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RESUMO

A adoção de metodologias alternativas para a disposição dos rejeitos de mineração
constitui atualmente estratégia básica para a viabilização de tais empreendimentos. E,
uma vez que o problema crônico refere-se basicamente aos problemas de confinamento
da água residual do processo, as premissas básicas de qualquer técnica alternativa
devem estar centradas numa efetiva redução de sua incorporação ao produto final
resultante; em outras palavras, a solução encontra-se naturalmente numa concepção de
geração de rejeitos ‘desaguados’ ou ‘espessados’. A presente pesquisa apresenta uma
nova metodologia de desaguamento de rejeitos em polpa por meio de um conjunto de
células em linha, confinadas por telas metálicas e dotadas de painéis internos de
geotêxtil, bem como de sistemas de descarga tanto para a recuperação da água como
para o transporte final dos rejeitos espessados. O projeto do sistema proposto,
denominado Sistema UMD (Unidades Móveis de Desaguamento), foi apresentado e
desenvolvido na dissertação e representa uma alternativa de baixo custo de implantação,
facilidade de manutenção e de grande simplicidade e mobilização em áreas confinadas
de praias de rejeitos. Os estudos realizados mostraram ainda que ensaios de laboratório
e modelos reduzidos são as únicas ferramentas capazes de simular efetivamente os
variados fenômenos envolvidos na fluidodinâmica do sistema rejeito-geotêxtil e que o
chamado ‘ensaio de filtração do tipo razão entre gradientes GR (Gradient Ratio)’
constitui a alternativa mais consistente para obter o potencial de colmatação da interface
solo-geotêxtil, sob diferentes razões de gradientes hidráulicos. Neste contexto, um
equipamento desse tipo foi projetado e construído na UFOP, tendo sido plenamente
validado mediante a realização de ensaio-teste específico
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ABSTRACT

The alternative methods’ adoption for the mining tailings disposal is currently the basic
strategy for such ventures’ viability. Once this problem basically refers itself to the
wastewater containment, each alternative technique basic criteria must be focused on an
effective reduction to the final product’s incorporation. In other words, the solution is to
eliminate the water, producing dry wastes, also known as thickened waste. The
following study presents a new method for dewatering waste pulp through series of cell
lines, confined by metallic screens, provided with geotextile inner panels and discharge
system for the recovery of as much water as to final transport of thickened tailings. The
design of the proposed system, called UMD System Units (Mobile Dewatering), is
presented and developed ahead and represents a low-cost deployment, with easy
maintenance. It also has a great simplicity operation in confined areas of tailings areas.
Studies have also shown that laboratory testing and lower scale models are the only
tools that can effectively simulate the various events involved in the system’s fluid
dynamics and geotextile-soil, called Gradient Ratio, is the most consistent alternative to
refine the clogging potential, determined under different hydraulic gradients ratios. In
this context, such a device was designed and built in UFOP – Federal University of
Ouro Preto, having been completely validated by conducting the specific tests.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
1.1 − CONTEXTO DO PROBLEMA
As barragens de contenção de rejeitos constituem as maiores e mais destacadas
estruturas resultantes das atividades da mineração. O grande porte destas estruturas
resulta das demandas de acumulação de enormes volumes de rejeitos, gerados na planta
industrial da mineração e transportados, sob a forma de polpa, até o lançamento no
reservatório das barragens. A disposição dos rejeitos em forma de polpa e feita segundo
as técnicas de aterro hidráulico.

Os aterros hidráulicos compreendem os processos de transporte, separação e deposição
de sólidos em associação com água ou outros fluidos, envolvendo baixos custos e
grandes volumes de materiais depositados. A técnica foi aplicada pioneiramente pelos
holandeses no século XVII, com a utilização de sistemas de hidromecanização
rudimentares, visando a remoção de sedimentos de portos e canais e a recuperação de
áreas situadas abaixo do nível do mar (Hsu e Negro, 1980).

A técnica de disposição de rejeitos por aterro hidráulico impõe-se naturalmente pelas
suas especificidades e no Brasil, esta prática é generalizada no âmbito da mineração. A
segregação e a condutividade hidráulica dos materiais e os mecanismos de liquefação
constituem fatores essenciais nos critérios de projeto de tais estruturas. Por outro lado, o
gerenciamento da disposição de rejeitos requer a adoção de procedimentos seguros para
a disposição desses resíduos e o planejamento criterioso e dinâmico das ações
envolvidas nas atividades operacionais do sistema de disposição (Oliveira, 2010).

Dentre as metodologias construtivas usuais de barragens de contenção de rejeitos, a
utilização de alteamentos sucessivos para montante e assentes sobre os próprios rejeitos
previamente adensados constitui a alternativa mais simples e econômica, embora seja a
mais susceptível a eventos de ruptura, com enormes perdas econômicas e conseqüências
ambientais (Figura 1.1).
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Figura 1.1 – Impactos ambientais da ruptura de uma barragem de contenção de rejeitos

Por outro lado, ao contrário do que acontecia há cerca de vinte anos atrás, a água na
mineração deixou de ser considerada um insumo de baixo custo, e passou a ser
percebida como elemento de elevado valor agregado, devido as leis mais exigentes para
o seu uso e outorga, aos impactos advindos de sua eventual contaminação e em função
dos balanços hídricos afetados pelas atividades minerais.

As fontes de água utilizadas atualmente nas minerações são oriundas de água
superficial, água subterrânea e água reciclada. A água superficial tem preferência,
devido a facilidade e aos menores custos de captação; porém, devido à escassez,
restrições ambientais e às distâncias cada vez maiores entre os pontos de captação e a
usina, o seu custo de obtenção tem aumentado muito, inviabilizando muitas vezes o seu
aproveitamento.

A água subterrânea, além do elevado custo de obtenção, implica a perfuração, instalação
e manutenção de poços profundos, além de apresentar a possibilidade da presença de
sais ou outros componentes minerais, exigindo, então, tratamento prévio antes de sua
aplicação na planta de beneficiamento. Desta forma, a alternativa por água reciclada tem
sido a opção preferencial, visando o reuso total da água, com descarte zero.
2

Neste cenário, que associa uma prática operacionalmente simples e com amplo histórico
de aplicações a um agravamento cada vez maior dos passivos ambientais resultantes de
tais empreendimentos, postula-se um novo princípio de atuação: dispor mais rejeitos e
menos água, particularmente nenhuma água. Assim, diversas técnicas visando o
desaguamento de rejeitos de mineração (ou a sua co-disposição em depósitos de
estéreis) têm sido aplicadas no contexto da mineração. No Brasil, estas concepções são
ainda muito incipientes e este trabalho visa, no espectro das técnicas possíveis,
apresentar uma nova metodologia de disposição baseada no desaguamento prévio dos
rejeitos.

1.2 − OBJETIVOS E RELEVÂNCIA DO TRABALHO
A presente pesquisa visa propiciar a obtenção de rejeitos em massa (tipicamente rejeitos
de flotação de minérios de ferro) por meio da retirada contínua da água presente nos
rejeitos sob a forma de polpa e forçados através de baterias de células desaguadoras,
montadas sobre plataformas móveis, as quais poderiam ser facilmente deslocadas até as
áreas de disposição destes materiais.

O sistema proposto representa uma alternativa de baixo custo de implantação, facilidade
de manutenção, grande simplicidade e flexibilização do processo de desaguamento e
curto período de implantação, visando garantir a disposição de resíduos na forma de
massas desidratadas (cake) nas pilhas.

A relevância da pesquisa está justificada no fato de que a unidade móvel poderia acessar
áreas muito degradadas (particularmente as zonas das praias de rejeitos), promovendose, assim, a reabilitação e a recuperação ambiental das mesmas, sem necessidade de
utilização de novas frentes de disposição (quase sempre com graves interferências em
termos do licenciamento ambiental) e garantindo a otimização da capacidade de
estocagem das estruturas já existentes.
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1.3 − ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
A presente dissertação, além da exposição geral do tema e dos objetivos da pesquisa
expressos nesta Introdução, é composta pelos seguintes capítulos e assuntos:

Capítulo 2: METODOLOGIAS DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS ESPESSADOS
DE MINERAÇÃO

Este capítulo constitui a revisão bibliográfica do tema central da dissertação. No
capítulo, são abordados os principais aspectos das metodologias de desaguamento de
rejeitos de mineração por meio da utilização de diferentes equipamentos, incluindo-se
espessadores, hidrociclones, filtros e formas de geotêxtil, além de uma exposição dos
principais tipos da co-disposição de estéreis e rejeitos.

Capítulo 3: CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS DE UMA NOVA
METODOLOGIA DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS POR DESAGUAMENTO
Após uma descrição geral da proposta do sistema de filtração através das células de
desaguamento, são apresentados e discutidos neste capítulo os principais princípios que
regem as diferentes fases do processo, que incluem: a injeção da polpa no domínio das
células, os mecanismos da filtração cruzada e da percolação da água através dos
materiais acumulados e os mecanismos de filtração mobilizados ao longo da interface
entre os materiais em suspensão e o geotêxtil utilizado como meio drenante.
Capítulo 4: MODELAÇÃO EXPERIMENTAL EM LABORATÓRIO DO SISTEMA
DE DESAGUAMENTO EM CÉLULAS
Neste capítulo, são descritos e expostos os princípios dos ensaios de filtração do tipo
razão entre gradientes e os ensaios de filtração em minicélulas, que permitem simular
em laboratório os complexos fenômenos hidráulicos presentes na estrutura real. A
modelação física em escala reduzida e ensaios de laboratório específicos são
determinantes para uma adequada caracterização do comportamento do meio drenante
(interface têxtil), permitindo, por meio do controle efetivo das condições de fronteira do
problema, simular diferentes interfaces e diversos mecanismos de filtração.
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Capítulo 5: CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE
UNIDADES DESAGUADORAS
Neste capítulo, apresenta-se inicialmente um estudo de caso que justifica plenamente a
aplicabilidade prática da metodologia proposta; na sequência, apresenta-se o projeto do
chamado Sistema UMD (Unidades Móveis de Desaguamento) pelo programa
eDrawings Professional, enfatizando-se os procedimentos práticos para se garantir a
flexibilização e a versatilidade da sua utilização em campo. O capítulo inclui ainda a
apresentação do projeto e da construção do equipamento de filtração do tipo GR da
UFOP, para estudos do comportamento dreno-filtrante das interfaces de geotêxtil a
serem utilizadas no Sistema UMD, com alguns resultados de um ensaio-teste de
validação do equipamento.

Capítulo 6: CONCLUSÕES E SUGESTÕES COMPLEMENTARES

Apresentação e síntese das principais conclusões do estudo, incluindo-se ainda algumas
recomendações e sugestões para pesquisas futuras com o objetivo de dar continuidade a
esta linha de estudo, visando o avanço e a melhoria desta nova técnica de
desaguamento.
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CAPÍTULO 2
METODOLOGIAS

DE

DISPOSIÇÃO

DE

REJEITOS

ESPESSADOS DE MINERAÇÃO
2.1 − INTRODUÇÃO
Em geral, os rejeitos de mineração são dispostos sob a forma de polpa, principalmente
porque esta condição do resíduo constitui o subproduto natural das atividades de
concentração dos minérios, sempre associadas a grandes demandas de água. A mistura
em forma de polpa é transportada (por gravidade ou por bombeamento) por canaletas ou
por tubulações (‘rejeitodutos’) até o sistema de disposição final.

De uma maneira geral, a disposição final dos rejeitos pode ser realizada em cavidades
subterrâneas, em ambientes subaquáticos ou, mais comumente, na superfície dos
terrenos (barragens, pilhas, cavas exauridas, etc). Nesta última condição, a disposição
pode ocorrer em reservatórios limitados por diques, em barragens, em empilhamentos
drenados ou ainda em cavas exauridas. A prática brasileira tem sido a adoção em larga
escala de barragens de múltiplos alteamentos como estruturas de contenção de rejeitos
em polpa depositados pelas técnicas de aterro hidráulico.
Nesta abordagem convencional, os rejeitos em polpa são lançados nos reservatório da
barragem por meio de hidrociclones, spray bars ou espigotes (Figura 2.1). O sistema de
espigotes constitui o método mais simples de instalação e o de operação mais complexa,
por induzir sérios problemas em termos de formação da praia, não uniformidade nos
pontos de lançamento, formação de poças de lama e água entre os pontos de lançamento
e grande variabilidade dos parâmetros geotécnicos dos materiais depositados. Barras
aspersoras (spray bars) tendem a uniformizar o processo de disposição e, assim,
melhorar o processo de segregação hidráulica dos rejeitos. A utilização de hidrociclones
permite a separação granulométrica dos rejeitos totais na sua fração mais grosseira
(underflow) e na mais fina (overflow), sendo a primeira utilizado na construção da
própria barragem, enquanto a fração fina é lançada no reservatório da barragem.
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Figura 2.1 – Sistemas de disposição de rejeitos (Pirete, 2010)
a) Hidrociclone ; b) spray bars ; c) Espigote.
As barragens de rejeitos baseadas na técnica de aterro têm proporcionado uma crescente
reação dos órgãos ambientais e das comunidades afetadas, em função dos elevados
riscos ambientais inerentes ao processo e às catastróficas conseqüências de uma ruptura.
Particularmente as barragens alteadas para montante tendem a ser potencialmente
críticas e a liberação descontrolada das massas retidas, em eventual ruptura, implica
graves conseqüências não apenas nas vizinhanças do empreendimento, mas também em
áreas distantes à jusante.

No contexto dos casos históricos de rupturas de barragens de contenção de rejeitos
construídas pela técnica de aterro hidráulico, a liquefação estática tem sido um fator
determinante (Gomes, 2004; Freire Neto, 2009). Davies et al., (2002) explicitam que a
construção de diques ou aterros sobre uma fundação contendo rejeitos granulares fofos e
saturados pode levar a aumentos rápidos nos níveis de tensões em condições não
drenadas, devido a eventos tais como (Pirete, 2010):
•
•
•
•

aumento das poropressões induzido por uma subida da superfície freática;
aumento das poropressões induzido por um rápido alteamento da barragem;
aplicação de tensões cisalhantes estáticas excessivas;
remoção da camada de suporte da estrutura, por efeitos de galgamento da

barragem ou por qualquer outra situação;
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•

movimento rápido de fundação suficiente para induzir um carregamento do

tipo não drenado em rejeitos susceptíveis à liquefação.
Neste sentido, a adoção de metodologias alternativas para a disposição dos rejeitos
oriundos das atividades de mineração tornou-se uma proposta não apenas válida, mas
estratégica. E como o problema crônico refere-se basicamente aos procedimentos e
efeitos relativos ao confinamento da água residual do processo, a premissa de reanálise
buscou, então, estar centrada numa efetiva redução de sua incorporação ao produto final
resultante; em outras palavras, a solução encaminhou-se naturalmente a uma concepção
de rejeitos ‘desaguados’ ou ‘espessados’.

2.2 − REJEITOS EM POLPA E REJEITOS ESPESSADOS
Uma mistura ‘sólido – líquido’ pode apresentar diferentes estados físicos − polpa, pasta
ou massa − em função das proporções relativas das fases presentes na mistura. Uma
menor proporção da fase líquida (‘desaguamento da mistura’) implica em um
correspondente aumento do teor de sólidos na mesma (‘espessamento da mistura’), com
um conseqüente aumento da resistência à capacidade de escoamento da mistura. No
caso de um rejeito de mineração, isto resulta em diferentes comportamentos geotécnicos
dos materiais.

Na Figura 2.1, Laudriault, 2002, apresenta um padrão da caracterização e classificação
dos diferentes tipos de misturas ‘sólido – líquido’, estabelecido a partir da representação
gráfica das variações de resistência dos rejeitos (comumente expressa em termos de
tensões de escoamento - yield stress, mas que pode ser expressa também em termos de
tensões cisalhantes) com as suas respectivas concentrações (tipicamente, em termos do
teor de sólidos presentes, expresso em peso). Na figura, são indicados também os
equipamentos comumente empregados nas fases de desaguamento, bombeamento e
filtração das misturas, os regimes e as velocidades de fluxo e as características gerais de
segregação das partículas sólidas em cada caso.

