desencadear ruptura por 

efeito de perda da resistência do material. Por meio de monitoramento do nível de água 

subterrânea e de movimentações (observações a olho nu) poderão ser identificadas 

situações de risco e as ações a serem tomadas.  

 

Para se obter uma referência dos níveis de segurança que os instrumentos da pilha possam 

apresentar, foram elaboradas análises de estabilidade para as seções A-A e B-BB, 

localizadas em planta conforme Figura 6. 2. 

 

A Tabela 6. 3 apresenta os níveis de sinalização para cada instrumento obtidos nas 

análises de estabilidade realizadas, isto é, elevações máximas dos instrumentos para cada 

nível de segurança e respectivas elevações. A Figura 6. 4 representa graficamente a carta 

de risco para os instrumentos analisados. 
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Tabela 6. 3 - Níveis de segurança para os indicadores de nível d’água 

Seção 

Analisada 
Instrumento 

Elevação (m) 

Normal Atenção Alerta Emergência 

Até De Até De Até Inferior a 

1,50 1,50 1,30 1,30 1,10 1,10 

A-A’ 

INA-03 1311,3 1311,3 1316,7 1316,7 1317,8 1317,8 

INA-04 1205,6 1205,6 1226,9 1226,9 1241,7 1241,7 

INA-12 1163,1 1163,1 1177,5 1177,5 1187,4 1187,4 

B-B’ INA-01 (*) 1270,6 1270,6 1277,0 - - - 

(*) O instrumento não alcançou níveis de alerta/ emergência 

 

 

 
Figura 6. 4 - Carta de risco gráfica para os indicadores de nível d’água 

 

Cabe ressaltar que para a pilha atuar em um nível de operação que esteja em condição de 

emergência, o nível freático deve ocupar toda a altura da pilha, ou seja, a pilha deve-se 

encontrar em uma condição praticamente saturada.   

 

O nível de alerta deve ser considerado assim que o fator de segurança da estrutura for 

menor que 1,3, ou seja, assim que os níveis dos instrumentos atingirem esta condição, 

ações já devem ser providenciadas evitando que a linha freática atinja níveis determinados 

para fator de segurança de 1,1, podendo este último ser conotado como estado de 

emergência. 
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Para cada nível de segurança estabelecido devem ser tomadas ações pela equipe 

responsável pela operação e monitoramento da pilha, a saber: 

 

 Nível de Atenção - (1,3 ≤ FS < 1,5) 

 Inspeção visual; 

 Identificar as causas; 

 Avaliar a evolução; 

 Aumentar a frequência das leituras/medições – semanais; 

 Consultar a projetista; 

 Adotar ou preparar-se para adotar medidas corretivas. 

 

 Nível de Alerta - (1,1 ≤ FS < 1,3) 

 Convocar a Projetista; 

 Aumentar a frequência das leituras/medições – diárias; 

 Adotar ações corretivas; 

 Adotar ações preparatórias para emergência; 

 Participar e envolver a Gerência da Unidade. 

 

 Nível de Emergência - (FS < 1,1) 

 Convocar a Projetista; 

 Aumentar a frequência de leituras / medições - 2 x por dia ou mais; 

 Adotar ações emergenciais; 

 Participar e envolver a Gerência da Unidade.  
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    CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

Como principais conclusões deste trabalho podem ser citadas: 

 

 As análises realizadas comprovaram a viabilidade técnica para a proposta de 

disposição compartilhada de rejeitos e estéreis de características geotécnicas 

diferentes na mesma área. 

 O sistema de disposição compartilhada de estéreis e rejeitos exige um 

planejamento operacional muito bem definido em conjunto com a área de 

planejamento de mina e da planta de beneficiamento, visando manter o 

sequenciamento operacional proposto nas alternativas. Caso não ocorra essa 

sincronia operacional deve-se prever arranjos intermediários contemplados por 

análises específicas.   

 Uma das maiores vantagens da disposição compartilhada de estéreis e rejeitos é a 

possibilidade de iniciar a recuperação da área impactada desde o início de sua 

operação, por meio da vegetação dos bancos implantados. Essa ação minimizaria 

os problemas relacionados à erosões, deslizamentos de taludes, geração de poeira 

e carreamento de sedimentos para a área de jusante. Essa vantagem é um dos 

grandes diferenciais em relação aos demais métodos de disposição, pois, agrega 

não somente vantagens ambientais mas econômica, uma vez que se tem a redução 

dos custos de fechamento da estrutura.  

 Considerando que durante o período chuvoso a compactação dos estéreis e rejeitos 

ficará comprometida propõe-se, então, que seja realizado uma setorização dos 

materiais onde à jusante seja compactado durante os períodos de seca, garantindo 

um fator de segurança adequado à estrutura e à montante seja executado no 

período chuvoso.   

