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RESUMO 
 

 

 

No processo de beneficiamento da rocha fosfática do Complexo Alcalino Catalão I, são 

gerados três tipos de rejeitos: lamas, rejeitos de flotação e rejeitos magnéticos, os quais 

são dispostos separadamente em uma barragem denominada Barragem do Buraco. Para 

o desenvolvimento desta dissertação, os rejeitos magnéticos foram escolhidos por conta 

dos problemas operacionais que vêm ocorrendo atualmente na disposição deste após 

mais de 30 anos de operação da Mina Chapadão, além de ser um material que contém 

um alto teor de ferro, podendo ser comercializado no futuro. Neste trabalho foram 

estudados os parâmetros geotécnicos dos rejeitos magnéticos fazendo uma correlação 

entre ensaios de campo e laboratoriais, que compuseram a base de dados para o estudo 

de estabilidade de uma pilha de magnetita, projetada para atender ao Life of Mine 

(LOM) da Mina. 

 

Palavras chave: Rejeitos Magnéticos; Rocha Fosfática; Mina Chapadão; Disposição 

Hidráulica; Pilha de Magnetita. 
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ABSTRACT 

 

 

 

During the phosphate rock beneficiation in Catalão I Alkaline Complex, three types of 

tailings are generated: slimes, flotation tailings and magnetic tailings, which are 

arranged separately at a dam called Buraco’s Dam. To develop this thesis, the magnetic 

tailings was chosen due to operational problems that have been happening recently in 

the disposal of it after over 30 years of operation of the Chapadão Mine, besides being a 

material that contains a high iron grade, which may be marketed in the future. In this 

paper the geotechnical parameters of the magnetic material were studied establishing 

connection between laboratory and field trials, which composed the database for the 

study of magnetite pile stability, designed to receive to the Life of Mine (LOM).  

 

Keywords: Magnetic Tailings; Phosphate Rock; Chapadão Mine; Hydraulic Disposal; 

Magnetite Pile. 
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CAPÍTULO 1  

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Todo processo de mineração, em que há beneficiamento de um bem mineral, envolve 

como produto final um concentrado, que possui valor econômico agregado, e o rejeito 

que, na maioria dos casos, é descartado sob a forma de polpa, por não conter teor 

suficiente da substância útil (ou substâncias úteis) para ser comercializado. 

 

A escolha da melhor forma de se dispor os rejeitos gerados a partir de um processo de 

beneficiamento está diretamente ligada à relação custo x benefício e à estabilidade das 

estruturas de contenção, embora estes não devam ser os únicos aspectos a serem levados 

em consideração nesta tomada de decisão. Condicionantes geológicas da área, 

informações geotécnicas do rejeito, disponibilidade hídrica e relevo da região, volume 

de material gerado até o final do empreendimento, área disponível, legislação 

ambiental, entre outras, são aspectos relevantes a serem analisados.  

 

Estes aspectos são enfatizados no estudo de caso apresentado neste trabalho: lavra de 

rocha fosfática, contendo apatita, na Mina Chapadão, de propriedade da empresa Anglo 

American, localizada no município de Ouvidor/GO. O produto final compreende 

materiais fosfatados para correção de solos na agricultura e o fosfato bicálcico para 

alimentação animal. 

 

No processo de beneficiamento da rocha fosfática da Mina Chapadão, são gerados três 

diferentes tipos de rejeitos: lama, rejeitos de flotação e resíduos magnéticos, descartados 

separadamente por processos hidráulicos. Os rejeitos são armazenados em duas grandes 

barragens, a Barragem de Rejeitos do Buraco, com maior capacidade de estocagem e a 
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Barragem de Rejeitos do Macaúbas, que tem função primária, na verdade, de 

armazenamento de água para ser utilizada em períodos de estiagem. 

 

Com o objetivo de garantir uma maior eficiência do potencial de estocagem de rejeitos 

na bacia da Barragem de Rejeitos do Buraco, os rejeitos de flotação transportados via 

tubulação (desde 1979) até a ombreira direita da barragem, para serem utilizados como 

material construtivo dos sucessivos alteamentos e conformação de praia; a lama e os 

rejeitos magnéticos (magnetita) são lançados pela cabeceira do vale, sendo o ponto de 

lançamento da lama posicionado um pouco mais a montante, de forma a auxiliar o 

transporte da magnetita (de mais alta densidade) até a bacia de contenção. 

 

Com o passar dos anos, o relevo da cabeceira do vale que se apresentava acidentado e 

bastante íngreme, tornou-se plano e suavizado devido ao preenchimento das cavidades 

pelos rejeitos magnéticos. Desta maneira, a magnetita não tende mais a fluir relevo 

abaixo, mas a se acumular nas cabeceiras do vale, ocasionando problemas no manejo e 

na operação do sistema e exigindo, então, a utilização de maquinário específico para 

espalhamento dos materiais, encarecendo, assim, o processo de produção. 

 

 

Figura 1.1 – Foto de detalhe do ponto de espigotamento. 
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Neste contexto, propõem-se uma nova sistemática de disposição dos rejeitos 

magnéticos, visando: 

 

 Estabilidade da estrutura; 

 

 Proximidade da Usina de Beneficiamento; 

 

 Capacidade de armazenamento de todo o material gerado durante a vida útil da 

mina (Life of Mine); 

 

 Disposição em separado devido aos elevados teores de ferro e elementos terras 

raras disseminados, visando sua comercialização no futuro; 

 

Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma contribuição prática efetiva para um 

sistema desta natureza, conformado na proposição da implantação de uma pilha apenas 

com rejeitos de magnetita, em área específica e em processo de disposição alternativo à 

metodologia operacional aplicada atualmente na planta. Esta concepção se inclui no 

âmbito da realidade atual do empreendimento que representa a realidade de muitos 

outros sistemas similares, em termos da discrepância entre a imposição de novos 

projetos e a magnitude das investigações e dos dados disponíveis. Tendo em vista esta 

realidade, o trabalho apresenta uma alternativa de um sistema de disposição viável e de 

operacionalização imediata, com base na integração e correlação dos dados disponíveis 

dos estudos limitados de investigação geotécnica e em soluções inovadoras. 

 

1.2 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação é dividida em seis capítulos, abrangendo os seguintes assuntos: 

 

Capítulo 1 – apresenta a contextualização e os objetivos da dissertação, além de 

fornecer breve contextualização dos assuntos abrangidos em cada capítulo. 

 

Capítulo 2 – contempla informações gerais sobre os depósitos fosfáticos do Brasil, 

formas de disposição de rejeitos e métodos de disposição de resíduos de magnetita. 



4 
 

 

Capítulo 3 – apresenta o histórico do mercado mundial de fertilizantes fosfatados e a 

caracterização do estudo de caso que é objeto deste estudo, incluindo a apresentação do 

empreendimento, geologia local e regional e os processos de lavra, disposição de 

estéreis, beneficiamento mineral e disposição de rejeitos. 

 

Capítulo 4 – são apresentados os parâmetros geotécnicos dos rejeitos estudados, por 

meio de ensaios de laboratório e de campo, além de uma caracterização química e 

mineralógica destes materiais, e propostas as premissas para a construção de um sistema 

de empilhamento drenado para os rejeitos de magnetita gerados na planta. 

 

Capítulo 5 – são apresentadas os estudos de locação e as análises da estabilidade da 

pilha de magnetita proposta, para diferentes critérios de projeto, como uma metodologia 

alternativa para a disposição dos rejeitos da mina. 