É importante ressaltar que, nesta representação, ‘tensão de escoamento’ não tem o
conceito clássico usual em engenharia, ou seja, é a tensão de transição entre as respostas
elástica e plástica de um material sob carregamento. Nesta acepção, ‘tensão de
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escoamento’ representa o valor da menor pressão capaz de induzir o fluxo do material
através, de uma linha de bombeamento (transição entre o estado sólido e a fluidez), por
exemplo.
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Figura 2.2 – Caracterização e classificação de misturas ‘sólido – líquido’
(Laudriault, 2002)
Em princípio, a resistência ao escoamento tende a ser nula ou muito reduzida,
apresentando, então, um rápido e substancial acréscimo a partir de um determinado
valor de concentração da mistura. Assim, a curva ‘resistência x concentração’ aplicada a
rejeitos de mineração permite a distinção de três regiões características, correspondentes
aos rejeitos em polpa (nenhuma ou baixos valores de resistência), rejeitos espessados ou
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em pasta e rejeitos de massa (‘cake’) ou filtrados, sendo a caracterização das interfaces
entre estes diferentes tipos ainda não formalmente estabelecidos e motivo de amplas
discussões na literatura técnica. Gomes (2004) apresenta a seguinte classificação geral
para os rejeitos de mineração:

• rejeitos em polpa (slurry) – rejeitos com baixos teores de sólidos presentes que
apresentam pequena resistência ou nenhuma resistência ao transporte por gravidade ou
por bombeamento;

• rejeitos espessados ou polpas de elevada densidade (thickened tailings) – rejeitos
parcialmente desaguados, mas que apresentam ainda a consistência de uma polpa, sendo
passíveis de bombeamento;

• rejeitos em pasta (paste tailings) – rejeitos espessados que apresentam consistência
típica de pasta (comumente mediante a incorporação de algum tipo de aditivo químico,
como cimento Portland, por exemplo), resultando em um material não susceptível a
fluir facilmente quando não confinado e nem a liberar quantidades significativas de
água durante a sua disposição final;

• rejeitos filtrados úmidos (wet cake tailings) – rejeitos na forma de uma massa saturada
ou quase-saturada, não mais passível de bombeamento;
• rejeitos filtrados secos (dry cake tailings) – rejeitos na forma de uma massa não
saturada (grau de saturação tipicamente entre 70% e 85%), não passível de
bombeamento.

Nos filtros, os rejeitos são desaguados até teores de umidades que não possibilitam o
bombeamento dos mesmos que, assim, têm de ser transportados por caminhões ou por
correias até a área de disposição final, onde os materiais são lançados, espalhados e
compactados em camadas ou estabilizados em pilhas, essencialmente de acordo com os
sistemas de empilhamento de resíduos convencionais.

Os rejeitos espessados, por sua vez, correspondem às polpas com elevadas densidades e
os rejeitos em pasta. Estes materiais sob fluxo tendem a se comportar essencialmente
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como materiais não newtonianos, ou seja, apresentam viscosidades variáveis com as
tensões cisalhantes induzidas no processo de fluxo, caracterizando curvas ‘tensões
cisalhantes x taxas de cisalhamento’ tipicamente não lineares. Por outro lado, as
viscosidades tendem a ser variáveis ao longo do tempo, exibindo um comportamento
tixotrópico. Estes efeitos reológicos influenciam significativamente as propriedades
geotécnicas dos sistemas de disposição final das suspensões, exigindo, portanto, estudos
diretamente relacionados ao regime e condições de transporte e fluxo destes materiais,
extrapolando, portanto, estudos essencialmente geotécnicos dos mesmos.

Estes materiais dependem essencialmente da aplicação de algum tratamento prévio para
a elevação do teor de sólidos presentes (técnicas de desaguamento dos rejeitos).
Algumas destas técnicas e algumas metodologias alternativas de disposição destes
materiais são abordadas nos tópicos seguintes.

2.3 − REJEITOS DESAGUADOS POR ESPESSADORES
O processo de desaguamento de rejeitos é normalmente realizado em espessadores de
grande porte (com mais de 50 m de diâmetro em média e profundidades típicas de 1 e 2
m), apresentando forma tronco-cônica. Tais equipamentos consistem de grandes tanques
de sedimentação nos quais a separação ‘sólido – líquido’ é baseada nas diferenças
relativas de densidades entre a fase líquida e as partículas sólidas em suspensão. Os
espessadores recebem uma polpa diluída que é separada em dois produtos: o underflow
que exibe uma maior concentração de sólidos que a alimentação e o overflow, que exibe
uma menor concentração de sólidos que a alimentação e, que constitui a fase líquida
final clarificada.

A suspensão a ser espessada é alimentada por um tubo ou uma calha até o poço de
alimentação, de modo a permitir a decantação dos sólidos sobre toda a área do fundo do
tanque enquanto o líquido clarificado (overflow) transborda em uma canaleta periférica
(calha de overflow). Os sólidos decantados (underflow) são, então, retirados do tanque
por bombeamento, na forma de uma suspensão concentrada. Para isso, os sólidos
sedimentados no tanque são movimentados em direção ao cone central de descarga, por
meio de lâminas ou pás raspadoras acopladas a um eixo vertical, localizado na parte
central superior do equipamento, apoiado sobre uma ponte diametral (Figura 2.3).
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Figura 2.3 – Esquema básico de um espessador contínuo convencional

As principais informações necessárias ao dimensionamento de espessadores são:
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).
A capacidade de uma unidade contínua de espessamento (Figura 2.4) está baseada na
sua eficiência de processar suspensões, como unidade de espessamento como unidade
de clarificação. A área da unidade controla o tempo necessário para que ocorra a
sedimentação dos sólidos através do líquido a uma dada taxa de alimentação do mesmo
a altura controla o tempo necessário para o espessamento da polpa para uma dada taxa
de alimentação dos sólidos sendo importante na determinação da capacidade de
espessamento da unidade. A relação entre altura e diâmetro é importante apenas para se
avaliar se o volume do tanque proporcionará um tempo de sedimentação necessário aos
objetivos do equipamento, considerando fatores como eficiência operacional e projeto
mecânico.
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Figura 2.4 – Espessador contínuo convencional
O funcionamento adequado de um espessador requer uma corrente de líquido
clarificado isenta de sólidos, impondo-se, assim, que a velocidade ascensional de
líquido clarificado seja menor do que a velocidade de sedimentação dos sólidos, para
que não ocorra o arraste dessas partículas. A capacidade do espessador é a medida do
volume de suspensão que pode ser tratado por unidade de tempo, para a obtenção de
uma lama com características pré-determinadas; para isso, torna-se necessário que o
cálculo da capacidade seja feito para toda a faixa de concentrações de sólidos existentes
dentro do espessador, desde a concentração de alimentação até a concentração da lama.
O valor mínimo obtido em termos desta capacidade é o valor de referência a ser adotado
nos cálculos do projeto do espessador (França e Massarani, 2002).

A técnica de desaguamento por meio de espessadores pode ser combinada com técnicas
de floculação, permitindo a geração de polpas de elevada densidade ou rejeitos em
pasta. Para isso, estes espessadores passaram a apresentar formas cônicas de reduzida
área transversal e relações altura-diâmetro maiores que 1, propiciando elevados esforços
de compressão e maiores incrementos da concentração de sólidos na descarga (Figura
2.5). Nestes casos, tanto o elevado torque requerido para o mecanismo quanto o sistema
interno das pás são avaliados por meio de testes em usina piloto, de forma a garantir a
eficiência e a consistência final dos rejeitos em pasta.
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Figura 2.5 – Espessadores para polpas de alta densidade (Jewell, 2002)

Neste caso, as propriedades dos rejeitos mais relevantes aos estudos são a granulometria
(tipicamente a fração de finos), a mineralogia do material e a análise química da água,
compreendendo medidas de pH, cátions presentes e concentração iônica. Os floculantes
utilizados são tipicamente compostos poliméricos de elevado peso molecular (dosados
em termos de gramas por tonelada de material desaguado) e a escolha do aditivo e da
dosagem mais adequada devem ser objeto de estudos e análises específicas a cada
situação.

Os floculantes atuam em nível molecular nas superfícies das partículas para reduzir as
forças repulsivas e incrementar as forças de atração, criando grumos ou flocos que aceleram
o processo de sedimentação dos sólidos em meio aquoso. Como complemento, podem ser
usados também aditivos coagulantes, para promover a agregação das partículas mais finas
em suspensão (estado coloidal). A Figura 2.6 apresenta os resultados das variações das

velocidades de sedimentação e das concentrações de sólidos devido a adição de
diferentes dosagens de um floculante (MF351) em uma polpa de elevada densidade com
pH = 12 (Bedell et al., 2003). Assim, ao se aumentar a dosagem de 20 para 60g/t
desse floculante, a velocidade de sedimentação passou de 0,8 para 1,9 m/h, enquanto a
concentração de sólidos reduziu-se de 48% para 43%, aproximadamente.
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Figura 2.6 – Influência da adição de floculante em comportamento de polpa de elevada
densidade (Bedell et al, 2003)
O limite formal entre uma polpa de alta densidade e uma pasta mineral é indefinido,
mesmo porque uma pasta de determinada consistência pode apresentar variações muito
amplas de umidades e viscosidades. Com efeito, quanto mais finas as partículas, maior
será a área superficial específica a ser umedecida, o que implica em umidades elevadas
e baixas densidades para uma dada consistência de pasta. Por outro lado, a presença de
partículas sólidas de maior granulometria com menores superfícies específicas, resulta
em baixas umidades e elevadas densidades de pasta para esta mesma consistência.
Assim, a presença de partículas finas constitui um fator determinante na natureza e no
comportamento da pasta em termos de geração, transporte e disposição final.

Na prática, rejeitos em pasta apresentam concentrações entre 40 e 90% de sólidos em
peso (Brackebusch, 2000). Estes materiais podem ser processados diretamente dos
espessadores cônicos como descrito anteriormente ou mesmo a partir da aplicação de
processos de filtração (utilizando diferentes tipos de filtros) aos materiais de descarga de
um espessador convencional (que apresentam tipicamente concentrações da ordem de
65 a 70% de sólidos em peso).

Outra alternativa consiste em se promover diretamente a mistura de uma polpa de
elevada densidade com solo ou resíduo seco ou com aditivos cimentantes para fins de
disposição / preenchimento de cavidades (pastefill ou backfill, respectivamente). Casos
de obras relatadas na literatura técnica mostram que adições entre 3 e 5% de cimento
resultam em pastas de preenchimento com resistências entre 1,5 e 3,5MPa. Assim, por
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exemplo, a Figura 2.7 (Benzaazoua e Belem, 2000) mostra as diferentes influências da
adição de diferentes ligantes (misturas de cimento Portland comum – Tipo I, cimento
Portland resistente a sulfetos – Tipo V e cinzas volantes) na variação das resistências à
compressão simples (RCS) ao longo do tempo de três rejeitos sulfetados em pasta,
oriundos de diferentes minerações (rejeito da Mina A com cerca de 60% de materiais
sulfetados, rejeito da Mina B com cerca de 30% de materiais sulfetados e rejeito da
Mina C com menos de 10% de materiais sulfetados).

(a)

(b)

Figura 2.7 – Influência da adição de ligantes na resistência a compressão simples (RCS)
.
de três pastas (backfill) de rejeitos sulfetados (Benzaazoua e Belem, 2000)
(a) - Aditivo I: 3% cimento Portland tipo I + 3% cimento Portland tipo V
(b) - Aditivo II: 3% cimento Portland tipo I + 3% cinzas volantes (94% de rejeito).

Em cavidades subterrâneas, estes materiais têm sido empregados para o preenchimento
de galerias ou câmaras desativadas de minas, seja para formar um novo piso visando a
lavra do minério superior, seja para se fazer o preenchimento destas cavidades visando
garantir a estabilidade do maciço rochoso (Figura 2.8).

Figura 2.8 – Aplicação de backfill em cavidades subterrâneas
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Em superfície, os depósitos de rejeitos em pasta tendem a formar estruturas muito mais
estáveis e com declividades muito maiores que depósitos de rejeitos espessados (Figura
2.9). Com efeito, as declividades dos depósitos de pastas minerais, dependentes da
consistência do material, variam entre 5 e 30%, possibilitando, assim, técnicas muito
mais simples de disposição (utilização de torres centrais, por exemplo).

Figura 2.9 – Sistemas de disposição superficial de rejeitos espessados e em pasta
Os rejeitos em pasta podem ser descartados em áreas planas ou irregulares; no caso de
vales ou taludes, a massa viscosa tende a fluir e a se adensar (neste caso, o adensamento
resulta tanto da eventual perda da água por infiltração ou fluxo, como por evaporação),
conformando-se naturalmente à topografia local ou sendo barrada por um dique de
contenção à jusante. Em áreas planas, a descarga é comumente feita por um ponto
central (torre ou uma rampa artificial) e o contínuo fluxo do material tende a conformar
um depósito tipicamente cônico de taludes suaves e uniformes, sem segregação das
partículas sólidas.

As principais informações necessárias ao estudo de rejeitos em pasta são: distribuição
granulométrica, composição química e mineralógica, natureza e superfície específica da
fração sólida e natureza, método de processamento, tensão de escoamento, viscosidade,
altura de abatimento (slump) e ângulo de repouso da pasta. Adicionalmente, no caso de
pastas com ligantes, impõe-se a determinação da resistência à compressão, módulo
elástico e condutividade hidráulica da pasta cimentada.
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A tensão de escoamento do material é determinada comumente em um equipamento
tipo vane test mecanizado ou por de um ensaio de abatimento (slump test), utilizando-se
um cilindro padrão de 10cm de altura por 10 cm de diâmetro (Figura 2.10a). O
parâmetro de consistência é medido pela altura final (em mm) da pasta dispersa por
colapso devido ao peso próprio e a tensão é obtida em função desta altura, da densidade
da pasta e do diâmetro do cilindro. Ensaios de canal ou flume são utilizados para se
estabelecer os ângulos de repouso dos rejeitos em pasta (Figura 2.10b).

Figura 2.10 – Ensaios para medida do ângulo de repouso.
(a) slump test e (b) flume em rejeitos em pasta.
As operações de transporte desempenham funções essenciais num projeto de disposição
de rejeitos espessados, compatibilizando sistema de bombeamento, viscosidade da pasta
e extensão da linha. Em geral, são utilizadas as bombas de deslocamento positivo,
principalmente para pressões de bombeamento (tensões de escoamento) superiores a
5MPa e, para assegurar condições adequadas ao transporte (retenção adequada de água
e manter a consistência de pasta sem segregação), a suspensão inclui uma fração fina da
ordem de 25% em massa de material com dimensões inferiores a 20µm. Os diâmetros
da tubulação comumente variam entre 100 e 200mm (4″ a 8″) e as velocidades de fluxo
normalmente são menores do que 1(m/s).

2.4 − REJEITOS DESAGUADOS POR HIDROCICLONES
Os hidrociclones têm grande aplicação na classificação de partículas sólidas com
diâmetros na faixa de 5 a 200 mm. A classificação das partículas dentro de um
hidrociclone ocorre por meio da ação do campo centrífugo, que é resultante da
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configuração do equipamento e do modo de alimentação da suspensão. Assim,
partículas em suspensão e submetidas a acelerações centrífugas são separadas do meio
aquoso, a partir do próprio movimento da suspensão no interior do equipamento.
O hidrociclone tem o formato de uma peça cilíndrica acoplada a uma seção cônica
(Figura 2.11). A suspensão líquida de partículas é alimentada tangencialmente através
de uma abertura lateral localizada na parte superior da seção cilíndrica; esta alimentação
tangencial gera um forte movimento em espiral da suspensão no interior do ciclone.
Parte do líquido contendo as partículas da fração fina é descarregada através de um tudo
cilíndrico fixado no topo do hidrociclone e que apresenta um prolongamento exterior ao
equipamento chamado de coletor de overflow ou vortex. A fração grossa das partículas e
o líquido remanescente deixam a parte circular do equipamento em direção à seção
cônica e, posteriormente, para o orifício de underflow ou apex.

Figura 2.11 – Esquema básico de um hidrociclone
Quando partículas sólidas são alimentadas no hidrociclone próximo à parede da seção
cilíndrica, elas sofrem dispersão radial devido à intensa turbulência causada pela
alimentação (a seção cilíndrica constitui uma seção de separação preliminar, uma vez
que a separação propriamente dita ocorre na seção cônica do equipamento).