 Os ensaios triaxiais apresentaram os resultados esperados para os tipos de 

materiais estudados, os quais são compostos predominantemente de frações de 

silte e areia fina, com teor de argila muito baixo, o que determina ângulos de atrito 
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relativamente altos, entre de 30° e 40°. Com isso, a determinação dos parâmetros 

de resistência foi realizada com a interpretação dos ensaios triaxiais e validados 

com base no conhecimento das características físicas dos materiais obtidas nos 

ensaios de caracterização.  

 Após as análises dos ensaios triaxiais, principalmente buscando-se a interpretação 

conjunta dos resultados dos ensaios consolidados drenados e não drenados, pode-

se concluir que as amostras do rejeito atual coletadas na pilha existente à uma 

profundidade maior com o auxílio do amostrador tipo Shelby, as quais se 

encontram confinadas à uma tensão aproximada de 350 kPa, apresentam um 

comportamento típico de materiais mais compactos, sendo que, após baixas 

deformações têm-se uma redução considerável na poropressão, a qual atinge 

valores negativos no decorrer do ensaio.  

 No caso das amostras do rejeito atual moldadas a partir de materiais deformados 

nota-se que a poropressão, mesmo em grandes deformações e após a ruptura, 

continua a aumentar até o fim do ensaio, estando sempre com valores positivos. 

Analisando e comparando os ensaios drenados e não drenados realizados nas 

amostras do rejeito atual confirma-se o comportamento típico de materiais fofos, 

que sofrem contração durante todo o processo de ensaio drenado e aumento da 

poropressão durante todo o ensaio não drenado. 

 Sobre os ensaios triaxiais executados nos rejeitos futuros observa-se em relação 

aos valores dos parâmetros totais, resultados de coesão elevados devido à geração 

de sucção durante o cisalhamento em condição não drenada, uma vez que estes 

foram ensaiados em condição de compacidade média, porém com menos geração 

de poropressão negativa (sução). 

 

 Em relação a estabilidade geotécnica das duas alternativas analisadas no presente 

estudo conclui-se que ambas apresentam fatores de segurança acima do 

recomendado. Para a condição normal de operação da pilha não houve diferenças 

significativas nos fatores de segurança entre as duas alternativas estudadas, 

porém, quando se considera o incremento de poropressão nos rejeitos, simulando 

o crescimento rápido da pilha, ocorre uma redução considerável do fator de 

segurança. 
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 Para o tipo de disposição analisada é indispensável a implantação de um sistema 

de drenagem interna capaz de coletar as contribuições provenientes do 

desaguamento subterrâneo e também do aporte das águas oriundas da recarga 

aplicada ao material da pilha, evitando a saturação e consequente desestabilização 

do maciço da pilha. Sendo assim, propõe-se um tapete drenante na extremidade 

da pilha associado a drenos do tipo espinha de peixe direcionado para o interior 

da pilha. Ainda, na base de cada banco da pilha a construção de um tapete drenante 

afim que controlar a geração de poropressão durante a construção da pilha.   

 Por fim, esse estudo alcançou o objetivo proposto de apresentar a viabilidade 

técnica de desenvolver novos métodos de disposição de rejeitos que se diferem 

dos tradicionais, associando a experiência operacional juntamente com a teoria do 

sistema de disposição compartilhada. Conclui-se, portanto, que a disposição 

compartilhada de rejeito e estéril é viável, pois, apresenta estabilidade e segurança 

quando se dispõe dois materiais com características diferentes em um mesmo 

espaço. 

 

7.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

O presente estudo concluiu sobre a viabilidade técnica da disposição compartilhada de 

estéreis e rejeitos. Porém, de forma a complementar os estudos apresentados e detalhar 

alguns aspectos que podem contribuir para a compreensão da técnica de disposição 

compartilhada propõe-se a seguir algumas sugestões de pesquisas complementares: 

 

 Aplicar a metodologia de disposição compartilhada para outros rejeitos de minério 

de ferro. 

 Realizar ensaios de caracterização e resistência para o estéril. 

 Estudar a mistura de estéril com o rejeito em determinadas proporções e avaliar a 

viabilidade técnica e operacional dessa alternativa.  

 Avaliar a disposição de rejeito com granulometria fina compartilhada com rejeito 

de granulometria granular e estéril. 
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 Estudar métodos probabilísticos para as análises de estabilidade considerando a 

variabilidade dos parâmetros geotécnicos e determinar a probabilidade de ruptura 

dos taludes das alternativas estudadas. 