 

Capítulo 6 – apresenta as principais conclusões relativas à proposta do empilhamento 

drenado para os rejeitos de magnetita gerados na planta industrial da Mina Chapadão, 

além de sugestões para trabalhos complementares. 
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CAPÍTULO 2  

 

MÉTODOS DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS DE MAGNETITA DE 

ROCHAS FOSFÁTICAS 

 

2.1 – INTRODUÇÃO 

 

De uma maneira geral, todo processo de beneficiamento de um bem mineral acaba por 

gerar dois tipos distintos de produtos: o concentrado, que possui características físicas 

e/ou químicas que atendam ao mercado consumidor e, por isso, possui valor agregado; e 

os rejeitos, que compreendem todos os outros materiais que não são comercializáveis, 

em função de sua composição mineralógica, granulometria e/ou concentração.  

 

A geração de rejeitos faz parte do processo de mineração que obtém e retira uma 

riqueza mineral do meio ambiente em beneficio da humanidade. No processo de lavra 

deste recurso, a sociedade tem que estar ciente que os benefícios gerados pela atividade 

de mineração são bem superiores aos danos comumente associados a estas atividades.  

 

Sendo assim, estruturas seguras de contenção/armazenamento devem ser implantadas 

para garantir que estes subprodutos (rejeitos) não sejam lançados diretamente a corpos 

receptores (rios, córregos, lagos, etc.), garantindo que a prática minerária tenha o menor 

impacto possível ao meio ambiente e às populações residentes a jusante do 

empreendimento. A disposição dos rejeitos pode ser feita em superfície, em cavidades 

subterrâneas ou em ambientes subaquáticos (Vick, 1983; Abrão, 1987) e podem ser 

descartados sob a forma sólida (pasta ou granel), ou líquida (polpa).  

 

A implantação de um sistema de disposição de rejeitos compreende estudos específicos 

de viabilidade técnica, econômica e socio-ambiental. Neste contexto, a metodologia 

corrente tem sido a disposição destes materiais sob a forma de polpa pela chamada 
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técnica de aterro hidráulico (Ribeiro, 2000), com os rejeitos sendo transportados em 

tubulações (rejeitodutos) pela ação da gravidade. 

 

2.2 – PRINCIPAIS METODOLOGIAS DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS 

 

Este tema tem sido recorrente em vários trabalhos de pesquisa envolvendo sistemas de 

disposição de rejeitos no âmbito mundial e também nos programas de pós-graduação 

em geotecnia da UFOP (Bittar, 2006; Dornas, 2008; Lemos Júnior, 2012; Peixoto, 2012, 

por exemplo) e, por essa razão, a presente revisão tem um cunho de síntese 

bibliográfica, sendo enfatizados apenas aqueles aspectos que são considerados mais 

relevantes à aplicação das metodologias comumente adotadas na prática. 

 

2.2.1 – Sistemas de Disposição de Rejeitos em Polpa 

 

Segundo Robinson (2008), rejeitos em polpa são classificados como aqueles dispostos 

em meio aquoso e que sejam passíveis de segregação. Para a disposição deste tipo de 

rejeitos, ele menciona os seguintes processos: 

 

 Disposição em um único ponto (espigotamento simples); 

 Disposição em múltiplos pontos (espigotamento múltiplo); 

 Disposição com spray-bar; 

 Disposição ciclonada. 

 

Disposição em um único ponto: A disposição em um único ponto (Figura 2.1), 

também conhecida como espigotamento simples, envolve o descarte da polpa na 

barragem por meio de saída única da tubulação de rejeitos.  
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Figura 2.1 – Disposição de rejeitos em um único ponto. 

 

Apesar de este ser o método mais simples de instalação, é o que apresenta a operação 

mais complexa, pois induz problemas na conformação das praias, principalmente na 

segregação hidráulica (Peixoto, 2012). Outro problema está relacionado à possibilidade 

de acumulação da água em contato com o corpo da barragem, se a direção de desague 

for de jusante para montante, um procedimento extremamente não indicado na operação 

de barragens devido o seu impacto direto na segurança da estrutura. Se a direção do 

lançamento for de jusante para montante, tem-se o efeito contrário, pois há conformação 

da praia, distanciando a água da crista da barragem e assim aumento do fator de 

segurança.  

 

Disposição em múltiplos pontos: Compreende a divisão do fluxo único da tubulação 

de rejeitos em várias tubulações menores, espaçadas regularmente e desaguando 

simultaneamente em toda a crista da barragem (Figura 2.2).  

 

  

Figura 2.2 – Disposição de rejeitos em múltiplos pontos. 
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A intenção é obter uma redução da magnitude e da velocidade de desaguamento em 

cada ponto, promovendo-se, assim, um melhor espalhamento do material em uma área 

mais ampla, incentivando a compactação e a formação de praia e viabilizando um 

depósito final mais uniforme. O grande dificuldade se dá nas interferências que se tem 

entre um ponto e outro. 

 

Disposição com spray bar: nesta técnica de disposição, os rejeitos são lançados através 

de barras aspersoras dispostas ao longo de toda a crista do sistema (Figura 2.3). 

Pequenos furos, da ordem de 20-40 mm, dependendo da natureza e da granulometria do 

material, são distribuídos ao longo do comprimento da barra, com o objetivo de 

diminuir a pressão no lançamento da polpa na barragem. Nestas condições, o 

lançamento propicia uma maior redução dos efeitos de arraste das partículas sólidas ao 

longo da praia, melhorando a segregação hidráulica dos rejeitos.  

 

  

Figura 2.3 – Disposição de rejeitos utilizando spray bar. 

 

Disposição ciclonada: neste tipo de sistema, que conta com a utilização de 

equipamentos especiais chamados hidrociclones, promove-se a separação do rejeito 

total em materiais de diferentes granulometrias (Figura 2.4), sendo a fração grossa 

(underflow) expelida pelo ápice do hidrociclone e a fração fina (overflow) descartada 

pela outra extremidade do equipamento. Normalmente os materiais das frações mais 

grosseiras são utilizados como material de construção da barragem, enquanto as frações 

finas, juntamente com quase toda a água da polpa, são direcionadas para o reservatório 

da barragem para a conformação da praia de rejeitos.  
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Figura 2.4 – Disposição ciclonada de rejeitos. 

 

2.2.2 – Sistemas de Disposição de rejeitos em massa (pasta ou granel) 

 

A disposição de rejeitos em massa é extremamente utilizada em áreas áridas e desérticas 

que não possuem uma disponibilidade hídrica satisfatória, ou seja, em que uma máxima 

recuperação de água faz-se necessária para a continuidade das operações.  

É utilizada ainda em empreendimentos que possuem áreas restritas para armazenagem 

dos rejeitos, visto a necessidade de menores áreas para disposição. A redução da 

quantidade de água presente no rejeito confere um aumento no ângulo das praias, 

aumentando, assim, a capacidade de armazenamento. Os pontos negativos desta forma 

de disposição estão relacionados aos elevados custos de operação, pois requerem 

sistemas complexos de concentração, bombeamento e transporte, o que encarece o 

sistema se comparado à disposição hidráulica.  

 

Quando se fala em disposição em massa, os três principais métodos são: rejeito 

espessado, rejeito em pasta e rejeito filtrado. 

 

Rejeito espessado: tecnologia desenvolvida por Robinsky na década de 70, este 

processo consiste na obtenção dos rejeitos através da utilização de espessadores (Figura 

2.5), que são estruturas de separação do tipo sólido-líquido pela ação da gravidade, 

baseada na velocidade de sedimentação das partículas em um meio aquoso. As 

partículas sólidas se precipitam no fundo da estrutura (underflow) e são bombeadas 

enquanto que a água é recuperada pelo topo (overflow). Este sistema tem como 
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principal objetivo a geração de polpas adensadas com a máxima recuperação de água, 

normalmente sem a utilização de substâncias aglutinantes. 