Uma partícula sólida qualquer no interior de um hidrociclone está sujeita a dois campos
de forças: o primeiro devido às forças de aceleração gravitacional (que pode ser
desprezada) e centrífuga e o segundo devido às forças de arraste exercidas pelo líquido
sobre as partículas. O movimento das partículas ocorre nas direções tangencial e vertical
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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.

Nos processos de clarificação ou de desaguamento, as forças cisalhantes desenvolvidas
durante a alimentação da suspensão tendem a promover a quebra dos grumos ou
aglomerados, o que pode comprometer a eficiência de separação do equipamento. Uma
maneira de aumentar a eficiência de separação desses equipamentos consiste em se
adotar arranjos múltiplos de diversas unidades em série ou em paralelo, formando uma
bateria de hidrociclones (Figura 2.12). Em sistemas de disposição de rejeitos, os rejeitos
totais são separados por baterias de hidrociclones em suas frações granulométricas mais
grossa (underflow) e mais fina (overflow). O underflow é, então, utilizado na construção
dos diques de barramento, enquanto o material fino é lançado diretamente no
reservatório para a formação de praia de rejeitos.

Figura 2.12 – Bateria de hidrociclones em sistema de disposição de rejeitos
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2.5 − REJEITOS DESAGUADOS POR FILTRAÇÃO
O desaguamento de rejeitos por filtração é feito comumente mediante a formação de
uma massa saturada (torta ou cake) acumulada na parte externa de um meio filtrante
(usualmente um filtro, mas pode ser inclusive uma peneira) quando se força a suspensão
‘sólido – líquido’ a passar através do mesmo sob pressão (Figura 2.13). A suspensão
escoa por pressão contra o meio filtrante, resultando na separação dos produtos filtrado
e torta. A maior parte do líquido da suspensão constitui o filtrado e as partículas sólidas
formam a torta saturada; o meio filtrante é um sistema permeável que tem como função
reter as partículas no início da operação; em seguida, essa tarefa tende a ser realizada
pela própria torta que sofre aumentos da sua espessura com o tempo.

Figura 2.13 – Esquema básico do processo de filtração de rejeitos
Um modelo analítico do processo de filtração poderá ser desenvolvido considerando a
condição de fluxo de uma suspensão através de dois meios porosos em série (torta e
meio filtrante), o incremento da espessura de torta continuamente ao longo do tempo de
filtração e as variáveis do próprio fluxo (regime, pressões aplicadas, geometria do
sistema filtrante). Nas condições operacionais das plantas de mineração, a filtração
tende a ocorrer essencialmente sob quedas de pressões constantes, devido ao uso
conjugado de bombas centrífugas e sistemas de vácuo (França e Massarani, 2002).
Assim, processos de desaguamento por filtração não podem prescindir de testes de
bancada em escala piloto, uma vez que a caracterização da torta/meio filtrante depende
essencialmente do sistema aplicado atuando sob uma dada queda de pressão.
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Os filtros comumente utilizados nesta técnica são os chamados filtros-prensas (um tipo
de filtro de pressão) e os filtros rotativos (um tipo de filtro a vácuo). No filtro-prensa, a
suspensão escoa através de um mosaico de quadros e de placas verticais, separadas entre
si pelo meio filtrante (Figura 2.14). O filtrado percola através do meio filtrante, escoa
pelas ranhuras dos quadros e é conduzido para fora do filtro, enquanto a torta fica
acumulada no espaço disponível entre os quadros (câmaras de filtração). Uma vez
concluída a capacidade de disposição da torta, a mesma é lavada, seguindo-se, então, a
abertura do filtro e o descarregamento da torta, caracterizando-se, assim, um processo
contínuo e tipicamente em batelada.

Figura 2.14 – Esquema geral e modelo de filtro-prensa
No caso dos filtros rotativos a vácuo, o meio filtrante recobre a superfície cilíndrica do
equipamento (Figura 2.15). O filtrado alimenta a câmara adjacente ao meio filtrante e é
drenado pela parte central do filtro através de dutos sob vácuo. Formada a torta durante
o contato cilindro-suspensão, tem-se as seguintes operações ao longo de uma rotação do
filtro: drenagem a vácuo do líquido da torta, lavagem da torta, nova drenagem de
líquido e retirada da torta em contato com o meio filtrante por lâmina raspadora.

Figura 2.15 – Esquema geral e modelo de filtro rotativo a vácuo
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O filtro prensa conduz à formação de tortas espessas, da ordem de 2,5 cm e o seu
dimensionamento depende dos volumes exigidos de filtrados, a serem produzidos no
tempo total de um ciclo completo de operação. Por outro lado, a operação do filtro
rotativo a vácuo caracteriza-se por gerar tortas secas de pequena espessura (inferior a
1cm) e operar continuamente sob queda de pressão reduzida (inferior a 0,8 atm).

A Figura 2.16 representa um esquema básico de um processo de desaguamento de
rejeitos com uso conjugado de hidrociclone e filtração por peneira desaguadora (Borges
et al., 2010). O rejeito, na forma de polpa, com uma concentração de sólidos variando
entre 25% a 40% em peso (fluxo 1) constitui a alimentação de um hidrociclone (fluxo
3), gerando um overflow que é encaminhado para um espessador ou para uma barragem
de contenção (fluxo 4) e um underflow, que alimenta uma peneira desaguadora, com
inclinação negativa e malha de 0,3 mm (fluxo 5). O material passante nesta peneira
retorna para o depósito de polpa (fluxo 2) para nova alimentação do hidrociclone.

Figura 2.16 – Esquema de um sistema de desaguamento de rejeitos com uso de
hidrociclone (Borges et al., 2010, modificado).
O material retido na peneira corresponde ao material desaguado, apresentando umidades
típicas entre 12% e 16% (Figura 2.17) e constituindo a segunda saída do sistema, sendo
disposto em pilha (fluxo 6). O sistema permite obter um underflow com percentual de
sólidos variando entre 65% e 75% em peso, mediante ajustes do equipamento de modo
a se gerar a menor concentração de sólidos possível no overflow do hidrociclone.
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A eficiência do processo pode ser aferida pela espessura do material depositado sobre a
peneira desaguadora. Testes preliminares, utilizando-se este sistema de desaguamento
montado sobre uma unidade móvel (Figura 2.18), foram realizados com rejeitos de
flotação da Itaminas e das minas de Alegria e Timbopeba.

Figura 2.17 – Rejeito desaguado por hidrociclone (Borges et al., 2010, modificado).

Figura 2.18 – Unidade móvel de desaguamento (Borges et al., 2010).
Uma alternativa bastante distinta dos métodos convencionais é a técnica de se utilizar
fôrmas têxteis costuradas em padrões tubulares para desaguamento de rejeitos finos
(Gomes, 2007). O processo é baseado na capacidade bem conhecida dos geotêxteis em
reter as partículas finas dos resíduos em processo de desaguamento passivo. Em alguns
casos, impõe-se o uso de aditivos atuando como catalisadores dos processos de
desaguamento ou de tratamento dos efluentes (casos de rejeitos contaminados).
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As aplicações práticas têm comportado formas com comprimentos da ordem de dezenas
de metros (60m ou mais) e alturas da ordem de alguns metros (3,0m ou mais),
utilizando apenas geotêxteis tecidos ou, então, tecidos e não tecidos associados. As
formas são dotadas de vários mangotes (espaçamentos inferiores a 15m) para aplicação
dos rejeitos em polpa sob pressão. Os mangotes estão comumente alinhados no eixo de
topo dos tubos, com alguns deles atuando apenas como válvulas de descarga dos
efluentes em excesso.
As formas têxteis exercem simultaneamente as funções de retenção da massa de sólidos
dos rejeitos e de drenagem dos líquidos efluentes. Assim, a polpa é inserida sob pressão
e sob bombeamentos sucessivos para o interior da forma, que atua como elemento de
estocagem dos sólidos enquanto os excessos de água são drenados através da manta
têxtil confinante (Figura 2.19a). Após o ciclo final de enchimento e desaguamento, o
material sólido retido continua em processo de consolidação, por drenagem e por
evaporação, resultando em uma massa final seca (Figura 2.19b).

Figura 2.19 – Formas têxteis
(a) Geoforma sendo preenchida e (b) Rejeitos desaguados
Por outro lado, em função dos grandes volumes de rejeitos gerados e da necessidade
premente de recuperação de água no processo industrial, a técnica caracteriza-se pela
garantia de elevadas vazões de fluxo e das taxas de desaguamento do material, para
tornar-se efetiva em aplicações de grande escala. Neste contexto, são adotados arranjos
de formas empilhadas, de forma a permitir a otimização das operações de enchimento,
que, assim, são feitas simultaneamente em vários módulos, em função da capacidade de
suporte e da deformabilidade do sistema.
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A análise do comportamento hidráulico da interface geotêxtil – rejeitos em formas
flexíveis comporta ensaios de laboratório e de campo (Moo-Young e Tucker, 2002).
Um ensaio padrão nestes casos tem sido a utilização de miniformas (Figura 2.20) para
simular os processo de enchimento da estrutura real, com a determinação das eficiências
ao desaguamento (Ed) e à filtração (Ef), expressas por:

Ed =
Ef =

ψi − ψf
ψi

(2.1)

χp − χf

(2.2)

χp

sendo:

ψi – teor de sólidos inicial do rejeito confinado;
ψf – teor de sólidos final do rejeito confinado;

χp– taxa de sólidos na polpa (rejeito confinado);
χf – taxa de sólidos no efluente filtrado.

Os teores de sólidos são expressos em % e as taxas de sólidos em unidades de
concentração (mg/l).

Figura 2.20 – Ensaio de desaguamento como minitubos de geotêxtil (Bittar et al., 2010)
De qualquer forma, há que se ressaltar a natureza essencialmente distinta da atuação dos
geotêxteis nos tubos, o que implica, por exemplo, a inadequação de uma extrapolação
simples e direta para estas estruturas dos critérios de retenção de partículas,
convencionalmente adotados para geotêxteis utilizados em sistemas dreno-filtrantes
convencionais (Gomes, 2007).
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2.6 – CO-DISPOSIÇÃO DE REJEITOS E ESTÉREIS
Com a crescente dificuldade de liberação, por parte dos órgãos ambientais, de novas
áreas para a disposição final dos resíduos de mineração, uma alternativa bastante viável
seria integrar estes sistemas de disposição em um mesmo depósito. Esta disposição
conjugada de rejeitos e estéreis num mesmo espaço físico pode ser feita de forma
distinta para os resíduos (disposição compartilhada) ou envolver uma mistura destes
resíduos, previamente ou efetivada no próprio ambiente da disposição (co-disposição).
Aplicações em termos de uma disposição compartilhada (Figura 2.21) já são correntes
no Brasil (Alves et al., 2010), ao passo que as técnicas de co-disposição ainda são
praticamente inexistentes no país.

Figura 2.21 – Disposição compartilhada de estéreis e rejeitos na cava exaurida de Cauê
(Galbiatti, 2006)
Na co-disposição, por outro lado, busca-se integrar resíduos de características
geotécnicas essencialmente distintas visando uma melhoria efetiva das propriedades de
resistência e de permeabilidade dos produtos finais, por meio da disposição de rejeitos
finos em estéreis de granulometria mais grosseira resultantes do decapeamento da mina
(desmonte nas frentes de lavra utilizando-se explosivos, que originam materiais de
diferentes tamanhos, desde finos até matacões), propiciando-se, assim, uma matriz
fechada da mistura final (Leduc e Smith., 2003). Existem várias maneiras para se
realizar a co-disposição de estéreis e rejeitos, em função das especificidades dos
materiais e do próprio local da disposição.
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Uma primeira técnica de co-disposição implica a injeção do rejeito espessado (pasta) no
interior da matriz tipicamente granular das pilhas de estéril, por meio de furos verticais
ou inclinados, distribuídos ao longo de todo o depósito (Figura 2.22).

Figura 2.22 – Co-disposição de estéreis e rejeitos por técnicas de injeção com
furos verticais e furos inclinados
Outra forma usual de se realizar a co-disposição é mediante o confinamento do rejeito
granular com a utilização de diques de estéril mais fino (Figura 2.22). Após a confecção
deste aterro e uma vez atingida a cota da crista dos diques, a pilha de estéril continua
sendo edificada até uma nova cota, na qual a operação de co-disposição é repetida. Com
esta disposição, são obtidas melhorias em termos das condições de drenagem,
resistência final e maior recuperação da água da polpa.

Figura 2.22 – Co-disposição de estéreis e rejeitos por confinamento dos rejeitos
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Caso não seja interessante construir os diques de estéril para o confinamento do rejeito
sob a forma de polpa, há o recurso de se deixar uma depressão ao longo da crista da
pilha para posterior preenchimento com rejeitos lançados por tubulações, sob a forma de
finas camadas com espessura máxima de 0,5m (Figura 2.23). Estas camadas de rejeito
são recobertas, então, com camadas de estéril (espessuras típicas da ordem de 5m) para
a continuidade da pilha. A desvantagem neste caso é a necessidade de um contínuo
remanejamento das tubulações de lançamento da polpa ou do rejeito espessado.

Figura 2.23 – Co-disposição de estéreis e rejeitos em finas camadas
Finalmente, existe ainda a possibilidade de uma disposição a partir de uma mistura
prévia de estéreis e rejeitos, durante as fases de processamento e /ou transporte dos
materiais (por caminhões ou por correias transportadoras), ou por meio de uma mistura
efetuada no próprio depósito de estéril da mina, obtendo-se, assim, um material final
mais homogêneo e mais resistente (Leduc e Smith, 2003). No caso de um estéril com
risco potencial para gerar drenagem ácida (estéril rico em sulfetos), a introdução do
rejeito na sua matriz porosa assegura o preenchimento dos vazios e, assim, a diminuição
no contato dos poros com os agentes oxidantes (água/ar), evitando-se, portanto, a
lixiviação dos minerais presentes (Martin et al. 2002).

A metodologia de injeção do rejeito espessado ou em pasta diretamente no depósito de
estéril apresenta como principal vantagem a grande eficiência no preenchimento dos
vazios entre as partículas de estéril disposto nas pilhas. Sua desvantagem é a
necessidade da abertura de uma malha de furos na superfície da pilha, instalação dos
tubos de injeção e das conexões do sistema, além da necessidade de utilização de
bombas de alta pressão para a injeção adequada dos rejeitos no estéril, fatores que
contribuem para a elevação dos custos; além disso, trata-se de um sistema de disposição
complexo, que exige manutenção constante e cuidados com sua instalação e operação.
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O método de disposição do rejeito em pontos específicos da área da pilha de estéril,
fazendo-se o seu lançamento no interior de áreas fechadas por diques de contenção,
apresenta um baixo custo operacional, quando comparado aos outros métodos de codisposição; porém, este método implica em um avanço lento da construção da pilha,
exigindo um planejamento criterioso para a construção dos diques e a formação das
lagoas de rejeitos, com riscos potenciais à estabilidade dos taludes da pilha, devido à
geração de elevadas poropressões.
A disposição de estéril e rejeito por meio do processo de mistura diretamente na pilha é
um método simples e bastante flexível, permitindo o controle durante o processo de
mistura e homogeneização do material. Sua desvantagem é a necessidade de
equipamentos de terraplenagem para tais operações, o que eleva sensivelmente os
custos do empreendimento.

Assim, os principais condicionantes geotécnicos do processo estão associados aos
efeitos de conjugação de materiais com comportamentos essencialmente distintos em
uma mesma estrutura de grande porte, demandando análises específicas em termos das
poropressões geradas e das análises de estabilidade global. Também nestas novas pilhas
formadas pelo processo de co-disposição, é muito importante a implantação de um
adequado plano de monitoramento e instrumentação, que possibilitem a aquisição de
informações sistemáticas sobre o comportamento da estrutura, viabilizando ações e
intervenções rápidas e efetivas em casos de detecção de eventuais problemas.
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CAPÍTULO 3
CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS DE UMA NOVA
METODOLOGIA DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS POR
DESAGUAMENTO
3.1 – INTRODUÇÃO
Em termos mundiais, devido às dificuldades crescentes de disponibilidade de novas
áreas para a disposição de rejeitos provenientes dos processos de beneficiamento dos
minérios, associadas à escassez de grandes volumes de água e às preocupações
relacionadas à preservação do meio ambiente, a obtenção de licenças para a construção
ou alteamento de novas barragens de contenção destes resíduos tem-se tornado um
processo moroso e complexo.
Neste contexto, impõe-se a adoção de novos paradigmas em relação a sistemas de
disposição de rejeitos de mineração. Tais discussões implicam a avaliação de novas
tecnologias tanto em termos do tratamento dos rejeitos quanto em relação às técnicas de
sua disposição final, escopo da revisão bibliográfica exposta no capítulo anterior. As
técnicas centradas no desaguamento (ou no espessamento) dos rejeitos constituem as
alternativas mais interessantes e mais promissoras no cenário atual da mineração no
Brasil e no mundo.