 Simular análises de percolação de água superficial e subterrânea. 

 Analisar a estabilidade da pilha para diferentes condições de compactação 

considerando o comportamento dos rejeitos nos períodos de seca e chuva. 

 Simular análises de estabilidade considerando os resultados das análises tensão -

deformação. 

 Estudar cenários intermediários do empilhamento considerando a dinâmica das 

operações. 

 Realizar estudo de fechamento progressivo para o empilhamento, de forma a 

minimizar os impactos ambientais e integrar a estrutura ao meio ambiente.  
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           ANEXO I 

 
 

 Rejeito Atual - Ensaios Triaxiais 

 

 
Figura 1.1 - Trajetória de tensões efetivas (p’ x q’) - Amostra SM-01 

 

 
Figura 1.2- Círculos de Mohr – Tensões efetivas – Amostra SM-01 
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Figura 1.3 - Gráfico “d x ” e “u x ” – Amostra SM-01 

 

 
Figura 1.4 - Trajetória de tensões efetivas (p’ x q’) - Amostra SM-03 
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Figura 1.5 - Círculos de Mohr – Tensões efetivas – Amostra SM-03 

 

 
Figura 1.6 - Gráfico “d x ” e “u x ”– Amostra SM-03 
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Figura 1.7 - Trajetória de tensões efetivas (p’ x q’) - Amostra PI-03 

 

 
Figura 1.8- Círculos de Mohr – Tensões efetivas – Amostra PI-03 
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Figura 1.9 - Gráfico “d x ” e “u x ” – Amostra PI-03 

 

 
Figura 1.10 - Trajetória de tensões efetivas (p’ x q’) - Amostra AD-02 SD-02 
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Figura 1.11 - Círculos de Mohr – Tensões efetivas – Amostra AD-02 SD-02 

 

 
Figura 1.12 - Gráfico “d x ” e “u x ”- Amostra AD-02 SD-02 
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Figura 1.13- Trajetória de tensões efetivas (p x q) - Amostra AD-02 SD-02 - CDnat 

 

 
Figura 1.14- Círculos de Mohr– Amostra AD-02 SD-02 – CDnat 
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       ANEXO II 

 
 

 Rejeito Futuro - Ensaios Triaxiais  

 
 

 

Figura 2.1 - Gráfico tensões efetivas τ’ x σ’ - Ensaio CIUsat – Amostra AR-PCI-01 

 

 

Figura 2.2 - Gráfico tensões totais τ x σ - Ensaio CIUsat – Amostra AR-PCI-01 
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Figura 2.3 - Gráfico tensões efetivas τ’ x σ’ - Ensaio CIUsat – Amostra AR-PCF-06 

 

 
Figura 2.4 - Gráfico tensões totais τ x σ - Ensaio CIUsat – Amostra AR-PCF-06 

 
 

 
Figura 2.5 -  Gráfico pressão neutra (µ) x deformação axial - Ensaio CIUsat – Amostra 

AR-PCI-01 
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Figura 2.6 - Gráfico pressão neutra (µ) x deformação axial - Ensaio CIUsat – Amostra 

AR-PCF-06 

 

 
Figura 2.7 - Gráfico tensões efetivas τ’ x σ’- Ensaio CIUnat w=11% - Amostra AR-PCI-

01 
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Figura 2.8- Gráfico tensões totais τ x σ - Ensaio CIUnat w=11% – Amostra AR-PCI-01 

 

 
Figura 2.9 - Gráfico tensões efetivas τ’ x σ’- Ensaio CIUnat w=18% - Amostra AR-PCI-

01 

 
Figura 2.10 - Gráfico Tensões Totais τ x σ - Ensaio CIUnat w=18% – Amostra AR-PCI-

01 



142 

 

 

Figura 2.11 - Gráfico Tensões Efetivas τ’x σ’- Ensaio CIUnat w=18% - Amostra AR-

PCF-06 

 
Figura 2.12 - Gráfico Tensões Totais τ x σ - Ensaio CIUnat 18% – Amostra AR-PCF-06 

 

 
Figura 2.13- Gráfico Tensões Efetivas τ’ x σ’ - Ensaio CDsat w=18% - Amostra AR-

PCI-01 
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Figura 2.14- Gráfico Tensões Totais τ x σ - Ensaio CDsat w=18%  – Amostra AR-PCI-

01 

 

Figura 2.15- Gráfico Tensões Efetivas τ’ x σ’ - Ensaio CDsat w=18% - Amostra AR-

PCF-06 

 

Figura 2.16 - Gráfico Tensões Totais τ x σ - Ensaio CDsat w=18%  – Amostra AR-PCF-

06 
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