 

  

Figura 2.5 – Espessadores para rejeitos. 

 

Rejeito em pasta – este tipo de rejeito também é obtido através de espessadores, mas se 

difere do rejeito espessado por necessitar de um tipo específico de espessador, chamado 

Deep Cone (Figura 2.6). 

Para a obtenção de rejeitos mais densos, na forma e consistência de uma pasta, aditivos 

(floculantes) devem ser incorporados ao resíduo. Este tipo de método teve seu início na 

operação de preenchimento de minas subterrâneas, com rejeitos em pasta designados 

como backfill. Segundo Paterson (2004), para a formação deste tipo de rejeito, torna-se 

necessária a ocorrência de uma proporção significativa de partículas finas (mínimo de 

15% de partículas menores que 20µm). 

 

  

Figura 2.6 – Espessadores tipo Deep Cone e rejeitos em pasta. 
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Rejeito filtrado – a filtragem consiste na operação de separação dos sólidos contidos 

em um meio aquoso mediante a passagem da polpa através de um meio filtrante (Figura 

2.7) que tende a reter as partículas sólidas e permite a passagem do fluxo líquido. É o 

processo em que se obtém a maior concentração de sólidos e, consequentemente, a 

maior recuperação de água. Nestas condições, o transporte dos rejeitos deve ser feito 

por meio de correias transportadoras ou por veículos de carga. 

 

  

Figura 2.7 – Meios filtrantes: filtro prensa e filtro a vácuo. 

 

2.3 – DEPÓSITOS FOSFÁTICOS DO BRASIL 

 

O fósforo, em termos mundiais, está contido nas rochas de depósitos de origens 

sedimentares, ígneos e biogenéticos, sendo os dois primeiros os mais importantes do 

ponto de vista financeiro.  

 

Os depósitos sedimentares são mais abundantes que os ígneos e ocorrem nos Estados 

Unidos, Marrocos, sudeste do México, noroeste do Saara e Oriente Médio, ao passo que 

os depósitos ígneos estão presentes principalmente na África do Sul, Brasil, Finlândia e 

Rússia. 

 

No Brasil, os principais depósitos fosfáticos são em rochas ígneas e encontram-se 

principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, compreendendo cerca 

de 90% da produção nacional. Depósitos de origem sedimentar são encontrados nos 

estados do Nordeste, principalmente em Pernambuco. Depósitos biogenéticos também 
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ocorrem, porém, em menor proporção, nos estados de Santa Catarina, Maranhão e 

Pernambuco. 

 

Os principais depósitos ígneos brasileiros estão localizados nos municípios de 

Tapira/MG, Araxá/MG, Cajati/SP, Catalão/GO e Ouvidor/GO sendo explorados pelas 

empresas Vale Fertilizantes e Anglo American Fosfatos Brasil. A seguir, estas minas 

são resumidamente descritas nos seus aspectos gerais e em termos dos seus sistemas de 

disposição dos rejeitos. 

 

2.3.1 – Mina de Tapira/MG 

 

Atualmente, o Complexo de Tapira (Figura 2.8) é operado pela empresa Vale 

Fertilizantes e constitui a maior mineração de rocha fosfática em operação no Brasil, 

com uma movimentação de 17.829.409 toneladas de minério no ano de 2011 (Minerios 

& Minerales, 2012). Apesar de apresentar um baixo teor médio de fosfato, se 

comparada às outras minas do país (7,5% de P2O5), a mina tem uma das assembleias 

mineralógicas mais complexas do contexto nacional possuindo reservas de titânio, 

fosfato e nióbio. 

 

Figura 2.8 – Vista aérea do Complexo de Tapira/MG. 
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De acordo com relatório do CETEM (CETEM, 2002), os produtos da usina constituem-

se, em média, por 14% de concentrado fosfático que é utilizado para produção de 

fertilizantes, 15% de rejeito magnético, 20% de lamas e 51% de rejeitos de flotação. 

 

Os rejeitos de flotação são direcionados em forma de polpa para a barragem de rejeitos 

denominada BL-1, construída em 1977 a partir de um dique inicial de argila, 

apresentando 81 m de altura máxima, 1.070 m de comprimento e 25 m de largura de 

crista. Em 1982, uma segunda barragem, denominada BR, foi construída de modo 

similar à BL-1, mas o alteamento foi feito através da ciclonagem de magnetita. Em 

2008, foi obtida a licença de instalação para o alteamento da barragem BL-1, executado 

pelo método à montante sobre a praia de rejeitos, com a parte central do dique sendo 

construída com rejeitos de flotação ciclonado e as ombreiras com material impermeável 

proveniente de área de empréstimo.  

 

2.3.2 – Mina de Araxá/MG 

 

Também operado pela Vale Fertilizantes, o Complexo Carbonatítico do Barreiro (Figura 

2.9), em Araxá, teve uma produção de 9.902.749 toneladas de minério no ano de 2011 

(Minerios & Minerales, 2012), o que lhe confere o segundo lugar em mineração de 

rocha fosfática no Brasil. Constitui a maior reserva de nióbio do mundo (90% das 

reservas mundiais), sendo lavrada pela Companhia Brasileira de Metalurgia e 

Mineração (CBMM). 
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Figura 2.9 – Vista aérea Complexo Carbonatítico do Barreiro em Araxá/MG. 

 

Semelhante a todas as minas de fosfato em rochas alcalinas, no processo de 

beneficiamento industrial do minério, também são gerados três diferentes tipos de 

rejeitos: lamas, rejeito de flotação e rejeitos magnéticos, todos eles direcionados, em 

forma de polpa, para a Barragem de Rejeitos designada como B5. Esta barragem possui 

alteamentos pelo método de linha de centro com ciclonagem de rejeitos na crista da 

barragem (Bittar, 2006). 

 

2.3.3 – Mina de Cajati/SP 

 

Diferentemente das quatro minas de fosfato mencionadas neste capítulo, na mina de 

Cajati (Figura 2.10), o minério de fosfato está contido na rocha sã e não em solo como 

nas demais. Por causa disso, os rejeitos gerados na usina de beneficiamento são um 

pouco diferentes. Atualmente esta mina ocupa a 5ª colocação no ranking das maiores 

minas brasileira de fosfato, tendo uma produção de 5.531.278 toneladas de minério em 

2011 (Minerios & Minerales, 2012). 
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Figura 2.10 – Vista aérea do complexo mineroquímico industrial de Cajati/SP. 

 

No Complexo Carbonatítico de Jacupiranga, no local denominado Morro da Mina, a 

Vale Fertilizantes lavra minérios com teores médios de corte de 5% P2O5, sendo 

produzidos concentrados de apatita com as frações granulométricas maiores que 10μm 

para produção de ácido fosfórico e fosfato bicálcico. Os rejeitos gerados, calcário com 

frações maiores que 40μm e rejeitos magnéticos, são direcionados para a indústria 

cimenteira. As frações menores que esse limites são descartados como lama, a uma taxa 

de 90t/h de material sólido diluído em uma polpa com aproximadamente 10% de 

sólidos, e direcionadas para a barragem de rejeitos (Barreda, 2012). 

 

2.3.4 – Mina de Catalão e Ouvidor/GO 

 

Nos municípios de Catalão e Ouvidor são encontrados dois Complexos Alcalinos, 

denominados, Catalão I e Catalão II, com reservas de fosfato, nióbio e terras raras 

(Figura 2.11). 