O presente estudo apresenta a proposta de Nova Metodologia de Desaguamento de
Rejeitos em Polpa baseada na concepção de um processo de desaguamento da polpa de
rejeitos gerados em usinas de beneficiamento. Esta concepção implica no
reaproveitamento de praticamente toda a água (aproximadamente 80%) utilizada no
processo produtivo e dispensa o ciclo completo das operações de carregamento,
transporte, descarga e espalhamento dos materiais, mediante a construção de pilhas de
resíduos desidratados. Estas estruturas seriam implantadas em áreas potencialmente
degradadas, como as praias formadas nas atuais barragens, por exemplo, sendo
posteriormente revegetadas e inseridas, assim, de forma natural, ao meio físico local.
31

O processo de desaguamento da polpa tenderia a ocorrer de forma contínua e em escala
industrial, ao longo de unidades móveis chamadas “células desaguadoras”, passíveis de
fácil deslocamento e movimentação ao longo da área da disposição final dos rejeitos. A
abordagem proposta visa associar a eficiência do processo de desaguamento com as
facilidades operacionais de mobilização e operação dos equipamentos.

3.2 – CONCEPÇÃO INICIAL DO EQUIPAMENTO
Um conjunto de quatro unidades desaguadoras seria montado sobre plataformas móveis,
de forma a garantir o livre deslocamento do conjunto (Figura 3.1). Cada unidade é
composta por um sistema de três células desaguadoras, posicionadas em paralelo às
laterais dos contêineres e igualmente espaçadas (Figura 3.2). As células são confinadas
por telas metálicas e dotadas de painéis internos de geotêxtil, passíveis de remoção, e de
sistemas de descarga para a recuperação da água e transporte do rejeito em massa.

Figura 3.1 – Unidade móvel das células desaguadoras

Figura 3.2 – Sistemas de descarga associados ao conjunto de células desaguadoras
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O rejeito, na forma de polpa, seria bombeado por meio de pontos de alimentação central
para o interior das células de desaguamento. As células serão construídas com estrutura
de aço, com as laterais projetadas na forma de painéis de telas de aço soldadas, que
serviriam de suporte para a instalação de mantas de geoêxtil internas, cujo
comportamento dreno-filtrante tenderia a promover o desaguamento da polpa
acumulada no interior das células.

A água efluente seria coletada por meio de calhas periféricas e acumulada em um
reservatório de pequeno porte (sump), para posterior bombeamento à planta industrial.
O resíduo final, na condição saturada e a granel, seria lançado diretamente sobre um
sistema de correias transportadoras (TCLD), para encaminhamento direto à pilha final
de disposição (Figura 3.3).

Figura 3.3 – Instalação da bateria de células desaguadoras em campo
Estas pilhas tipificam-se por apresentar condições de estabilidade bastante elevadas,
com o material sendo lançado no ângulo de repouso e sem excessos de percolação de
água. A modulação do sistema, por outro lado, garante a mobilidade e a flexibilização
das unidades de desaguamento, permitindo a utilização contínua de uma dada unidade
(alimentação sequencial de células de desaguamento) ou, inclusive, a adoção de
conjuntos múltiplos de unidades móveis em uma mesma área de disposição.

As imposições operacionais de tais estruturas seriam irrelevantes quando comparadas às
das barragens de contenção convencionais, implicando a redução substancial dos
passivos ambientais e otimizando a capacidade de estocagem dos reservatórios
existentes. Tais medidas implicariam ainda, certamente, uma amortização dos recursos
financeiros para a viabilização de novos empreendimentos, se tais exigências
persistirem num dado complexo de exploração mineral.
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Para manter e viabilizar a operacionalização do sistema em áreas remotas como tendem
a ser os ambientes de disposição final de rejeitos de mineração, desprovidos de pontos
de alimentação de energia elétrica, há que se dispor de uma logística de apoio, na forma
de um gerador de energia elétrica, um compressor de ar e uma sala de controle e
monitoramento dos sistemas de alimentação, desaguamento e descarga das unidades de
desaguamento.

Neste sentido, prevê-se a adoção de algum tipo de dispositivo mecânico e/ou eletrônico
para controle dos diferentes registros da linha de alimentação dos rejeitos, das pressões
de injeção da polpa no interior das células desaguadoras, da substituição periódica dos
painéis têxteis fixados às paredes laterais das células, dos registros de descarga dos
rejeitos desaguados, do sistema de acionamento das correias transportadoras e do
sistema de bombeamento das águas de recirculação à planta industrial.

As vantagens da tecnologia proposta são óbvias e a sua aplicação se viabiliza em termos
técnicos, econômicos e ambientais de forma bastante enfática, levando-se em conta os
cenários e os condicionantes atuais dos sistemas de disposição de rejeitos de grandes,
médios ou pequenos empreendimentos de mineração. Um exemplo prático imediato
seria no caso de disposição de rejeitos ciclonados de minério de ferro, evitando-se as
operações mecânicas de separação granulométrica dos rejeitos nas frações relativas ao

underflow e overflow. Outra aplicação potencial refere-se ao tratamento de rejeitos na
forma de lamas, que apresentam frações expressivas de finos com graves inconvenientes
em termos de uma rápida e conclusiva sedimentação em reservatórios de barragens de
rejeitos. A otimização de domínios de estocagem constitui outra fonte de grande
relevância da técnica proposta.

As atividades de manutenção, controle e monitoramento das pilhas finais de rejeitos
desaguados seriam muito simplificadas. A aplicação de cobertura vegetal às pilhas
resultaria num trabalho final muito favorável às premissas de descomissionamento a
serem adotadas para estas estruturas e para a inserção das mesmas ao meio físico local.

Nos tópicos seguintes, são apresentadas as premissas e os princípios gerais que tendem
a governar os processos físicos e hidráulicos do desaguamento de rejeitos por meio da
metodologia operacional proposta.
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3.3 – PRINCÍPIOS GERAIS DO DESAGUAMENTO NAS CÉLULAS

3.3.1 – Fase I: Injeção da Polpa nas Células e Formação do Leito de Fundo
Com a unidade móvel posicionada em campo e após a aferição da conexão adequada de
todos os painéis têxteis internos e laterais associados às células desaguadoras, tem início
o processo de alimentação e de bombeamento sob baixas pressões da polpa de rejeito
para o interior das mesmas (Figura 3.4).

Figura 3.4 – Fluxo vertical de injeção nas células desaguadoras
Na fase de enchimento, as partículas sólidas encontram-se em suspensão, em processo
de sedimentação contínua e convecção forçada contra as laterais das células,
envolvendo, portanto, uma contínua alteração do meio confinado ao longo do tempo e a
formação de uma camada de sedimentos depositados no fundo das células. O material
acumulado no fundo das células pode ser entendido como um sistema constituído de
partículas sólidas envolvidas por canais capilares de diferentes dimensões e sob fluxo
contínuo.

No processo, a água é livre para fluir através dos poros interligados existentes entre as
partículas sólidas da polpa. A pressão da água nos poros vai variar com as variações das
pressões externas (da pressão de bombeamento no período do preenchimento da célula
até a pressão atmosférica após a sua interrupção e cessada a turbulência da polpa), com
uma conseqüente variação dos teores de umidade e das magnitudes das tensões
superficiais mobilizadas nos capilares (Figura 3.5).
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Figura 3.5 – Variações de umidades e dos estados da água intersticial com as pressões
Uma vez cessado o bombeamento, todos os capilares estão cheios de água (o chamado
estado capilar). À medida que a água vai percolando, as partículas sólidas vão se
agrupando e induzindo o adensamento do leito de fundo, até se atingir uma situação em
que não há mais água suficiente para se formar um filme contínuo e, assim, quantidades
discretas de água permanecem nas zonas nas quais os capilares são mais reduzidos
(estado funicular).

Numa condição extrema, camadas de água adsorvida às superfícies das partículas
caracterizariam o chamado estado pendular, sem porções de água livre. Assim, a
condição de fluxo contínuo implica a aplicação de um novo ciclo de injeção de polpa de
rejeitos no limite dos prazos de mobilização do estado funicular no leito de rejeitos
previamente estocados nas células de desaguamento.

Desta forma, o enchimento das células constitui um processo cíclico, envolvendo o
rodízio de diferentes unidades (Figura 3.6), até o enchimento de cerca de 80% do espaço
disponível, quando são acionados os dispositivos de descarga de fundo, após a fase de
consolidação do material estocado até um estado funicular de deposição. Em função da
estruturação das células e das baixas pressões aplicadas, não são necessárias análises
específicas quanto aos esforços mecânicos induzidos nas paredes das células (os painéis
de geotêxtil são acoplados nas armações metálicas da estrutura de suporte lateral).
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Figura 3.6 – Fases do enchimento cíclico das células de desaguamento
A velocidade de desaguamento depende da diferença de pressão induzida através do
material que vai se adensando no interior da célula desaguadora e da resistência interna
que o próprio material oferece ao escoamento. Esta resistência cresce com o aumento do
comprimento ou com a redução dos diâmetros dos canais capilares formados, ou ainda,
quando ocorre a colmatação do leito. Os problemas de percolação são mais críticos
quando a polpa possuir muitos finos, que tendem a obstruir os canais capilares durante o
processo de adensamento e contribuem para o aumento da área de superfície do sistema.

A avaliação do fluxo através do material adensado pode ser estabelecida com base nas
relações clássicas de Darcy e Forchheimer para escoamento em meios porosos, ambas
relacionando as perdas de carga às velocidades superficiais do fluxo:

Lei de Darcy:

∆P µ
=
VS
L
K1

Lei de Forchheimer:

(3.1)

∆P
µ
ρ 2
=
VS +
Vs
L
K1
K2

(3.2)

sendo L a espessura do meio, µ e ρ a viscosidade e a massa específica do fluido de
µ
VS representa os efeitos viscosos, enquanto o
percolação, respectivamente. O termo
K1
ρ 2
Vs traduz os efeitos cinéticos ou inerciais do fluxo.
termo
K2
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Para fluxos essencialmente viscosos, aplica-se a relação de Darcy, sendo o termo 1/K1 a
chamada condutividade hidráulica do meio. Para maiores velocidades de fluxo, a lei de
Darcy deixa de ser aplicável, uma vez que os efeitos cinéticos passam a ser relevantes,
caracterizando-se uma variação hiperbólica das perdas de carga com as velocidades de
fluxo, impondo-se a aplicação, então, da relação de Forchheimer (relação 3.2).
O chamado Número de Forchheimer (F0) correlaciona os efeitos das forças viscosas e
cinéticas associadas ao fluxo, sendo expresso por:
F0 =

K
ρ
VS 1
µ
K2

(3.3)

Para F0 << 1, a equação de Forchheimer reduz-se à expressão de Darcy, ao passo que,
para F0 = 1, a desconsideração do termo quadrático da relação (3.2) acarreta erros de até
50% nos valores reais das permeabilidades.

3.3.2 – Fase II: Filtração Através da Torta de Deposição
As operações de filtração e desaguamento da polpa induz, além da formação de
sedimentos de fundo, a formação de tortas de acumulação ao longo das interfaces
filtrantes. No modelo proposto, o mecanismo de filtração é do tipo “filtração cruzada”
(Silva e Flausino, 2008; Araújo, 2010), pois a injeção da polpa ocorre tangencialmente à
área de filtração (Figura 3.7), ao contrário da filtração convencional, em que a pressão
conduz o fluido perpendicularmente ao elemento de filtração.

Figura 3.7 – Filtração cruzada e formação da torta
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Como o líquido permeia o meio, uma porção das partículas em suspensão fica
depositada na superfície do meio drenante, formando uma torta sólida. Essa
característica construtiva permite ao fluxo contínuo de alimentação auxiliar na remoção
das partículas incrustadas sobre o meio filtrante, contribuindo, assim, para uma maior
eficiência do processo.

As características de formação da torta dependem de inúmeros fatores de difícil
quantificação, associados aos mecanismos de interação físico-química da suspensão
sólido-fluido, da colmatação causada pela migração das partículas de pequenas
dimensões através da torta e da evolução da sedimentação e do adensamento impostos à
massa sólida pela drenagem da água intersticial.
Em outras palavras, a fenomenologia do processo está diretamente associada à
configuração e às condições de operação do sistema de filtração. Admite-se que o
equilíbrio da espessura da torta é atingido quando nenhuma partícula pequena o
suficiente para ser depositada está ainda disponível na suspensão (Jiao e Sharma,1992).
Estes autores apresentam ainda a premissa de que a espessura de equilíbrio da torta é
alcançada quando as forças atuando para reter as partículas sobre a superfície filtrante
são sobrepostas pelas forças de cisalhamento hidrodinâmicas, que tendem a forçar as
partículas a entrarem no fluxo da corrente.

De uma maneira geral, há quatro tipos de forças atuando sobre cada partícula sólida
(Araújo, 2010): uma força tangencial hidrodinâmica (tensão de cisalhamento) que é
gerada pelo escoamento da suspensão; uma força normal de arraste gerada pelo fluxo de
filtrado; uma força de elevação hidrodinâmica e forças de superfície.

As condições gerais da percolação ao longo da torta dependem de vários fatores, tais
como a porosidade do meio, que dependerá do tamanho das partículas e da sua
distribuição granulométrica, da viscosidade da água de processo e dos efeitos capilares.
A forma das partículas também influencia o processo: partículas mais irregulares
tendem a formar interstícios maiores, permitindo fluxos maiores (Connel et al., 1999).
Por outro lado, estes efeitos dependem ainda da aderência das partículas à superfície da
torta, podendo-se admitir que a força tangencial requerida para remover uma partícula
de uma dada superfície plana é proporcional à força de arraste.
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A filtração com formação de torta constitui um problema complexo da mecânica dos
fluidos, no qual o fluido escoa através de um meio poroso (torta), que se expande e se
deforma continuamente. O escoamento do filtrado tende a se estabilizar com o tempo
como conseqüência da ação do mecanismo que limita a formação da torta (Massarani,
1985). Resultados experimentais mostram que, no início da filtração, o volume de
filtrado aumenta com a raiz quadrada do tempo, passando, posteriormente, a ocorrer sob
taxa constante e aumentando linearmente com o tempo (Fordham et al., 1989). Por
outro lado, um aumento na pressão de filtração não tem efeito sobre o equilíbrio da taxa
de filtração porque a permeabilidade da torta tende a decrescer com o aumento da
pressão de filtração.

A fluidodinâmica do processo pode ser estabelecida com base nas equações da
continuidade e de movimento de cada fase presente e nas equações constitutivas do
sistema (Massarani, 1985). A proposição de modelos matemáticos neste caso é
complexa, por envolver equações constitutivas de difícil determinação e que precisam
ser consideradas com cautela, especialmente aquelas que correlacionam as propriedades
da torta com a pressão nos sólidos. Nestes termos, para análise do desempenho da
unidade industrial proposta, impõe-se compatibilizar os resultados de uma teoria
simplificada com dados obtidos em escala de experimentação-piloto.