 

Atualmente, o fosfato só é lavrado no Complexo Catalão I, por duas empresas 

mineradoras, que são a Anglo American Fosfatos Brasil, 3ª maior empresa do Brasil em 

produção de rocha fosfática, com 6.407.730 toneladas de minério lavrados no ano de 

2011 (Minerios & Minerales, 2012), e pela Vale Fertilizantes, que ocupa o 4º lugar, com 
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produção de 6.228.924 toneladas. O fosfato contido no Complexo Catalão II, 

pertencente à Anglo American Fosfatos Brasil, ainda não esta sendo lavrado, mas com 

previsão para início em 2017. 

 

 

Figura 2.11 – Vista aérea dos Complexos Alcalinos Catalão I e II. 

 

Com relação ao nióbio, a Anglo American Nióbio Brasil é responsável pela lavra nos 

dois complexos, com produção de 902.573 toneladas de minério no ano de 2011, 

ocupando, desta forma, o 2º lugar na produção nacional. 

 

Devido às dificuldades de obtenção de dados técnicos sobre as operações da Vale 

Fertilizantes nos municípios de Catalão e Ouvidor, todas as informações contidas aqui 

referem-se às operações da Anglo American, embora não seja esperadas grandes 

discrepâncias no processo de beneficiamento da rocha fosfática nestas duas empresas, 

visto que ambas lavram o mesmo minério, pertencente à Mina Chapadão. Diferenças 

poderão ser encontradas nos métodos de disposição dos rejeitos gerados. 

 

O minério lavrado na Mina Chapadão conforma pilhas com teor médio de 12,5% de 

P2O5, que é direcionado para as usinas de beneficiamento para uma concentração de 

37% de P2O5. Para se obter um produto final nesta concentração, rejeitos são gerados na 

proporção de 35% de rejeitos magnéticos, 30% rejeitos de flotação e 12 % de lamas. 

Catalão I 

Catalão II 
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Todos estes rejeitos são dispostos em uma barragem de rejeitos denominada Barragem 

do Buraco. Os rejeitos magnéticos e as lamas são dispostos na cabeceira do vale onde se 

encontra a barragem e os rejeitos de flotação são espigotados em um único ponto na 

ombreira direita da barragem, passando pelo processo de segregação hidráulica, com o 

material grosseiro sendo utilizado como material construtivo de alteamento.  Às vezes a 

magnetita também é utilizada como material de alteamento. 

 

2.4 – MÉTODOS DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS GRANULARES 

 

No Brasil, o principal método de disposição da magnetita nas minerações de rocha 

fosfática é pela técnica de disposição hidráulica. Muitas são as variáveis a serem 

analisadas quando se fala em disposição de rejeitos e cada empresa tem o seu método de 

análise, mas podemos concluir que o método de disposição hidráulica é o mais 

empregado devido aos seguintes fatores: relação custo x benefício menor, o relevo 

brasileiro proporciona a construção de barragens conformadas em vales e a boa 

disponibilidade hídrica das regiões onde operam as grandes mineradoras. 

 

Técnicas alternativas têm sido estudadas, em função das diferentes características 

granulométricas dos rejeitos. Robinson (2008) sugere a classificação deste tipo de 

rejeitos de acordo com a nomenclatura da Figura 2.12:  

 

 FC/FF – rejeitos finos (Fine Coarse and Fine Fines); 

 

 CC/FF rejeitos bem graduados (Coarse Coarse and Fine Fines); 

 

 FC/CF – rejeitos mal graduados (Fine Coarse and Coarse Fines); 

 

 CC/CF – rejeitos grossos (Coarse Coarse and Coarse Fine). 
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Figura 2.12 – Caracterização granulométrica de rejeitos (Robinson, 2008). 

 

Rejeitos finos (FC/FF) – este tipo de rejeito é o mais problemático para se dispor. 

Sendo rejeitos muito finos, a segregação hidráulica tende a ser muito difícil, não 

induzindo a formação das praias de rejeito. Por outro lado, uma vez que os processos de 

precipitação das partículas tendem a ser lentos, o método de espessamento é ineficaz. A 

polpa tende a apresentar uma baixa porcentagem de sólidos em suspensão e a 

permeabilidade dos materiais depositados é baixa, com adensamento lento. Este tipo de 

rejeito não apresenta qualquer característica geotécnica que permita a sua utilização 

como material construtivo. A melhor forma de disposição seria em barragens ou bacias 

de contenção com espigotamento a partir da crista. Com o tempo, os finos contidos na 

polpa se precipitariam evitando o contato direto da água com as paredes da estrutura, 

comprometendo a estabilidade global destas estruturas. 

 

Rejeitos bem graduados (CC/FF) – muito semelhante aos rejeitos grossos, este tipo de 

rejeitos tendem a se precipitar rapidamente e podem trazer problemas em relação a 

obstruções de tubulações se não houver quantidade de finos suficientes para colocá-los 

em suspensão. Devido à rápida sedimentação das partículas grossas, ocorre uma boa 

segregação, com praias de rejeitos exibindo ângulos significativos na porção grosseira 

dos rejeitos, tornando-se mais suaves à medida que as partículas vão ficando mais finas. 

A variação na segregação leva a uma significante variação na permeabilidade e na taxa 

de adensamento. Assim, se a disposição ocorrer na crista da barragem, uma bacia pode 

ser formada, com os materiais grosseiros ‘represando’ os materiais finos, criando 
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bolsões. Para assegurar uma distribuição uniforme do material no entorno da barragem 

ou ao longo da crista, um sistema de espigotamento deve ser utilizado. 

 

Rejeitos mal graduados (FC/CF) – rejeitos que, por serem bem uniformes (como, por 

exemplo, os rejeitos de ouro da África do Sul), tendem a formar praias de rejeitos com 

ângulos suaves. A segregação hidráulica não é muito boa devido à baixa variação da 

permeabilidade, sendo ineficaz o método de espigotamento. Robinson seleciona o 

método de alteamento chamado paddock como o mais recomendado (Figura 2.13). 

Neste tipo de alteamento, a barragem é alteada manualmente a montante, através do 

desague dos rejeitos em camadas finas para que ocorra a rápida evaporação. Durante o 

dia se faz o alteamento, criando assim volume de armazenamento para a deposição de 

material no período noturno.  

 

 

Figura 2.13 – Sistema de alteamento do tipo paddock (Casagrande, 1971). 

 

Este método tem que ser constante e é indicado apenas para regiões que tenham balanço 

hídrico negativo, onde a taxa de evaporação seja bem maior que a de precipitação. 

Devido à natureza do rejeito ser uniformemente graduado e o material ser classificado 

como não coesivo, este tipo de rejeito tende a apresentar elevada susceptibilidade à 

erosão quando em contato com a água. 
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No Brasil, na falta destas condições climáticas favoráveis para este tipo de alteamento, o 

método mais indicado seria por ciclonagem, e os materiais gerados sendo utilizados 

como preenchimento de cavas subterrâneas ou como material construtivo de alteamento. 

 

Rejeitos grossos (CC/CF) – classe relativa aos rejeitos de magnetita; os processos de 

precipitação e de adensamento são rápidos e a permeabilidade é alta. Devido sua rápida 

precipitação pode haver problemas relacionados a obstruções de tubulações. Para que 

isto não ocorra, o teor de umidade e a velocidade de desague precisam ser altos, 

ocasionando assim outro problema, que é o desgaste da tubulação.  