Esta teoria simplificada da filtração envolve uma interface plana, a formação de uma
torta de filtração sobre o meio filtrante (com conseqüente aumento da resistência à
percolação do fluido em função do tempo), que pode ser compressível ou
imcompressível (neste caso, a resistência ao fluxo de um dado volume não é afetada
significativamente nem pelas diferenças de pressão induzidas e nem pela velocidade de
deposição do material). Adicionalmente, as propriedades da torta são admitidas como
sendo constantes ao longo do processo de filtração; com base nas equações clássicas de
continuidade, esta hipótese implica uma velocidade dos sólidos nula e uma velocidade
do fluido constante ao longo da torta.
Seja, então, o sistema de filtração plana com formação de torta indicado na Figura 3.8,
em que ∆p1 e ∆p2 representam as variações de pressão induzidas na torta e no meio
filtrante, respectivamente, e lm e l (t) são as espessuras do meio filtrante e da torta,
respectivamente.
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Figura 3.8 – Mecanismo de filtração plana com formação de torta
Integrando-se a equação do movimento do fluido, pela Lei de Darcy, através do meio
filtrante e da torta, admitidos como dois meios porosos em série, resulta a seguinte
expressão para a queda de pressão ∆p no filtro (Massarani, 1985).

l l 
∆p = ∆p1 + ∆p 2 = µv + m 
 k km 

(3.4)

sendo µ a viscosidade e v a velocidade superficial do fluido. O volume do filtrado V
está relacionado à velocidade superficial v, para uma dada área de filtração A, pela
relação:
v=

1 dV
A dt

(3.5)

Desprezando-se a massa de fluido retida na torta face ao volume de filtrado, a relação
entre V e a espessura da torta l é expressa por:

l=

Cρ f V
(1 - ε )ρ s A

(3.6)

sendo C a concentração da suspensão, ε a porosidade do meio e ρf e ρs as massas
específicas do fluido e dos sólidos, respectivamente.
Substituindo-se as equações (3.5) e (3.6) na equação (3.4), resulta que:

µ  αCρ f V
dt

=
+ RM 

dV A.∆p  A


(3.7)
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tal que:

α=

1
k(1 − ε)ρ s

Rm =

(3.8)

lm
k

(3.9)

sendo α a resistividade da torta, Rm a resistência do meio filtrante e k a permeabilidade
do meio filtrante. Na condição de filtração sob pressão constante (p), a relação (3.7) é
reescrita como:

µ  αCρ f V
t

=
+ RM 

V A.p  2A


(3.10)

sendo t o tempo de filtração e µ a viscosidade do fluido. O resultado mostra que,
também na filtração com formação de torta incompressível, o volume de filtrado cresce
apenas com a raiz quadrada do tempo de filtração.

Para a hipótese de torta compressível, as suas propriedades dependem do sistema
sólido-fluido e da pressão que atua sobre a matriz porosa (ps), ou seja:

ε = ε (p s )

(3.11)

α = α (p s )

(3.12)

p s (x, t) = p (l, t) - p (x, t)

(3.13)

A teoria simplificada admite que a velocidade do fluido na torta independe da posição,
num dado tempo t, hipótese esta tanto mais razoável quanto menor a compressibilidade
da torta e mais diluída a suspensão submetida ao processo de filtração. Neste caso, a
equação do movimento para o fluido na torta assume a seguinte forma:
∂p
∂p
µ
=− s = v
∂x
∂x k

(3.14)

A massa de sólidos presentes na torta é dada por:
d m = ρ s (1 − ε).A.dx

(3.15)
42

Integrando-se a equação anterior, resulta:

 dp s  p l − p 0 µv
=
m

=
p l −p 0
A
 α  <α>

−∫

0

(3.16)

onde < α > é a resistividade média da torta relativa a ∆p1 (dada por pl – p0 e, portanto,
distinta da queda de pressão total no filtro ∆p), ou seja:
<α>=

pl − p0
 dp 
∫0  α s 

(3.17)

∆p1

De acordo com a mesma sistemática dos procedimentos utilizados para o caso de tortas
incompressíveis, a aplicação da teoria simplificada à equação (3.16) resulta na seguinte
equação diferencial para a filtração plana com formação de tortas compressíveis;
dt
µ  < α > Cρ f V

=
+ RM 

dV A.∆p 
A


(3.18)

sendo t - tempo de filtração; < α > - resistividade média da torta; µ - viscosidade do

fluido; ρf – massa específica do fluido; A - área de filtração; V - volume de filtrado; ∆p -

queda de pressão e C- concentração da suspensão.
Constata-se que a equação diferencial é essencialmente similar à obtida para o caso
anterior, com a resistividade passando a ser expressa em termos do seu valor médio,
dado pela equação (3.17). Assim, do ponto de vista analítico, a avaliação do processo de
filtração no domínio das células desaguadoras consiste na solução específica das
equações diferenciais (3.7) e (3.18) às condições iniciais e de fronteira associadas ao
caso em estudo.

A formação da torta é fortemente condicionada pelos mecanismos de filtração e sua
eventual remoção/recomposição, pela aplicação de novos estágios de injeção da polpa
de rejeitos, resultando, portanto, em parâmetros variáveis para a resistividade da torta,
de difícil quantificação experimental. Neste sentido, não se pode prescindir de testes de
bancada e nem da realização de ensaios-piloto, para uma adequada análise paramétrica
do problema e otimização dos resultados, condicionados ainda, em larga escala, pelas
características tecnológicas do rejeito e do meio drenante.
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3.3.3 – Fase III: Filtração Através da Interface Rejeito x Geotêxtil
Os geossintéticos são materiais sintéticos fabricados à base de diferentes polímeros e
utilizados em obras geotécnicas para desempenhar funções variadas tais como reforço,
separação, impermeabilização, drenagem e filtração e confinamento. Particularmente,
em sistemas dreno-filtrantes, são usados os geotêxteis, na forma de mantas permeáveis,
flexíveis, conformadas por estruturas de fibras ou filamentos dispostos segundo arranjos
tecido, não tecidos ou tricotados (ABNT 12.553, 1990). Na prática geotécnica, são
comumente empregados os geotêxteis tecidos e não tecidos (Figura 3.9).

(b)

(a)

(b)

Figura 3.9 – Geotêxteis: (a) tecidos; (b) não tecidos
Existem várias formas de ligação das fibras ou filamentos, que incluem processos
mecânicos, térmicos e químicos. Estas técnicas visam, por exemplo, favorecer a
capacidade de liberação das tortas ou minimizar a ação de penetração de partículas finas
e os efeitos de colmatação da matriz do geotêxtil.

A seleção adequada do geotêxtil como meio filtrante depende da compatibilidade física
e química do seu polímero-base com o material a ser protegido, que será tratado (no
caso, rejeitos de mineração de naturezas diversas), do fluido percolante pelo sistema e
das características específicas do processo de filtração, envolvendo a caracterização de
propriedades do material em termos de absorção de água, resistência à abrasão,
capacidade de filtração, resistência à degradação química para diferentes substâncias,
fluência, aderência de interface, danos de instalação e custos relativos. A tabela 3.1
mostra as propriedades de alguns tipos de materiais e polímeros que compõem as
mantas geotêxtil.
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Tabela 3.1 – Propriedades gerais de algumas fibras (Donovan, 1985)

Nas aplicações convencionais, o geotêxtil atuando como meio drenante está em contato
direto com o material a ser protegido e, nestas condições, o processo de filtração
envolve três fases distintas: filtração em profundidade, fase de transição e filtração
superficial.

Na filtração em profundidade, as partículas sólidas mais finas penetram intensamente na
matriz, ficando retidas nos interstícios das fibras/filamentos, por interceptação direta ou
por mecanismos de difusão pela percolação do fluido (Figura 3.10).

Figura 3.10 – Impregnação de partículas de rejeito na manta de geotêxtil após ensaio de
filtração (Araújo, 2005)
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Com o avanço da filtração, um número significativamente maior de partículas adentram
na matriz do geotêxtil, dando origem a zonas de acumulações concentradas ou
formações dendríticas, que tendem a aumentar a capacidade de absorção das partículas
infiltradas (constituindo a fase de transição do processo geral de filtração). Neste
contexto, estas aglomerações de partículas se confrontam e se interagem, passando a
formar sub-matrizes no domínio da matriz do geotêxtil, propiciando, assim, a partir de
uma determinada condição, um aumento das taxas das quedas de pressão ao longo da
interface e uma significativa redução do processo de migração de novas partículas para
o interior do geotêxtil.

Tem início, então, a terceira e última fase do processo para materiais estáveis,
caracterizada por uma filtração tipicamente superficial, na qual a manta de geotêxtil
atua essencialmente como elemento catalisador na formação de uma estrutura filtrante
no próprio meio particulado e nas vizinhanças da interface, chamada de pré-filtro
(Figura 3.11).

Figura 3.11 – Mecanismos de formação de pré-filtro na interface solo x geotêxtil
No início deste processo, as partículas finas do meio particulado migram em direção ao
geotêxtil, enquanto as partículas maiores ficam retidas ao encontrar poros de maiores
dimensões. As partículas bloqueadas tendem, por sua vez, a bloquear o carreamento de
partículas menores e assim sucessivamente (formação de arcos estruturais), até se impor
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a estabilização de uma estrutura filtrante tipicamente graduada (pré-filtro) no domínio
do meio particulado e nas vizinhanças com a interface com o geotêxtil.

A formação e o desenvolvimento da estrutura do pré-filtro vão depender de vários
fatores que incluem a distribuição granulométrica do meio, das propriedades físicas,
hidráulicas e mecânicas do geotêxtil, das tensões atuantes e das condições hidráulicas
do fluxo (fluxo laminar ou turbulento; fluxo unidirecional ou reversível).

Em termos da interface, um geotêxtil é capaz de transmitir a água na direção normal ao
seu plano (condutividade hidráulica definida como permissividade ψ) e na direção

paralela ao mesmo plano (condutividade hidráulica definida como transmissividade θ),
conforme mostrado na Figura 3.12 e definidas como:
Permissividade: ψ =

kn
t GT

(3.19)

Transmissividade: θ = k p .t GT

(3.20)

sendo kn e kp os valores das condutividades hidráulicas nos planos normal e paralelo ao
geotêxtil, respectivamente, e tGT a espessura da manta têxtil.

Figura 3.12 – Permissividade e Transmissividade de um geotêxtil (Gardoni, 1995)

A estrutura do geotêxtil, por sua vez, afeta sobremaneira os mecanismos de filtração, em
função da espessura da manta, da textura dos filamentos, do tamanho e tipo dos poros
formados e do número de confrontos das partículas sólidas em contato com o geotêxtil.
Urashima e Vidal (2003) sintetizaram estes efeitos para os seguintes tipos de geotêxteis
comumente utilizados em projetos de filtração:
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• Geotêxtil tecido: os poros têm praticamente as mesmas dimensões e ocorre um único
confronto entre as partículas sólidas e o filtro, que define imediatamente se a partícula
passa ou fica retida. Uma vez retida, a partícula pode bloquear o poro ou desenvolver
uma estrutura de bloqueio com outras partículas em iguais condições;

• Geotêxtil não-tecido agulhado: além dos confrontos de superfície, a partícula enfrenta
outros confrontos ao longo da espessura do geotêxtil. Devido à sua elevada porosidade,
praticamente não existem ligações entre as fibras ou filamentos da matriz, com poucos
pontos de contato. A espessura destes materiais aumenta a probabilidade de novos
confrontos para a partícula, pois a forma e a dimensão dos vazios variam em todas as
direções;

• Geotêxtil não-tecido termoligado: este tipo de geotêxtil possui espessura reduzida e
poros de contorno fechado. Devido ao contato direto entre as fibras ou filamentos, como
conseqüência do processo de fusão parcial adotado na sua fabricação, estes geotêxteis
tendem a apresentar um comportamento mais similar ao dos geotêxteis tecidos.

A adoção de interfaces têxteis inadequadas ao sistema particulado tratado pode resultar
em vários problemas de filtração (Figura 3.13), em face da liberação e carreamento de
um número excessivo de partículas do meio. Nestas condições, as partículas liberadas
podem ficar depositadas na superfície da manta (1- cegamento ou colmatação externa),
obstruir as próprias aberturas do geotêxtil (2 - bloqueamento) ou obstruir os caminhos
internos de fluxo ao longo da matriz têxtil (3 - colmatação interna).

Figura 3.13 – Mecanismos de colmatação na interface meio particulado – geotêxtil.
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A colmatação interna está associada comumente a fenômenos de sufusão, em que o
fluxo promove o carreamento de partículas mais finas por entre os poros das partículas
maiores, gerando uma película de deposição superficial e cegamento sobre a manta,
processo que tende a ser crítico em materiais mal graduados. Por outro lado, quando
muitas partículas atravessam o filtro, podem surgir, então, grandes vazios no interior da
massa retida, acarretando a intensificação do fluxo, uma erosão interna (piping) e a
instabilização estrutural do meio particulado.

Particularmente no caso de partículas em suspensão, natureza do problema do
equipamento de filtração proposto, a retenção de partículas finas na superfície do
geotêxtil tende a ser um problema ainda mais crítico. Tais deposições implicam o
aumento das perdas de cargas nas zonas da interface, com conseqüente redução da
capacidade filtrante do sistema. Impõe-se, nestes casos, a necessidade de uma limpeza
periódica dos filtros têxteis, para a remoção da torta e a garantia da filtração em
condições normais de operação. Em outras palavras, o processo de filtração é
estabelecido por meio de vários ciclos conjugados de filtração e de limpeza das mantas
de geotêxtil (Figura 3.14).

Figura 3.14 – Ciclos de filtração (Norma VDI 3926/2003)
Tais operações são limitadas pela eficácia da limpeza e pela degradação causada na
matriz do filtro geotêxtil. Com efeito, o processo de remoção completa da torta formada
é muito difícil (embora facilitada, no presente caso, pelos mecanismos de filtração
cruzada), permanecendo zonas ou feições residuais de obstrução no meio drenante.
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Isto envolve, então, uma perda de carga residual que tende a aumentar com o aumento
do número de ciclos de utilização das células de desaguamento (entre ∆p0 e ∆pr na
Figura 3.14). Quanto maiores os efeitos de uma limpeza incompleta/inadequada, menor
a eficiência do processo real de filtração (comportamento caracterizado pelas curvas
convexas indicadas na figura anterior) em relação aos ciclos de filtração ideal
(comportamento caracterizado pelo padrão linear indicado na figura anterior).

No caso do sistema de filtração proposto, prevê-se a operação de limpeza após um ciclo
de enchimento completo das células desaguadoras, segundo uma sequência operacional
que envolve etapas de enchimento primário, enchimento secundário, enchimento final e
limpeza em cada uma das quatro células integrantes de cada unidade de desaguamento.
A limpeza dos filtros têxteis deverá envolver algum tipo de vibração mecânica dos
painéis associada com retrolavagem do conjunto

A seleção da interface meio particulado – geotêxtil implica estabelecer critérios rígidos
para garantir a formação adequada e continuada da torta de filtração, a formação do pré
- filtro e a manutenção das pressões residuais admissíveis no âmbito de um certo
intervalo de ciclos de filtração (após o qual, em função da degradação física da manta,
há que se promover a remoção e a substituição do painel danificado).
Para atender estas premissas de projeto de um sistema de filtração de um dado rejeito, o
geotêxtil deve atender aos seguintes critérios de filtro:

•

Critérios de Permeabilidade: possuir tamanhos e aberturas de forma a permitir

uma adequada capacidade de fluxo;

•

Critérios de Retenção: possuir aberturas de poros suficientemente pequenas de

forma a proporcionar a retenção das partículas de solo, evitando-se a sua excessiva
migração;

•

Critério de Sobrevivência à Instalação na Obra: possuir resistência e

durabilidade compatíveis com a obra em implantação (eficiência ao longo do tempo);
no caso em questão, esta eficiência vai depender essencialmente da natureza do
rejeito filtrado, em face dos diversos padrões de degradação química susceptíveis de
mobilização nos geotêxteis conformados por polímeros - base distintos (conforme
apresentado previamente na Tabela 3.1).
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•

Critério de Colmatação: (Gardoni 1995).

Quanto aos critérios de permeabilidade e de capacidade de retenção de filtros têxteis, os
estudos desenvolvidos envolvem essencialmente interfaces com solos em sistemas
dreno-filtrantes convencionais. Certamente, entretanto, é sobre esta base de dados
disponível na literatura técnica que as devidas adaptações e reavaliações serão
formuladas para o problema aqui proposto.