 

Uma ampla faixa de possibilidades pode ser utilizada para disposição deste tipo de 

rejeito. Um sistema de espigotes de 50 a 150 mm de diâmetro, espaçados de 10 a 50 m, 

pode ser utilizado para o alteamento a montante, seja de forma mecânica ou manual. A 

precipitação rápida das partículas leva à formação de praias com ângulos altos, 

proporcionando assim um bom freeboard e uma boa permeabilidade, com o aumento 

em direção à crista. Ciclonagem não se faz necessário devido à rápida segregação 

hidráulica, a não ser que a necessidade de alteamentos seja alta em função da relação 

quantidade de rejeitos gerados x capacidade de armazenamento do sistema. 

 

Outro autor que propõe métodos de disposição de acordo com as diferentes 

características geotécnicas dos rejeitos de mineração é Gomes (2009). Ele cita cinco 

formas de disposição (barragem convencional, barragem alteada com rejeito, 

empilhamento drenado, rejeito espessado e rejeito filtrado) e as correlaciona em termos 

de granulometria, massa específica dos grãos, permeabilidades e parâmetros de 

resistência (Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1 – Sistemas de disposição para diferentes tipos de rejeitos (Gomes, 2009). 

Parâmetro Geotécnico Características 
Forma de disposição 

aplicável 

Granulometria 

Rejeito arenoso: 
90% acima de 0,074 mm 

-Barragem convencional 

-Barragem alteada com rejeito 

-Empilhamento drenado 

-Rejeito filtrado 

Lama: 
90% abaixo de 0,074 mm 

-Barragem convencional 

-Rejeito espessado 

Massa específica dos grãos 

Rejeito arenoso: 

s< 4g/cm3 

-Barragem convencional 

-Barragem alteada com rejeito 

-Empilhamento drenado 

- Rejeito filtrado 

Lama:

s > 4g/cm3 

-Barragem convencional 

- Rejeito espessado 

Permeabilidade 

Rejeito arenoso: 
k = 10

-2
 a 10

-4
 cm/s 

-Barragem convencional 

-Barragem alteada com rejeito 

-Empilhamento drenado 

- Rejeito filtrado 

Lama: 
k = 10

-6
 a 10

-11
 cm/s 

-Barragem convencional 

- Rejeito espessado 

Coesão 

Rejeito arenoso: 

c = 0 

-Barragem convencional 

-Barragem alteada com rejeito 

-Empilhamento drenado 

- Rejeito filtrado 

Lama: 

c > 0 

-Barragem convencional 

- Rejeito espessado 
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CAPÍTULO 3  

 

ESTUDO DE CASO: MINERAÇÃO DE ROCHA FOSFÁTICA EM 

CATALÃO/GO 

3.1 – HISTÓRICO E CONTEXTO ATUAL 

 

O consumo mundial de fertilizantes fosfatados, maior destinação industrial para a rocha 

fosfática, vem crescendo a cada ano. A produção mundial de fosfato no ano de 2012 foi 

de 210.000 toneladas. O maior produtor mundial foi a China, com 42,4% do total, 

seguida, em menor escala, por Estados Unidos, Marrocos, Rússia e Brasil. Estes países 

são responsáveis, juntamente com a Índia e a União Europeia, e excluindo o Marrocos, 

por 70% do consumo mundial de fertilizantes (DNPM, 2013).  

 

No Brasil, a demanda de 2012 (6740 toneladas, ou 3,2% da produção mundial) foi 

similar à do ano anterior e praticamente a mesma de 2008 (Figura 3.1), demonstrando 

uma estagnação do setor. Atualmente os estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e 

Bahia são os principais produtores deste bem mineral, exploradas por grandes empresas 

como Vale, Anglo American e Galvani. 

 

Figura 3.1 – Produção brasileira de fosfato de 2006 a 2012 (em Mt). 
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O Brasil praticamente consegue atender sua demanda interna de concentrado de rocha 

fosfática; no entanto, esse patamar não se mantém ao longo da cadeia de fertilizantes, 

pela ausência de outros insumos, como enxofre e amônia, necessários para a produção 

dos produtos intermediários, o que implica onerosos dispêndios de importação.  

 

As primeiras referências sobre a ocorrência de rochas alcalinas no Brasil têm origem 

nos municípios de Catalão e Ouvidor, estado de Goiás, referenciadas por estudos 

efetuados pela PROSPEC e SOPEM (Ribeiro, C. C., 2008 apud Leonardos et al., 1991), 

no final da década de 60.  

 

O corpo mineralizado - denominado Catalão I (Figura 3.2), é constituído por rochas 

contendo flúor-apatita (mineral-minério de fósforo), que são lavradas e beneficiadas, em 

áreas distintas (Figura 3.3) pelas empresas Anglo American Fosfatos Brasil (antiga 

Copebrás) e pela Vale Fertilizantes (antiga Fosfértil), com diferenças essenciais nos 

métodos operacionais utilizados por elas. No escopo desse trabalho, os procedimentos 

descritos referem-se exclusivamente à sistemática adotada no âmbito da atuação da 

empresa Anglo American. 

 

 

Figura 3.2 – Localização dos corpos mineralizados de Catalão I e II. 
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Figura 3.3 – Delimitação das áreas de exploração da Anglo American e da Vale. 

 

A Anglo American Fosfatos Brasil foi fundada no ano de 1955, com a razão social de 

Companhia Petroquímica Brasileira e, no ano de 1977, tornou-se Copebrás, 

implantando a unidade industrial Catalão/Ouvidor, onde o principal objetivo era 

beneficiar as extensas reservas de rocha fosfática da região, destinando o concentrado 

beneficiado para o Complexo Químico-Industrial da Copebrás em Cubatão, produzindo 

e comercializando fosfato natural.  

 

No ano de 1983, a Copebrás instalou no município de Catalão um novo Complexo 

Químico-Industrial e, a partir de então, nos estado de São Paulo e Goiás, foca sua 

produção em produtos fosfatados, sendo o setor de fertilizantes para a agricultura o seu 

principal campo de atuação. A partir de 2003, foi incorporado à sua cartilha de produtos 

o fosfato bicálcico, para ração animal e, em 2012, ocorreu nova mudança da razão 

social da empresa, que passou a se chamar Anglo American Fosfatos Brasil.  

 

As informações para confecção dos próximos tópicos do capítulo 3 foram retirados do 

“Plano Integrado de Aproveitamento Econômico das Jazidas de Fosfato e Nióbio, 

Anglo American Brasil Ltda. – Copebrás Ltda, 2008”. 
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3.2 – GEOLOGIA REGIONAL 

 

A região correspondente à lavra da rocha fosfática situa-se no chamado Complexo 

Ultramáfico-Alcalino de Catalão I. Trabalhos de datação geocronológica determinaram 

para o complexo uma idade de (82,9 ± 4,2) Ma, pelo método K-Ar (Hassui e 

Cordani,1968).  

 

O Complexo Catalão I é constituído por rochas ultramáfica-alcalinas cortadas por veios 

de carbonatitos, e está situado em uma zona de fraqueza da crosta terrestre. Forma com 

os complexos semelhantes de Catalão II, Serra Negra, Salitre, Barreiro (Araxá) e 

Tapira, um alinhamento de intrusivas dômicas de formato curvo, que acompanha 

aproximadamente as bordas da Bacia Sedimentar do Paraná, mais especificamente, o 

denominado Alto Paranaíba (Figura 3.4), separando as bacias Neo-Proterozóicas 

Sanfranciscana e Bambuí (Grossi Sad, 1972). 

 

 

Figura 3.4 – Contexto geotectônico da Província Ígnea do Alto Paranaíba. 