Nestes estudos, o parâmetro-índice para a aferição do desempenho de um dado geotêxtil
é a sua chamada ‘abertura de filtração’ (ou Filtration Opening Size ou FOS), definida
como sendo a maior abertura do geotêxtil, correspondente ao tamanho equivalente da
maior partícula que o atravessa nas condições específicas de ensaio. Entre as técnicas de
determinação da abertura de filtração, incluem-se as medidas ópticas diretas, as análises
de imagens, os métodos de capilaridade e os processos de peneiramento, que são os
mais comumente utilizados, de acordo com três diferentes metodologias básicas
(Gomes, 2004):

•

peneiramento a seco: metodologia desenvolvida pelo U.S. Army Corps of

Engineers, em que a abertura de filtração é definida em termos do parâmetro AOS
(“Apparent opening size”). Este parâmetro é expresso em termos de O95, ou seja, o
tamanho da abertura para a qual 95% dos poros do material são menores do que aquele
diâmetro (são realizados diversos ensaios de peneiramento com uma peneira tendo o
geotêxtil como fundo, em séries de diferentes tamanhos de esferas de vidro
padronizadas);

•

peneiramento úmido: metodologia desenvolvida pelo instituto Franzuis de

Hannover, a partir do qual se obtém o parâmetro Dw. Esse valor é definido a partir de
uma relação entre a fração mais grosseira de um solo granular padronizado (areia) que
passa pelo geotêxtil e a fração que fica retida;

•

peneiramento hidrodinâmico: metodologia desenvolvida pelo Comitê Francês

de Geotêxteis e Geomembranas (CFGG), a partir do qual se obtém o parâmetro D95.
Esse valor corresponde ao D95 da curva de distribuição granulométrica da areia
padronizada que passa por diferentes corpos de prova do geotêxtil colocados no fundo
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de peneiras, que são submetidas a movimentos circulares contemplando imersão parcial
em um reservatório cheio de água.

Assim, correlações podem ser estabelecidas entre os valores de permeabilidades e das
aberturas de filtração de geotêxteis.

kn =

γ w nO 2F
32η

(3.21)

sendo γw o peso específico e η a viscosidade da água e n e OF, a porosidade e a abertura
de filtração do geotêxtil, respectivamente.
Entretanto, de uma maneira mais geral, a permeabilidade kn (ou a permissividade ψ) de
um geotêxtil é expressa comumente em função da permeabilidade do meio particulado
(solo) adjacente ks por uma relação do tipo:
kn > N ks

(3.22)

sendo N um fator proposto pelo autor da pesquisa. Algumas destas relações estão
sistematizadas na Tabela 3.2 (Gardoni e Palmeira, 2000).

Tabela 3.2 – Critérios de permeabilidade para geotêxteis (Palmeira e Gardoni, 2000).

Os critérios de retenção não implicam em um não carreamento de partículas através do
geotêxtil, mas que a sua presença no meio filtrante garante que esta migração não será
excessiva e nem capaz de afetar a estabilização estrutural do sistema particulado
adjacente.
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Em geral, são expressos por uma relação envolvendo a abertura de filtração do geotêxtil
(OF) por uma relação da seguinte forma:
OF
<N
dn

(3.23)

sendo N um fator proposto pelo autor da pesquisa e dn um diâmetro característico das
partículas do meio (correspondente a uma dada porcentagem passante de n%). Algumas
destas relações estão sistematizadas na Tabela 3.3 (Gardoni e Palmeira, 2000).
Tabela 3.3 – Critérios de retenção para geotêxteis (Gardoni e Palmeira, 2000).
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CAPÍTULO 4
MODELAÇÃO EXPERIMENTAL EM LABORATÓRIO
DO SISTEMA DE CÉLULAS DE DESAGUAMENTO
4.1 – INTRODUÇÃO
Nos processos de injeção de polpa e filtração cruzada que são mobilizados no interior
das células de desaguamento, a separação das fases sólida e líquida ocorre segundo
modelos complexos de fluxo, extremamente dependentes das condições de carga, dos
regimes de escoamento estabelecidos e do desempenho da interface têxtil como meio
dreno – filtrante (Figura 4.1). A adoção de metodologias analíticas para avaliação dos
modelos potenciais de fluxo neste caso tende a ser uma abordagem pouco efetiva, em
função da complexidade do problema e do grande número de variáveis intervenientes
nos processos hidráulicos. Neste contexto, ensaios de laboratório e modelos reduzidos
representam alternativas relevantes como ferramentas de análise dos muitos fenômenos
envolvidos na fluidodinâmica do sistema.

Figura 4.1 – Concepção geral do modelo de fluxo no interior das células desaguadoras
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Os modelos físicos apresentam a vantagem de reproduzir, em pequena escala, os efeitos
isolados ou combinados de um grande número de variáveis intervenientes nos processos
investigados, resultando em análises mais ou menos qualitativas e/ou quantitativas
dependendo da complexibilidade do modelo e das simulações realizadas. A modelação
física apresenta, portanto, um grande potencial na análise do desempenho da estrutura
proposta. Por outro lado, ensaios de laboratório específicos são determinantes para a
aferição do comportamento do meio drenante, permitindo, por meio do controle efetivo
das condições de fronteira do problema, simular diferentes interfaces e diversos
mecanismos de filtração.

Evidentemente, o autor deste trabalho considera que a construção de um protótipo, em
escala real e em operação normal em campo, constitui a referência máxima para uma
completa e abrangente avaliação da metodologia aqui apresentada. Com efeito, no
campo, torna-se possível uma efetiva caracterização formal da eficiência dos processos
de filtração, da operação contínua de grandes volumes de polpa em regime de produção
industrial, do seqüenciamento das fases de enchimento e limpeza das diversas unidades
de desaguamento e da interação real entre os processos de desaguamento, separação e
empilhamento dos resíduos finais.

Esta proposição tem sido feita a empresas de mineração do estado, com foco particular
no desaguamento de rejeitos de ferro no âmbito de plantas industriais situadas na região
do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. Espera-se que, a curto prazo, tal proposta se
torne viável em muitos empreendimentos minerais desta região e no país.

Como elementos preliminares da modelação do fluxo e dos processos de filtração nas
unidades desaguadoras, são propostas duas abordagens distintas e complementares, que
são expostas a seguir:

•

execução de ensaios de laboratório em permeâmetro de grandes dimensões, para

estudo do comportamento hidráulico de interfaces polpas de rejeitos – geotêxteis
tecidos e não tecidos;
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•

execução de ensaios em modelos físicos reduzidos, para simulação, sob

condições controladas, dos processos de fluxo, formação de torta e filtração no
interior das células desaguadoras.

4.2 – ENSAIO DE FILTRAÇÃO GR
O ensaio de filtração do tipo razão de gradientes GR (“Gradient Ratio”), normatizado
pela ASTM (1996), é um ensaio realizado em um permeâmetro, em que o
comportamento hidráulico de uma determinada interface solo-geotêxtil é analisado por
meio da determinação de razões de gradientes hidráulicos i (sendo i = ∆h/∆l, relação
entre a perda de carga mobilizada ao longo de um comprimento ∆l, medido
paralelamente à direção do fluxo).

A razão GR é expressa entre os gradientes hidráulicos induzidos no domínio da
interface solo/rejeito-geotêxtil (comprimento ZZ’) e no domínio do solo/rejeito situado
imediatamente antes da interface (comprimento XY), respectivamente (Figura 4.2-a), tal
que:

GR =

(i) ZZ'
(i) XY

(4.2)

Figura 4.2-a – Conceito da razão de gradientes em interface têxtil
Em função da localização dos piezômetros X, Y, Z e Z’ à interface, são definidas
diferentes razões de gradientes, de acordo com critérios estabelecidos por ASTM
(1992), Fannin et al. (1994) e Gardoni (2000). Na verdade, as três abordagens adotam a
mesma distância XY como referência (piezômetros situados às distâncias de 75mm e
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25mm da interface têxtil, respectivamente), sendo as modificações entre elas
estabelecidas em função dos diferentes posicionamentos do piezômetro Z em relação à
interface (Tabela 4.1). O piezômetro Z´ está localizado na área externa da interface (na
direção do fluxo).

Tabela 4.1 – Posições dos piezômetros em relação à interface e Razões entre Gradientes (GR)

X

Y

Z

Z’

Razão GR

Referência

75mm

25mm

25mm

- 25mm

GR25

ASTM (1996)

75mm

25mm

8mm

- 25mm

GR8

Fannin et al.
(1994)

75mm

25mm

3mm

- 25mm

GR3

Gardoni (2000)

O esquema geral de um permeâmetro de grandes dimensões para medidas de razões
entre gradientes é mostrado na Figura 4.2-b (Araújo, 2005). Com base no arranjo
indicado, as razões de gradientes, definidas previamente, são estabelecidas pelas
seguintes relações:
GR 25 =

(i) 7-10
(i) 5-7

(4.2)

GR 8 =

(i) 8-10
(i) 5-7

(4.3)

GR 3 =

(i) 9-10
(i) 5-7

(4.4)

Figura 4.2-b – Permeâmetro de grande porte para Ensaios de Filtração GR (Araújo,
2005).
57

Os ensaios de filtração GR permitem avaliar o potencial de colmatação e a capacidade
de retenção de diferentes interfaces solos - geotêxteis. Assim, um valor unitário de GR
indica que a presença do geotêxtil não afeta o regime de fluxo do sistema, enquanto que
valores elevados de GR indicam a colmatação da interface e valores muito baixos
indicam potenciais mecanismos de piping. O critério de colmatação comumente adotado
é o proposto pela Federal Highway Administration (FHWA, 1991) que prescreve
condições de colmatação para GR25 ≥ 3.
A conjugação dos resultados de ensaios de filtração do tipo GR com a adoção de
critérios adequados de permeabilidade e de retenção, conforme apresentados no capítulo
anterior, permite a seleção de filtros geotêxteis mais adequados para desempenhar a
função dreno – filtrante de uma dada polpa de rejeitos no âmbito do processo de
filtração proposta em células de desaguamento.

4.3 – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO ENSAIO DE FILTRAÇÃO
GR
4.3.1 – Descrição do equipamento
O permeâmetro é constituído basicamente por um cilindro metálico de grande diâmetro
(diâmetro interno igual a 36cm), dotado de 9 saídas para conexões com piezômetros),
tampa, base perfurada (sobre a qual é colocada a amostra do geotêxtil a ser utilizado na
interface drenante) e reservatórios para abastecimento de água (Figura 4.3).

Figura 4.3 – Equipamentos do Ensaio de Filtração GR (Araújo, 2005).
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Um total de nove piezômetros (designados de 2 a 10) são conectados ao permeâmetro a
diferentes alturas ao longo da parede do mesmo (200, 150, 100, 75, 50, 25, 8 e 3 mm
acima do geotêxtil e o último localizado a 25 mm abaixo da superfície do geotêxtil).

A tampa possui duas aberturas do tipo engate rápido, um referente a um piezômetro de
topo (no 1) e a outra referente à entrada de água para o permeâmetro. A base perfurada
permite a sustentação do geotêxtil e a manutenção do fluxo, que é direcionado e
coletado por um furo central. A tampa e a base do cilindro possuem o-rings de vedação
e quatro furos homólogos ao longo da sua borda para fixação de hastes de travamento e
solidarização do permeâmetro.

A alimentação de água destilada do permeâmetro é feito a partir de tubulações flexíveis
em circuito fechado, a partir de um reservatório de água elevado. O fluxo coletado é
direcionado a um recipiente graduado para a medida dos respectivos volumes e vazões
efluentes. Tubulações flexíveis também fazem a ligação das saídas do permeâmetro aos
piezômetros montados sobre um painel graduado, para a obtenção das leituras das
alturas piezométricas e para a determinação dos respectivos gradientes hidráulicos
induzidos durante todo o ensaio. A Figura 4.4 apresenta uma foto do equipamento a ser
utilizado neste tipo de campanha experimental.

Figura 4.4 – Vista geral do equipamento para Ensaio de Filtração GR (Araújo, 2005).
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4.3.2 – Metodologia e Resultados do Ensaio GR
O ensaio envolve como etapas prévias a preparação e a colocação da polpa do rejeito no
permeâmetro, o arranjo e a montagem geral do equipamento em circuito fechado e a
circulação de água no sistema. Os dados registrados consistem nas medidas dos volumes
efluentes (para a determinação das vazões correspondentes) e das leituras piezométricas,
após o ajuste inicial do gradiente hidráulico (i1/10 igual a 1) aplicado ao conjunto, até se
obter a estabilização das vazões.

Os procedimentos para a preparação e a execução do ensaio estão descritos e detalhados
em Araújo (2005). Resultados típicos dos ensaios são plotados na Figura 4.5 para o caso
de diferentes interfaces envolvendo um rejeito de minério de ferro e geotêxteis não
tecidos com gramaturas variando entre 150 e 400 g/m2.

Figura 4.5 – Resultados do Ensaio de Filtração GR para diferentes interfaces ‘rejeito de
minério de ferro – geotêxteis’: (a) vazões x tempos; (b) Valores de GR x tempos
(Araújo, 2005).
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Por meio de uma da válvula de saída localizada na base do permeâmetro, é coletada a
amostra de solo que passou através da interface lama-geotêxtil, para posterior análise
granulométrica. Devido às pequenas quantidades de material passante após o ensaio de
filtração, os ensaios de granulometria são comumente feitos por granulômetro a laser.

Adicionalmente, o geotêxtil ensaiado deve ser cuidadosamente retirado e levado para
secagem ao ar livre, para posterior análise por microscopia eletrônica de varredura
(MEV). A formação da imagem no MEV ocorre mediante a interação controlada de um
feixe de elétrons incidindo sobre a superfície do material a ser analisado. No caso de
materiais sintéticos, recomenda-se uma metalização superficial prévia da manta têxtil,
para se evitar uma eventual queima das fibras devido ao feixe de elétrons (Gardoni,
1995). Um exemplo de registro MEV foi dado na Figura 3.10 do capítulo anterior.

4.4 – ENSAIO DE DESAGUAMENTO EM MINICÉLULA
Na construção de um dado modelo físico e na transposição do seu desempenho para a
estrutura real (protótipo), uma série de requisitos tem de ser satisfeitos, para assegurar a
completa similaridade física entre um e outro. Este conjunto de condições (leis de
similitude) pode ser sistematizado com base nos princípios da análise dimensional, que
estabelece que a solução de um dado fenômeno físico pode ser expressa analiticamente
através de uma relação envolvendo um certo número de termos adimensionais e
independentes entre si. Tais princípios pressupõem o conhecimento prévio de todas as
grandezas intervenientes no problema e a relevância de cada uma delas na evolução do
fenômeno analisado. Uma vez simuladas integralmente todas as grandezas do problema,
os modelos assim obtidos seriam classificados como modelos de similitude completa
(Gomes, 1993).

Uma tal formulação aplicada a modelos de sistemas solos - geotêxteis é bastante
complexa, por envolver mecanismos conjugados às condições de similitude do solo, do
material de reforço e da interação solo-reforço. Tal complexidade condiciona
sobremaneira a extrapolação genérica dos resultados dos modelos ao desempenho da
estrutura real simulada. Nestes casos, adotam-se comumente modelos físicos chamados
de similitude restrita, nos quais a simulação fica limitada apenas a algumas grandezas
ou fenômenos mais relevantes ao sistema analisado.
61

Considere-se o exemplo do sistema de desaguamento de rejeitos em polpa utilizando as
geoformas, como exposto no Capítulo 2 desta dissertação. A modelação física do
processo de filtração é caracterizada, por meio da determinação das chamadas
eficiências ao desaguamento (Ed) e à filtração (Ef), obtidas em ensaios com minitubos
(Figura 3.6), que são preenchidos por meio de um tubo de alimentação central.

Figura 4.6 – Modelos físicos reduzidos para estudo da filtração em tubos têxteis

Como exposto previamente, estes parâmetros são estabelecidos de acordo com as
seguintes relações:

Ed =
Ef =

ψi − ψf
ψi

(4.5)

χp − χf

(4.6)

χp

sendo ψi – teor de sólidos inicial do rejeito confinado; ψf – teor de sólidos final do

rejeito confinado; χp – taxa de sólidos na polpa (rejeito confinado) e χf – taxa de sólidos

no efluente filtrado. Os teores de sólidos são expressos em % e as taxas de sólidos em
unidades de concentração (mg/l).

De forma similar, um modelo físico simplificado foi elaborado para o estudo qualitativo
do processo de filtração através das células de desaguamento. O modelo é constituído
basicamente por uma minicélula metálica (Figura 4.6), dotada de telas metálicas laterais
deslizantes recobertas por feltro, por uma base removível e um tubo de alimentação
central em PVC rígido. Duas hastes metálicas verticais compõem o arranjo, atuando
como elementos complementares no processo de remoção e descarga dos sólidos.
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Figura 4.7 – Modelo físico para estudo da filtração nas células de desaguamento
O tubo de alimentação elevado simula a condição de pressão devido ao bombeamento
da polpa. Na execução do ensaio, a polpa é lançada no interior do tubo de alimentação
(Figura 4.7a), ocorrendo a filtração cruzada (Figura 4.7b) com a consequente descarga e
obtenção final dos sólidos desaguados (Figura 4.7c).

Figura 4.8 – Fases do ensaio de filtração em minicélula
Nestes ensaios preliminares para aferição dos princípios discutidos previamente, a
‘polpa’ de rejeitos consistiu em uma mistura artificial de uma areia siltosa e água (traço
0,5:1 em volume), visando simular os rejeitos idealizados de uma planta de minério de
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ferro do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. A célula de desaguamento comportou
um volume de 18 litros desta polpa para o seu preenchimento total, processo executado
gradualmente em vários estágios, com tempo médio do ensaio da ordem de 15 minutos.

Na modelação simplificada, procedeu-se a uma avaliação qualitativa da percolação de
água através da minicélula, com os sucessivos estágios de alimentação da polpa. Na fase
inicial do enchimento, o padrão de fluxo observado está representado na Figura 4.8.
Constata-se uma forte tendência de direcionamento do fluxo às zonas central e inferior
da interface têxtil (linhas de fluxo indicadas em cor azul), com uma menor incidência na
porção superior das interfaces e em direção ao fundo da minicélula (linhas de fluxo
indicadas em cor verde).

Figura 4.9 – Padrão de fluxo na fase inicial de enchimento da minicélula

Numa fase mais avançada de alimentação operacional do enchimento, as condições do
fluxo interno na minicélula tendem ao padrão representado na Figura 4.9a. O padrão
anterior é ‘aspirado’ para a parte superior da minicélula, formando-se um leito de
deposição, cuja espessura final evolui com a operação gradual de enchimento, através
do qual as condições de fluxo são bem mais limitadas (linhas de fluxo indicadas em cor
vermelha).
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Na fase final de enchimento, o padrão geral do fluxo fica praticamente limitado à zona
superior da minicélula (Figura 4.10b), de tal forma que, nestas condições, o padrão de
fluxo através do leito de deposição (cuja espessura é agora muito apreciável) é que é
‘aspirado’ ao longo da altura da célula, passando a predominar no domínio interno em
relação ao fluxo de alimentação da polpa.

(a)

(b)

Figura 4.10 – Padrões de fluxo na fase operacional e final de enchimento da minicélula

As análises dos ensaios de filtração em minicélula podem ser similares às adotadas para
a avaliação do comportamento hidráulico de interfaces de geotêxteis em ensaios de
filtração em minitubos. Aditivos diversos podem ser testados para atuarem como
catalisadores dos processos de fluxo. Em relação aos critérios hidráulicos propriamente
ditos, há que se ressaltar a natureza essencialmente distinta da atuação dos geotêxteis
nestes tipos de aplicações, o que implica, por exemplo, a inadequação de uma
extrapolação simples e direta para estas estruturas dos critérios de retenção de
partículas, convencionalmente adotados para geotêxteis utilizados em sistemas drenofiltrantes convencionais (Gomes, 2007). Um fator complicador adicional é que rejeitos
de mineração são materiais que demandam pesquisas específicas e distintas, em função
da grande complexidade e da enorme gama de compostos químicos intervenientes nos
processos de geração destes efuentes de uma planta de tratamento mineral.
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Os resultados destes ensaios são comumente expressos em termos dos valores das
eficiências de filtração e de desaguamento e pelas medidas de turbidez e de vazões dos
efluentes filtrados ao longo do tempo. A Figura 4.10 apresenta resultados típicos destes
estudos para interfaces têxteis atuando como sistemas dreno-filtrantes de lodos residuais
de estações de tratamento de água.

Figura 4.11 – Resultados de ensaios de filtração em minitubos.

Entretanto, o conhecimento efetivo dos mecanismos de filtração associados à técnica
proposta impõe a execução de um protótipo em escala real, reproduzindo, de forma
plena, as condições operacionais da usina e do processo de disposição dos rejeitos, em
termos dos volumes gerados, da magnitude das pressões admissíveis, da locação e
disposição espacial das unidades desaguadoras, das condições logísticas locais, da
necessidade de tratamento dos efluentes, etc.
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A obtenção de dados coligidos em protótipos controlados e instrumentados constitui
uma etapa essencial para se caracterizar a abrangência da aplicação da técnica, mediante
a quantificação da eficiência do desaguamento e da filtração em células preenchidas
com rejeitos de mineração de diversas naturezas. Tais estudos poderão subsidiar
também a proposição de futuros modelos analíticos e numéricos capazes de simular
adequadamente a complexa fenomenologia dos processos.
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CAPÍTULO 5
CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE
UNIDADES DESAGUADORAS
5.1 – INTRODUÇÃO
A avaliação criteriosa da viabilidade técnica de uma determinada metodologia de
desaguamento de rejeitos pressupõe a concepção e o desenvolvimento de equipamentos
e unidades específicas em campo por meio de estações móveis e aplicações práticas em
escala industrial. Neste contexto, o presente trabalho compreende as fases de concepção
e desenvolvimento de um sistema desta natureza, concebido na forma de uma estação
móvel de testes montada sobre um contêiner e passível de deslocamento por diversas
unidades de disposição de rejeitos de mineração. A execução dos testes de campo
propriamente dita exige a montagem de um protótipo do equipamento desenvolvido,
bem como a interveniência de uma dada empresa de mineração para viabilizar a
logística necessária para tais estudos, escopo futuro para este projeto de pesquisa.
Um fluxograma típico de uma concepção desse tipo de metodologia é apresentado na
Figura 5.1 (Borges et al., 2010), baseado numa combinação de equipamentos que
compreendem hidrociclones e peneiras desaguadoras. O processo de separação sólidolíquido consiste basicamente no adensamento do rejeito que alimenta o sistema na
forma de polpa (fluxo 1). A polpa de minério é, então, transferida a um hidrociclone
(fluxo 3), onde é adensada para um percentual de sólidos variando entre 65% e 75% em
massa no underflow do mesmo (fluxo 5). O overflow deste ciclone (fluxo 4) representa
uma saída do sistema, sendo o material encaminhado para um espessador ou para uma
barragem de contenção. O underflow do ciclone é alimentado em uma peneira
desaguadora, com inclinação negativa e malha de 0,3 mm. O material passante nesta
peneira retorna para a caixa de alimentação (fluxo 2) para ser novamente alimentada ao
hidrociclone. O material retido na peneira (fluxo 6) corresponde ao material desaguado
e constitui a segunda saída do sistema, disposto na forma de pilhas (Figura 5.2).
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Figura 5.1 – Concepção de sistema de desaguamento de rejeitos (Borges et al., 2010)

Figura 5.2 – Pilha de rejeitos desaguados – Itaminas Mineração (Borges et al., 2010)
Estes resultados demonstram o potencial da técnica do desaguamento dos rejeitos e dos
sistemas de disposição dos mesmos em pilhas, induzindo, portanto, estudos alternativos
para viabilização prática destas metodologias em grande escala, associadas a critérios de
simplicidade e flexibilização dos dispositivos, baixos custos de implantação e
facilidades de manutenção em campo.
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5.2 – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DESAGUAMENTO: ESTUDO DE
CASO
Para ilustrar o enorme potencial das técnicas de desaguamento de polpas de rejeitos
como alternativas de correção de problemas geotécnicos crônicos em antigas barragens,
analisou-se um sistema de disposição real que incorpora uma conjugação bastante
próxima de barragens alteadas para montante x pilha de estéril em áreas adjacentes (os
dados do empreendimento serão preservados em nome do sigilo profissional e em
função da natureza estritamente científica desse trabalho).
Em passado recente, o início das atividades de exploração mineral na região (rejeitos de
minério de ferro) exigiram a implantação de um sistema para captação de água, sendo,
então, construída uma barragem (dique) de contenção em bases puramente empíricas,
sem quaisquer estudos relativos às condições geotécnicas locais e, mais grave, sem a
incorporação de qualquer sistema de drenagem interna ao longo da estrutura do
barramento (barragem em primeiro plano mostrada na Figura 5.3).

Figura 5.3 – Estudo de Caso: sistema de disposição de rejeitos em barragens
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Com o advento crescente da exploração mineral, esta barragem passou a ser, além de
uma estrutura de acumulação de água para a planta industrial, a própria estrutura de
retenção dos rejeitos gerados pela mesma. Tais exigências implicaram a necessidade de
maiores capacidades de armazenamento, tendo sido executados, com este objetivo, uma
série de alteamentos para montante, de tal sorte a suprir as necessidades impostas pela
valoração do empreendimento. Com a abertura do mercado financeiro brasileiro, esta
empresa mineradora de pequeno porte foi encampada por uma grande e tradicional
empresa do setor, que, visando o aumento da produção desta unidade, implantou novos
processos de beneficiamento que, por sua vez, exigiram maiores consumos de água pela
planta e um consequente aumento dos volumes de rejeitos gerados.

Em função das características da obra, adotou-se a opção de se evitar quaisquer novos
alteamentos da barragem, que passou então à função exclusiva de acumulação de água
para a utilização da usina de beneficiamento. Desta barragem, com cerca de 35 metros
de altura, não se tem informações técnicas básicas nem do projeto e nem dos materiais
de construção empregados; sondagens executadas em seu maciço mostraram a
inexistência de dispositivos de drenagem interna, como referido anteriormente.

Para garantir uma maior segurança à estrutura, procedeu-se à construção de uma berma
de equilíbrio a jusante e, entre ela e a barragem, de um sistema de drenagem interna,
visando obter uma maior estabilidade à estrutura. Adicionalmente, procedeu-se a um
pequeno alteamento da barragem com alargamento de crista de modo a aumentar a
borda livre da barragem e, assim, reduzir o risco de galgamento. Entretanto, em função
do assoreamento constante do seu reservatório devido ao carreamento de sedimentos
provenientes da barragem superior, esta borda livre tende a ser reduzida e o risco de
galgamento potencializado.

Entretanto, em função das limitações de áreas próximas para a disposição dos resíduos
gerados, construiu-se uma segunda barragem a montante do reservatório da primeira e
ao longo do mesmo talvegue, prevista como sistema de disposição dos novos rejeitos
gerados na planta industrial. Atualmente, após sucessivos alteamentos para montante,
esta segunda barragem atingiu a sua cota máxima, com reduzido espelho de água que se
estende praticamente até o contato com o dreno de pé de uma das pilhas de estéril do
complexo minerador (Figura 5.3).
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A barragem superior, com alteamentos para montante, possui atualmente cerca de 90
metros de altura (final de construção). Similarmente, ao longo do seu sexto alteamento,
foi construída uma berma de cerca de vinte metros de largura, de modo a forçar o
aumento das trajetórias de fluxo e a redução dos gradientes hidráulicos e das vazões de
percolação. Esta estrutura, estrangulando o reservatório, tem facilitado em muito o
carreamento dos rejeitos para a barragem inferior e comprometido o livre acesso da
água da polpa no vertedouro situado na ombreira direita do vale.

Finalmente, à montante da barragem superior, encontra-se uma pilha de estéril com
cerca de 120 metros de altura, com a água do reservatório da barragem superior situada
bem próxima à saída de seu dreno de fundo; qualquer obstrução no vertedouro de
abandono da barragem superior, citado anteriormente, teria efeitos significativos sobre o
sistema de drenagem interna da pilha, com consequente saturação da sua base e riscos
potenciais de uma ruptura global.

Verifica-se, portanto, que estas diferentes estruturas guardam entre si uma relação de
influência relativa bastante crítica e quaisquer instabilizações de uma delas tendem a
gerar impactos diretos nas demais, numa reação em cadeia que pode provocar o colapso
de todo o sistema. Tais condicionantes deverão impor, à época do descomissionamento,
um grande passivo ambiental associado ao empreendimento, exigindo a adoção de
procedimentos de monitoramento e manutenção constante, e graves apreensões sobre as
comunidades situadas a jusante em função dos elevados riscos de ruptura por piping ou
por instabilização dos taludes das barragens e/ou pilhas.

Este histórico de fatos, longe de constituir um caso atípico de exceção, representa a
realidade dos passivos de muitas minerações de pequeno porte que passaram, em
períodos muito curtos, a envolverem pesados encargos de produção no contexto de uma
economia mineral em franca expansão no mundo inteiro.

A Figura 5.4 apresenta as análises de estabilidade destas estruturas para o modelo de
percolação adotado, admitindo-se condições não drenadas e análises sob tensões totais.
Os coeficientes de segurança obtidos foram extremamente baixos (críticos para a
barragem inferior), demandando, assim, a adoção de procedimentos imediatos para a
estabilização geotécnica de todo o sistema de disposição de resíduos da mineração.
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Trata-se de um caso clássico envolvendo a necessidade primária de fechamento dos
lagos das barragens superior e inferior, mediante a disposição de rejeitos desaguados
sob a forma de pilhas, sobre as praias de rejeitos originais. As condições geométricas de
localização das estruturas (ao longo de um mesmo talvegue), as condições limitadas de
acesso e a sistemática da disposição dos rejeitos impõem a adoção de metodologias de
desaguamento dos rejeitos in situ, com base em arranjos diversificados e empregando
dispositivos de dimensões reduzidas, com fácil capacidade de mobilização e simples
manutenção operacional.

5.3 – PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO MODELO CONCEITUAL
O equipamento proposto para o desaguamento de rejeitos no campo, com base nas
características operacionais abordadas previamente, foi projetado na forma de unidades
desaguadoras montadas sobre um contêiner móvel e de fácil translado e manejo no
campo (Figura 5.5). O chamado Sistema UMD (Unidades Móveis de Desaguamento)
constitui uma variante da proposição original (Capítulo 3), mas é estruturada sobre as
mesmas bases metodológicas, ou seja, as células são confinadas por telas metálicas
dotadas de painéis internos de geotêxtil, passíveis de remoção (Figura 5.6) e de sistemas
de descarga para a recuperação da água e transporte do rejeito em massa (Figura 5.7).

Figura 5.5 – Concepção básica do Sistema de Unidades de Desaguamento de rejeitos
74

Figura 5.6 – Seção transversal do Sistema de Unidades de Desaguamento de rejeitos

Figura 5.7 – Vista Frontal do Sistema de Unidades de Desaguamento de rejeitos

O contêiner, de estrutura metálica, possui 20m de extensão, 4m de largura e 3m de
altura, comportando sete unidades desaguadoras espaçadas de 0,5m (todas as dimensões
do equipamento proposto estão disponíveis no modelo criado pelo programa eDrawings
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Professional, versão 10.0.0.727, da Dassault Sistèmes Corporation e que constitui parte
integrante desta dissertação).

As unidades desaguadoras possuem painéis laterais em telas de aço soldadas, que atuam
como estruturas de suporte para a instalação de mantas de geotêxteis removíveis. O
rejeito, na forma de polpa, é bombeado por meio de duas tubulações paralelas à
extensão do contêiner e liberado por meio de válvulas localizadas na borda superior de
cada célula desaguadora, sendo o preenchimento das mesmas controladas por um
conjunto de eletroímãs trabalhando em circuito automatizado.

O desaguamento ocorre em função do comportamento dreno-filtrante da interface do
geotêxtil, sendo a água liberada para as chamadas células de água recuperada, que
dispõem de uma declividade de fundo de 1% e direcionam o fluxo para uma tubulação
principal, situada na borda direita da plataforma metálica. A água total é direcionada a
um

“sump”(tanque),

sendo

recirculada,

então,

até

a

planta

industrial

do

empreendimento.

Mediante o controle automático dos eletroímãs conjugados e com ajustes distintos,
procede-se às operações de fechamento das válvulas (em função do preenchimento
limite previsto para uma dada unidade desaguadora), a liberação do material sólido
espessado pela abertura de fundo das células desaguadoras (em função do nível de água
residual no interior de cada célula) e a limpeza dos painéis de geotêxtil (após a liberação
dos sólidos correspondente a um dado estágio do sistema de desaguamento). A préprogramação dos eletroímãs vai depender de testes de bancada e da realização de
ensaios-piloto em campo, para uma adequada análise paramétrica do problema e
otimização dos resultados operacionais.