 

De acordo com Kukharenko et al. (1961), esses complexos só ocorrem em condições 

geotectônicas específicas, nas quais os deslocamentos verticais de grandes blocos da 

crosta terrestre constituem os principais movimentos tectônicos. Estes deslocamentos 

ocorrem concomitantemente com dobramentos. As fraturas surgidas como reação das 

Ribeiro, 2008 
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estruturas rígidas da plataforma aos movimentos de dobramento nas faixas móveis 

guiaram a ascensão do magma Ultramáfico-Alcalino, produzido por fusão seletiva de 

material do manto. No sul de Goiás, as estruturas regionais desenvolveram-se sobre 

duas unidades estratigráficas pré-cambrianas, Complexo Basal e Grupo Araxá, e a cada 

uma delas corresponde pelo menos um padrão estrutural. Isoladamente, o Complexo 

Ultramáfico-Alcalino de Catalão I constitui a mais notável estrutura da região que se 

enquadra dentro de um condicionamento geotectônico bem definido. 

Diversos ciclos tectônicos ocorreram na região, havendo superposição dos mesmos nas 

unidades estratigráficas mencionadas, tornando difícil a análise estrutural destes 

eventos. Existem boas possibilidades de que as estruturas singenéticas à evolução do 

Grupo Araxá, até a sua estabilização, correspondam aos grandes eixos de direção 

principal EW-WNW. É lícito prever que as feições estruturais preexistentes nas 

unidades estratigráficas mais antigas foram absorvidas pelos eventos tectônicos mais 

novos, inclusive com reativação de algumas estruturas. 

 

No Complexo Ultramáfico-Alcalino de Catalão I os efeitos da tectônica rígida estão 

bastante claros, com um sistema de falhamento e fraturamento radial periférico bastante 

característico. Estas feições estruturais só podem ser mapeadas nas bordas do Complexo 

uma vez que, internamente, em virtude do elevado estado de alteração de suas rochas, 

elas estão completamente mascaradas. Algumas mudanças bruscas nos valores 

radiométricos têm sido interpretadas como evidências de falhamentos, dentro da 

estrutura. 

 

O Complexo possui forma dômica (Figura 3.5), cujos diâmetros NS e EW apresentam  

medidas respectivamente, de 5,0 e 5,5 Km. Compõe-se de rochas ultramáficas e 

carbonatíticas, sendo estas últimas responsáveis pela mineralização de fosfato, no domo 

Catalão I. 
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Figura 3.5 – Imagem aérea evidenciando a estrutura dômica com drenagem radial. 

 

Todas essas rochas foram profundamente alteradas e, em consequência, desenvolveu-se 

um espesso manto de solo, o qual foi sustentado por um anel de fenitos, formado 

quando da intrusão em xistos e quartzitos, que ocorrem em escala regional. 

 

3.3 – GEOLOGIA LOCAL 

 

Em Catalão I, rochas frescas cretáceas só podem ser encontradas em profundidade, por 

meio de sondagens ou nas porções mais inferiores das minas de fosfato. Em sua grande 

maioria, estas rochas são extremamente ricas em flogopita, havendo também restritos 

corpos de piroxenito e peridotito, últimos representantes das rochas ultramáficas 

originais, que foram submetidas a importantes modificações petrológicas de caráter 

hidrotermal a partir de sua cristalização. 

 

As referidas rochas são cortadas por uma ou mais gerações de veios carbonatíticos e/ou 

foscoríticos, gerando estruturas geológicas conhecidas como stockwork. Em ordem 

decrescente quanto à sequência e intensidade dos fenômenos ocorridos, quatro 

importantes processos de transformação podem ser observados: flogopitização – 

derivada de intenso autometassomatismo potássico; serpentinização – com 

desenvolvimento restrito sobre os piroxenitos e peridotitos; carbonatização – 

evidenciada pelos inúmeros veios de carbonatos e também pela existência de carbonatos 
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intersticiais nas rochas seccionadas por estes veios e, finalmente (ou concomitante à 

carbonatização), o processo mineralizante, referente a inúmeros veios de foscoritos e 

nelsonitos. A silicificação – que deu origem a silexitos que ocorrem por toda a intrusão 

– é um processo mais recente, ligado à formação do perfil de intemperismo. 

 

O mapeamento geológico de subsuperfície de Catalão I, com a delimitação dos diversos 

tipos petrográficos existentes, é bastante complexo. Assim, é mais prático adotar-se uma 

designação global para o conjunto formado pelas rochas ultramáfica-alcalinas originais 

e os veios carbonatíticos que as cortam, dando origem a três conjuntos petrográficos que 

são denominados por: rochas silicáticas, representadas por flogopititos e brechas de 

conduto, com ocorrências restritas de flogopita-picritos; rochas carbonatíticas, 

representadas por calcita-carbonatito, calcita-dolomita carbonatito, dolomita-calcita 

carbonatito e dolomita carbonatito, e rochas da série dos foscoritos. 

As rochas silicáticas são rochas ultramáficas que, em geral, sofreram processos de 

metassomatismo, principalmente onde ocorreu a formação de flogopita sobre anfibólios, 

olivinas e piroxênios. Se o teor de flogopita for maior do que 50% e a rocha conter 

evidências texturais claras de metassomatismo sobre rochas ultramáficas, a mesma é 

classificada como flogopitito. Apresentam-se principalmente com granulometria média 

a grossa, cortadas por muitos veios e diques de carbonatitos e intercalações de 

foscoritos. Pode ocorrer com textura fina contendo xenólitos de foscoritos e 

carbonatitos, além de fragmentos de cristais. Esses litotipos são caracterizados como 

brechas de conduto.  

 

Na maioria dos casos, os carbonatitos de Catalão são constituídos por misturas de 

dolomita e calcita em proporções variáveis. Os carbonatitos ricos em calcita e dolomita 

apresentam diferenças fundamentais no modo de ocorrência da apatita. Nos calcita- 

carbonatitos, a apatita forma, predominantemente, cristais prismáticos curtos, com 

terminações arredondadas, disseminados na rocha. Mais raramente, ocorre associada 

com flogopita e magnetita, em pequenas faixas e lentes de composição foscorítica e 

nelsonítica de contornos difusos. Nos carbonatitos dolomíticos, a apatita ocorre 

preferencialmente em bolsões monominerálicos, às vezes de contornos amebóides, 

sugerindo tratar-se de um produto de imiscibilidade de um líquido fosfático a partir do 

magma carbonatítico. 
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Os foscoritos são rochas de granulação média a grossa, compostos essencialmente por 

apatita, magnetita e um silicato magnesiano (flogopita primária, pseudomorfos de 

serpentina e flogopita sobre olivina primária). As ocorrências locais apresentam uma 

composição intermediária entre as composições típicas das jazidas de fosfato e de 

nióbio de Catalão I, o que possivelmente resulta da proximidade geográfica das 

amostras com a mineralização primária de Nióbio.  

 

A classificação dos foscoritos locais é dada no diagrama da Figura 3.5. A região em 

amarelo representa a composição do minério primário de nióbio de Catalão I. O campo 

cinza, por sua vez, representa a composição do minério primário de fosfato de Catalão I. 

Os pontos indicados correspondem a análises petrográficas de amostras de seções 

delgadas das rochas locais. 

 

Figura 3.6 – Diagrama de classificação dos foscoritos. 

 

Os silexitos ocorrem em afloramentos geralmente restritos, em várias partes da intrusão, 

e na sua periferia. A principal unidade mapeável está localizada nas nascentes do 

Córrego do Garimpo, estendendo-se transversalmente àquele córrego em direção N e S. 

Em profundidade, ocorrem ao longo de toda a intrusão, em diversas cotas, podendo 

apresentar níveis superpostos geralmente não superiores a 2m de espessura. 