Após uma série de ciclos de enchimento e esvaziamento das unidades desaguadoras, os
painéis de geotêxtil deteriorados tenderiam a comprometer os mecanismos de filtração
cruzada, demandando, portanto, a sua remoção e substituição por outros painéis; estes
seriam preparados previamente e prontamente inseridos na estrutura sobre seus próprios
suportes em telas metálicas (item 5.6).
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Os sólidos descartados são coletados por um sistema de correia transportadora de curto
comprimento (CTCC), montado sob a base da estrutura metálica de desaguamento, e
encaminhados para disposição final em forma de pilhas. No estudo de caso em questão,
a praia de rejeitos existente constituiria a locação natural destas pilhas (Figura 5.8),
aumentando consideravelmente a capacidade de estocagem do sistema.

Figura 5.8 – Estudo de Caso: área potencial para disposição dos rejeitos desaguados

5.4 – DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DESAGUADOS
Na hipótese de uma praia de rejeitos (condição generalizada na prática atual), abre-se
uma grande frente de disposição dos rejeitos em diferentes direções, favorecida pela
variação de distâncias ditada pelas alterações angulares da lança do transportador de
correia. Neste contexto, impõe-se naturalmente uma conformação semicircular para as
pilhas finais de disposição (Figura 5.9).

Figura 5.9 – Disposição dos rejeitos em pilhas semicirculares
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Num arranjo complementar, a capacidade de estocagem das pilhas seria potencializada
mediante a disposição dos rejeitos nos espaços entre pilhas contíguas (Figura 5.10). A
altura final do empilhamento seria função dos parâmetros de resistência dos rejeitos,
mediante a definição prévia da geometria dos taludes das pilhas por meio de análises de
estabilidade convencionais.

'

Figura 5.10 – Disposição dos rejeitos em pilhas complementares
Ainda ilustrando com o estudo de caso em questão, a disposição dos rejeitos desaguados
seria iniciada na barragem superior, com lançamentos de material, segundo a concepção
básica apresentada anteriormente, da área da praia em direção ao lago (Figura 5.11),
cujo nível seria rebaixado previamente. Um rigoroso controle de recalques das pilhas
constitui etapa imprescindível destas operações em campo.

Figura 5.11 – Estudo de Caso: disposição dos rejeitos em pilhas semicirculares
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Além das óbvias vantagens geradas pelos acréscimos da capacidade de estocagem e da
segurança das barragens, a disposição de rejeitos desaguados propiciaria condições para
recuperação ambiental das pilhas finais, simultaneamente ao lançamento de rejeitos em
novas pilhas (Figura 5.11), agilizando o processo de descomissionamento da mina. Por
outro lado, a recirculação da água coletada no sump reduziria potencialmente a
necessidade de implantação de novas captações de água.

Figura 5.12 – Estudo de Caso: revegetação de pilhas construídas

5.5 – COMPORTAMENTO FILTRANTE DAS INTERFACES TÊXTEIS
Uma vez que o processo de desaguamento dos rejeitos envolve a retirada contínua de
água da polpa através de painéis de geotêxtil, impõe-se, como premissa e critério de
projeto de implantação de dispositivos desta natureza, a verificação do comportamento
dreno-filtrante e do potencial de colmatação das interfaces têxteis adotadas no sistema,
sob diferentes tensões confinantes, correspondentes aos níveis limites de preenchimento
das células desaguadoras, definidos pelo controle dos eletroímãs.

Conforme exposto na revisão bibliográfica desta dissertação (Capítulo 3), a natureza e
os mecanismos de filtração mobilizados através de geotêxteis (tecidos ou não tecidos)
não são similares aos dos solos convencionais, sendo dependentes de vários fatores que
incluem a distribuição granulométrica do meio, as propriedades físicas, hidráulicas e
mecânicas do geotêxtil, as tensões atuantes e as condições hidráulicas vigentes do fluxo
(fluxo laminar ou turbulento ou ainda fluxo unidirecional ou reversível).
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No propósito de se obter a modelação do fluxo e dos processos de filtração nas unidades
desaguadoras, a opção é a execução de ensaios de bancada com um protótipo do
equipamento UMD (Unidades Móveis de Desaguamento). Estes estudos, entretanto,
devem ser precedidos pela seleção adequada da interface de geotêxtil de filtração,
mediante uma série de ensaios de laboratório em permeâmetro de grandes dimensões
(ensaios de filtração do tipo GR).

Para a viabilização destes estudos, foi projetado e construído na UFOP um permeâmetro
de grandes dimensões, com base no equipamento GR descrito no Capítulo 4 (item 4.3),
desenvolvido na UFMG (Araújo, 2005), com várias alterações e/ou adaptações. O
projeto do equipamento, executado com o programa

eDrawings Professional da

Dassault Sistèmes Corporation , está apresentado na Figura 5.13 e constitui parte
integrante desta dissertação.

Figura 5.13 – Concepção e Projeto do Permeâmetro GR da UFOP
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Trata-se essencialmente de uma bancada metálica, projetada com suportes e para conter
dez tubos verticais de vidro para aferição de cargas piezométricas. O suporte inferior
serve de base para o permeâmetro propriamente dito e o recipiente de coleta das vazões
percoladas através da amostra ensaiada, a partir de um reservatório de nível constante
situado sobre o suporte superior. O suporte superior possui um sistema de regulagem de
altura facilmente ajustável por diferentes conexões à estrutura metálica do equipamento
(Figura 5.14), permitindo a execução de ensaios em uma ampla faixa de valores de
gradientes hidráulicos.

Figura 5.14 – Vista frontal do equipamento do Ensaio GR da UFOP

Um sistema de carregamento móvel do tipo pendural (não mostrado na figura) permite a
aplicação de tensões confinantes diversas e, para ensaios com variações de gradientes
hidráulicos e tensões confinantes, o equipamento tem que ser montado sobre uma
bancada e não apenas apoiado no chão. A Figura 5.15 apresenta o equipamento
construído e montado no NUGEO-EMOP-UFOP.
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Figura 5.15 – Equipamento do Ensaio GR da UFOP
O permeâmetro propriamente dito consiste em uma câmara de acrílico com 50 cm de
altura e 36cm de diâmetro interno (Figura 5.16), permitindo, assim, a inspeção visual
direta dos ensaios em andamento.

Figura 5.16 – Permeâmetro do Ensaio GR da UFOP
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O acrílico (ou polimetil metacrilato PMMA) transmite até 93% da luz visível, percentual
maior do que o apresentado pelo vidro, e a escolha fez-se também em função de sua
ótima resistência a rejeitos quimicamente agressivos. As bases do permeâmetro foram
fabricadas com poliacetal (ou POM-polioximetileno), material que apresenta elevada
rigidez e resistências mecânica e ao desgaste, grande estabilidade dimensional, fácil
usinabilidade e comportamento elástico similar ao aço.

Tubulações flexíveis interligam as aberturas do permeâmetro (situadas a diferentes
alturas do mesmo) às colunas verticais de vidro conectadas ao painel do equipamento. A
tampa superior e a base inferior da célula eletrocinética são fixadas por meio de quatro
tirantes de aço inox que formam o quadro de reação, sendo posicionados em ângulos de
90º através de sulcos existentes nas bordas da tampa e do pedestal.

5.5.1 – Ensaio de Calibração do Equipamento GR da UFOP
O equipamento foi testado para calibração utilizando-se um rejeito de bauxita oriundo
da planta da Mineração Paragominas/PA (sem nenhuma vinculação com o estudo de
caso abordado neste trabalho). O rejeito foi escolhido porque havia sido estudado em
recente projeto de pesquisa (Ferreira, 2011) e ainda estava disponível no Laboratório de
Geotecnia da UFOP. A curva granulométrica do rejeito está indicada na Figura 5.17
(Ferreira, 2011) e o material é constituído por 49,1% de argila, 48,8% de silte e apenas
2,0% de areia, de acordo com a norma NBR 7181 (ABNT, 1984); estes resultados
foram obtidos em ensaio utilizando hexametafosfato de sódio como defloculante.

Figura 5.17 – Curva granulométrica do rejeito ensaiado (Ferreira, 2011)
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O elemento têxtil utilizado como material filtrante consistiu de um geotêxtil de poliéster
não tecido, com gramatura de 300 g/m2, resistência à tração longitudinal de 16 kN/m e
resistência à tração transversal de 14 kN/m. A Figura 5.18 mostra a montagem do
ensáio. A Figura 5.19 apresenta uma vista geral do ensaio GR de calibração em
andamento (realizado sob um gradiente hidráulico unitário e apenas sob o peso próprio
da amostra do rejeito, sem quaisquer aplicações de tensões externas).

Figura 5.18 – Montagem da interface geotêxtil – rejeito avaliada no ensaio de calibração

Figura 5.19 – Ensaio de calibração do equipamento do Ensaio GR da UFOP
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O monitoramento e a aquisição dos dados dos ensaios (vazões de percolação através da
interface, variações das cargas piezométricas, gradientes hidráulicos induzidos ao longo
do corpo de prova e da interface têxtil) foram feitas normalmente durante um período de
8 dias (ou cerca de 200h) e os resultados obtidos validaram amplamente a metodologia
experimental proposta.

Embora o ensaio tenha sido realizado apenas e tão somente para fins de calibração do
equipamento, sem interesse específico no tratamento e análise prática dos resultados, a
Figura 5.20 apresenta as variações das cargas piezométricas ao longo dos pontos P5/P7
da amostra do rejeito (situados a 100mm e 25mm, respectivamente, da interface de
filtração), evidenciando os efeitos de colmatação plena do geotêxtil (Figura 5.21) após
cerca de 5 dias (120h) do ensaio.

Figura 5.20 – Leituras das cargas piezométricas no ensaio realizado (Pontos P5 e P7)

Figura 5.21 – Amostra de geotêxtil colmatada ao final do ensaio
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5.6 – LIMPEZA E REMOÇÃO DAS PLACAS TÊXTEIS
Como exposto na revisão bibliográfica desta dissertação, as operações de filtração e
desaguamento da polpa caracterizam o processo da ‘filtração cruzada’ que induz, além
da formação de sedimentos de fundo, a formação de tortas de acumulação ao longo das
interfaces filtrantes. A formação da torta é fortemente condicionada pelos mecanismos
de filtração e pelos processos de remoção/recomposição devido à aplicação de novos
estágios de injeção da polpa de rejeitos (a vazão de injeção predominantemente vertical
no início do processo tende a remover a torta remanescente do estágio anterior, que
tende a se refazer com a sequência natural do processo de filtração).

Após certo número de estágios deste processo, uma crosta residual tende a permanecer
aderida ao geotêxtil, comprometendo de forma significativa os mecanismos de filtração,
impondo, portanto, a necessidade de limpeza da interface. Eliminando-se a hipótese de
limpeza por retrolavagem com o auxílio das águas do “sump”, que deverá demandar,
portanto, algum tipo de energia mecânica externa. Neste contexto, o controle via
eletroímãs permite a aplicação de esforços associados de impactos e de vibrações aos
painéis têxteis, forçando a fragmentação contínua e a liberação da crosta aderente.

Com base nas deteriorações crescentes das mantas (ou painéis), seja pela colmatação
excessiva, seja por danos operacionais de limpeza, procede-se à remoção e substituição
do conjunto por novos arranjos, garantindo-se, desta forma, a versatilidade prática da
aplicação da técnica proposta de desaguamento de rejeitos.

86

CAPÍTULO 6
CONCLUSÕES E SUGESTÕES COMPLEMENTARES
6.1 − PRINCIPAIS CONCLUSÕES DOS ESTUDOS
A adoção de metodologias alternativas para a disposição dos rejeitos de mineração
constitui atualmente estratégia básica para a viabilização de tais empreendimentos. E,
uma vez que o problema crônico refere-se basicamente aos problemas de confinamento
da água residual do processo, as premissas básicas de qualquer técnica alternativa
devem estar centradas numa efetiva redução de sua incorporação ao produto final
resultante; em outras palavras, a solução encontra-se naturalmente numa concepção de
geração de rejeitos ‘desaguados’ ou ‘espessados’.

Tomando-se o estudo de caso exposto neste trabalho como exemplo (mineração de ferro
com dados da mineração resguardados para fins de sigilo), constata-se que o manejo
atual dos rejeitos em polpa praticado na mina mostra-se totalmente ineficiente,
principalmente perigoso para as condições de estabilidade das diferentes estruturas que
compõem o sistema como um todo. A solução prevista implica a necessidade de
desaguamento dos rejeitos in situ, no âmbito de diferentes zonas de disposição e sob
condições precárias de acesso e de movimentação dos equipamentos em campo.

Tais condicionantes representam a realidade típica da maioria dos empreendimentos de
mineração no Brasil, que justificam a proposição do chamado Sistema UMD (Unidades
Móveis de Desaguamento), apresentado e discutido nesta dissertação de mestrado,
sistema constituído por unidades desaguadoras de rejeitos montadas em linha sobre um
contêiner móvel e de fácil translado em áreas limitadas. Neste escopo, o projeto
apresentado neste trabalho atende plenamente estes pressupostos (o projeto foi
desenvolvido segundo tais diretrizes), representando, portanto, uma efetiva e real
contribuição à prática da disposição de rejeitos no Brasil.
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O desaguamento de rejeitos por filtração é feito comumente mediante a formação de
uma massa saturada (torta ou cake) acumulada na parte externa de um meio filtrante
(usualmente um filtro, mas pode ser inclusive uma peneira) quando se força a suspensão
‘sólido – líquido’ a passar através do mesmo sob pressão. Nos processos de injeção de
polpa e filtração cruzada que são mobilizados no interior das células de desaguamento, a
separação das fases sólida e líquida ocorre segundo modelos complexos de fluxo, que
são extremamente dependentes das condições de carga, dos regimes de escoamento
estabelecidos e do desempenho da interface como meio dreno – filtrante.

Neste contexto, ensaios de laboratório e modelos reduzidos são as únicas ferramentas
capazes de simular efetivamente os variados fenômenos envolvidos na fluidodinâmica
do sistema. Tais metodologias foram abordadas, discutidas e analisadas neste trabalho,
sempre com ênfase na aplicação prática do Sistema UMD. Neste sentido, mostrou-se
que a metodologia do chamado ‘ensaio de filtração do tipo GR’ (“Gradient Ratio”)
constitui a alternativa mais consistente para se aferir o potencial de colmatação de uma
determinada interface solo-geotêxtil, sob diferentes razões de gradientes hidráulicos.

Estes estudos resultaram também em um projeto desse equipamento para estudos no
âmbito de rejeitos desaguados via Sistema UMD. Com base neste projeto, o
equipamento foi construído e implementado na UFOP, tendo sido o mesmo plenamente
validado mediante a realização de um ensaio-teste (desvinculado do estudo de caso
adotado). Com isso, tornou-se viável estabelecer procedimentos de ensaios, aquisição de
dados e principalmente, aferir, previamente e sob condições controladas, o desempenho
de geotêxteis (tecidos e não tecidos) como interfaces de filtração de um determinado
rejeito de mineração nas unidades desaguadoras em campo.

Considerando as limitações/incipiência de tais estudos no país, pode-se concluir
também que a técnica proposta neste trabalho é inovadora e realmente diferenciada em
relação aos procedimentos correntes da tecnologia disponível. Mudar modelos
consolidados não é fácil porque são aceitos de forma generalizada, mas
desenvolvimento tecnológico pressupõe a quebra de paradigmas e a formação de novos
patamares do conhecimento.
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6.2 − SUGESTÕES COMPLEMENTARES
A recomendação complementar é a do desenvolvimento de um protótipo do Sistema
UMD (Unidades Móveis de Desaguamento), nos termos e de acordo com o projeto
exposto nesta dissertação. O custo estimado para um protótipo nestas condições é da
ordem de R$ 400 mil. Um ou mais desses dispositivos seriam operacionalizados no
campo, em condições similares às do estudo de caso analisado por um período,
fornecendo dados para uma completa aferição da eficiência prática do sistema.

Outra sugestão seria a de se adotar sistematicamente o Ensaio GR para a avaliação do
comportamento dreno-filtrante de diferentes interfaces rejeitos x geotêxteis tecidos e
não tecidos, viabilizando o foco dos estudos (e das seleções das interfaces têxteis) para
um dado sistema operacional de rejeitos.

Estudos complementares também são enfatizados para uma melhor compreensão dos
mecanismos mobilizados durante a filtração cruzada e do estabelecimento dos critérios
de permeabilidade e da capacidade de retenção de materiais geotêxteis aplicáveis a
sistemas de partículas em suspensão de polpas de rejeitos de mineração, tipicamente
associados às unidades desaguadoras em campo.
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