 

O minério lavrado na Mina Chapadão é o fosfato, resultante de concentrações 

supergênicas sobre rochas ultramáficas alcalinas, afetadas por processos magmáticos 

Olivina +
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tardios, incluindo a entrada de soluções carbonatíticas ricas em fósforo. O intemperismo 

sobre essas rochas resultou em um manto de alteração com cerca de 100m de espessura, 

com alguns níveis enriquecidos em P2O5. 

 

O perfil geotécnico local é dividido em diferentes unidades com as suas subdivisões 

(Figura 3.7). A unidade de topo, chamada aloterita vermelha, possui espessuras variadas 

e é constituída basicamente por argilas, limonita, goethita e eventualmente magnetita. 

Possui coloração vermelha a marrom avermelhada com concreções ferruginosas, sendo 

rica em Al2O3. A unidade seguinte é a aloterita amarela. É caracterizada como solo 

argiloso com porções ricas em areia e cascalho, de coloração amarelada, constituído por 

argilo-minerais, hidróxidos de ferro e manganês, fosfatos secundários. Possui, na porção 

basal um enriquecimento em magnetita, que pode representar o principal constituinte do 

solo, tornando-o muito friável; essa unidade é rica em Fe2O3. 

 

Figura 3.7 – Perfil local com as unidades de intemperismo e de mineralização. 

 

Sotoposto a aloterita ocorre a isalterita, caracterizada como a porção do solo que 

preserva as estruturas primárias da rocha. É nesse estrato que está localizado o minério 

fosfático. Na aloterita, os teores de P2O5 podem ser elevados, porém trata-se de fosfatos 

secundários, o que impossibilita a recuperação na planta de concentração; desta forma, 

o minério é encontrado apenas na isalterita. Para uma melhor caracterização da zona 

mineralizada, a mesma foi subdividida em seis unidades mapeáveis, partindo do topo 

para a base, sendo elas: 

 

ALOTERITA 

ISALTERITA  

(oxidado e micáceo) 

ROCHA ALTERADA 

ROCHA FRESCA  

Silexito 
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Oxidado (I/OX): minério mais evoluído do perfil de alteração, de coloração variando 

do ocre, róseo a marrom escuro, apresenta-se terroso e sem a presença de micas. 

Apresenta-se com teores variados, dependendo do tipo de rocha que o gerou, mas sua 

principal característica é a boa recuperação na usina de concentração. O minério 

oxidado apresenta o maior desempenho no processo da usina atualmente, pois apresenta 

alta recuperação, alto teor de P2O5, baixo teor de Fe2O3 e MgO e também pouca lama. 

 

Silexito (SX): Encontra-se normalmente nos contatos do Micáceo de base com Micáceo 

de topo ou no contato do Micáceo de topo com oxidado, podendo ocorrer verticalizado 

inclinado ou horizontal. Quando horizontal, tende a ser mais delgado, podendo possuir 

até 1m de espessura; quando vertical, nota-se que sua espessura é maior (até mais que 

10m). Normalmente possui os teores mais elevados da mina, geralmente variando de 15 

a 20 % de P2O5.  

Apresenta-se com fratura conchoidal, maciço a poroso, brechóide de coloração bege 

esbranquiçado a preto, podendo ter muita magnetita e, por vezes, alguma mica. O 

minério silexítico é o que apresenta menor desempenho no processo da usina 

atualmente, pois apresenta baixa recuperação, médio teor de P2O5, alto teor de Fe2O3 e 

MgO aceitável e alta quantidade de lama. 

 

Micáceo de Topo (I/MT): Encontrado sobre o micáceo de base, é caracterizado pela 

presença de vermiculita. O minério Micáceo de Topo apresenta um desempenho médio 

a baixo no processo atual de beneficiamento adotado na planta industrial, média a baixa 

recuperação, um alto teor de P2O5, baixo teor de Fe2O3, além de alto teor de MgO e alta 

quantidade de lama. 

 

Micáceo de Base (I/MB): Porção basal da isalterita que é caracterizada por possuir 

flogopita. Apresenta-se terroso, micáceo ou argiloso, dependendo da rocha de origem. 

Todas as estruturas de rocha fresca podem ser observadas nesse estrato. Esse tipo de 

minério apresenta de médio a alto desempenho nos processos da usina, com uma 

recuperação global media a alta, médios teores de P2O5, alto teor de MgO e alto teor de 

Fe2O3. 
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Rocha Alterada (R.A.): É caracterizada como a porção sobre a rocha fresca, que pode 

ser ou não mineralizada; porém, devido aos altos teores de MgO e CaCO3 (que são 

contaminantes), não é tratada como minério. É, em geral, de coloração esverdeada, 

argilosa, arenosa ou micácea, podendo ter altos teores de P2O5 na mina dependendo da 

rocha que é derivada e apresenta efervescência quando atacada por HCl. Essa tipologia 

apresenta na usina baixa recuperação global, baixo teor de P2O5, alto teor de MgO e alto 

teor de Fe2O3. 

 

Rocha Fresca (R.F.): Trata-se da rocha propriamente dita, apresentando-se maciça a 

pouco alterada; geralmente apresenta comportamento efervescente quando exposto à 

ação do HCl. Apresenta-se com estruturas de fluxo magmático a brechoide e, em geral, 

nota-se que são enxames de diques de várias composições, verticais a subverticais. 

Possui altos a baixos teores de P2O5, Fe2O3 e MgO, sendo que os teores variam 

conforme a natureza da rocha. 

 

3.4 – LAVRA E BENEFICIAMENTO MINERAL 

 

3.4.1 – Operação da Mina 

 

O método de lavra utilizado na Mina Chapadão é o método a céu aberto em bancadas 

com desmonte misto e transporte do minério em caminhões até a unidade de britagem 

(Figura 3.8). Este método implica operações razoavelmente simples e de fácil aplicação, 

exigindo apenas equipamentos de uso generalizado em minerações deste porte. 
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Figura 3.8 – Vista geral da Mina Chapadão. 

 

Dessa forma, as operações têm início por meio da remoção da camada de solo orgânico 

e de estéril (aloterita vermelha e amarela), que cobre o minério economicamente viável 

de ser lavrado. A camada de decapeamento varia ao longo da mina de alguns 

centímetros até uma média de 60 metros, ocorrendo áreas onde esta espessura pode 

passar dos 100 metros. O decapeamento é uma operação antecessora à lavra, mas que 

continua durante toda a vida da mina. Para tal desenvolvimento, são utilizadas 

escavadeiras hidráulicas que realizam o desmonte do material e fazem o carregamento 

do estéril nos caminhões que o transportam e descarregaram no depósito de estéril em 

local previamente estipulado. 

Para a lavra do minério são utilizados os mesmos equipamentos do decapeamento, em 

funções similares. O desmonte do minério, assim como seu carregamento nos 

caminhões, é feito de forma mecânica pelas escavadeiras hidráulicas. Os caminhões 

carregados transportam o minério até a unidade de britagem, fazendo-se uso ocasional 

de explosivos. 
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3.4.2 – Disposição de Estéril 

 

O material estéril é escavado na mina e transportado por caminhões até o local 

selecionado para disposição. A pilha é construída em camadas, no sentido ascendente 

do vale. Seguindo-se a prática atual de formação do depósito, o material estéril é 

basculado ao longo da área de disposição, formando pequenos montes, que são 

espalhados por trator e compactados em camadas de 01 (um) metro com o próprio 

tráfego de máquinas e veículos (Figura 3.9). 

  

  

Figura 3.9 – Basculamento e espalhamento/compactação no depósito de estéril. 

 

Assim que cada banco de 10 m de altura é completado, o talude do banco é conformado 

para o ângulo de projeto, de 1V:2H; as bermas são conformadas topograficamente, para 

manter uma declividade uniforme, de acordo com o projeto, com 5% de caimento 

transversal, 0,5% de caimento longitudinal e largura de 6 metros (Figura 3.10).  

 

Após a conformação dos taludes para 27° de inclinação (1V:2H), e ângulo geral de 22°, 

é feita a revegetação com hidrossemeadura ou deposição de material orgânico em toda a 

face dos taludes definitivos do depósito. A revegetação dos taludes impede que 

partículas finas de material depositado sejam carreadas para os cursos d’água, 

principalmente em períodos chuvosos, além de contribuir para a estabilidade dos taludes 

do depósito. 
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Figura 3.10 – Esquema da conformação final do depósito de estéril. 

 

3.4.3 – Beneficiamento Mineral 

 

Das minas, o minério segue para a Unidade de Britagem, onde é homogeneizado em 

pilhas, seguindo, então, para a Usina de Concentração (Figura 3.11), e submetido aos 

processos de moagem primária, classificação e moagem secundária, separação 

magnética de baixo campo, deslamagem, condicionamento e flotação reversa de barita, 

condicionamento e flotação de apatita e separação magnética de alto campo.  

 

 

Figura 3.11 – Vista aérea da usina de beneficiamento. 
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Após essas etapas, o concentrado de apatita é transferido, sob a forma de polpa, por 

mineroduto, para as unidades de filtragem e de secagem, que distam cerca de sete 

quilômetros da unidade de beneficiamento mineral e os rejeitos são direcionados para 

uma barragem de contenção chamada Barragem do Buraco. 

 

Atualmente o teor médio do concentrado de apatita é de 37,0% de P2O5, obtido a partir 

de processo descrito anteriormente. O índice de recuperação gira em torno de 66,3%, 

tendo como ponto de partida o minério com teor médio de 12,5% de P2O5. O 

fluxograma da Figura 3.12 caracteriza todo o processo industrial, até a produção do 

concentrado apatítico, principal produto para produção de fertilizantes para agricultura e 

fosfato bicálcico.  

 

 

Figura 3.12 – Fluxograma simplificado do processo de beneficiamento. 
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3.4.4 – Disposição de rejeitos 

 

A barragem existente (Figura 3.13) tem por finalidade conter os três tipos de rejeitos 

provenientes da Usina de Beneficiamento: lamas, rejeitos de flotação e rejeitos 

magnéticos (magnetita). Historicamente, a barragem era construída método de jusante, a 

partir de uma barragem inicial de terra homogênea na cota 810 m, executada na década 

de 70. Nos últimos alteamentos, entre as cotas 837,5 e 850 m (atual condição da 

barragem), por razões econômicas, passou-se a adotar o método de linha de centro. 

 

 

Figura 3.13 – Imagem aérea da Barragem do Buraco. 

 

Os alteamentos são feitos com rejeitos de flotação e magnetita, transportando-se 

mecanicamente estes rejeitos até a parte de jusante da barragem, onde são espalhados e 

compactados. 

 

No que se refere à segurança de barragem, esta conta com um sistema extravasor 

robusto, calculado a partir de chuvas decamilenares e opera com borda livre de 3m. 

Além disso, conta com a instalação de 29 Indicadores de Nível D’água (INA’s) e 7 

Piezômetros (PZ’s), que são monitorados a cada 15 dias. Conta também com Inspeções 

Regulares de Segurança, executada quinzenalmente por funcionários treinados e com 

Inspeções de Segurança Trimestral, executada por equipe multidisciplinar de empresa 

terceirizada.  
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Desde o início das operações da empresa na década de 70, os rejeitos são dispostos de 

forma separada, sendo a lama e os rejeitos magnéticos dispostos na cabeceira do vale, 

próximo à Usina de Beneficiamento, e os rejeitos de flotação, direcionados por 

tubulação até a ombreira direita da barragem. Esta operação funcionava bem até que os 

rejeitos magnéticos preencheram todo o vale, reduzindo assim a declividade do terreno, 

dificultando o escoamento natural deste rejeito até a bacia de deposição (Figura 3.14).  

 

 

Figura 3.14 – Disposição da magnetita na Barragem do Buraco. 

 

Apesar das lamas e dos rejeitos magnéticos serem dispostos separados, os pontos de 

lançamentos dos mesmos são bem próximos, sendo o descarte das lamas efetuado a 

montante dos rejeitos magnéticos, auxiliando assim o arraste e a deposição da magnetita 

para um ponto mais distante do ponto de descarte. 

 

No capítulo a seguir, veremos que o ângulo de repouso da magnetita (material seco) fica 

próximo dos 38° mas, devido o lançamento ser feito de forma hidráulica, o ângulo de 

declividade do depósito cai para 5°, ou seja, a forma de disposição hidráulica, por si só, 

já constitui um agente que potencializa em muito a máxima ocupação do vale, o que 

torna imperiosos estudos de reavaliação do processo atual de disposição dos rejeitos de 

magnetita da Anglo American em Catalão.  
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CAPÍTULO 4  

 

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS REJEITOS DE 

MAGNETITA  

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados dos estudos de caracterização tecnológica 

dos rejeitos de magnetita da planta industrial da Mina Chapadão, realizados por meio de 

ensaios de laboratório e de campo, bem como as correlações obtidas a partir da 

integração destes resultados. 

 

4.1 – ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

 

Para uma reavaliação global do sistema de disposição dos rejeitos de magnetita, foram 

utilizados resultados laboratoriais de campanhas de amostragem de 2010, na qual o 

rejeito magnético foi ensaiado para compor o projeto executivo de uma nova barragem 

de rejeitos (Geoconsultoria CO08-RT-01), e outra campanha em 2013 com foco 

principal neste trabalho de dissertação. Adicionalmente, utilizaram-se informações de 

análises química e mineralógica destes rejeitos, oriundos de um projeto interno de 

geometalurgia (SERGEO, 2013). 

 

Na primeira campanha (2010), foram coletadas quatro amostras deformadas do rejeito 

magnético (designadas genericamente por MAG), com 10 kg cada uma, tomadas 

aleatoriamente no depósito. Estas amostras foram submetidas a ensaios de análise 

granulométrica por peneiramento e sedimentação (NBR-7181/84 e NBR-6502/95), 

massa específica real dos grãos (NBR-6508/84), permeabilidade a carga constante 

(NBR-13292/95) e compactação Proctor (NBR-7182/86). 

 

Na segunda campanha realizada (2013), foram executados ensaios de cisalhamento 

direto (ASTM D 3080/98) e ensaios de massa específica seca máxima e mínima (NBR-
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12004/89 e NBR- 12051/89), com base em única amostra deformada, com cerca de 50 

kg, também obtida de forma aleatória no depósito do rejeito. 

 

A Figura 4.1 mostra a localização espacial dos pontos de coleta das amostras 

laboratoriais, dos estudos de campo e das sondagens à percussão executadas nestes 

estudos. 

 

Figura 4.1 – Localização das amostras laboratoriais, de campo e sondagens SPT. 

 

4.1.1 – Análise Granulométrica Conjunta 

 

Os resultados dos ensaios granulométricos do rejeito pelos métodos de sedimentação e 

peneiramento (NBR-6502/95 e NBR-7181/84, respectivamente) estão indicados na 

Figura 4.2. A massa específica dos grãos da magnetita é de 4,75 g/cm
3
. 
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Figura 4.2 – Distribuição granulométrica das amostras de magnetita. 

 

Os resultados mostram que o material é bastante uniforme, possuindo pequenas 

variações granulométricas, com predominância de areia média (40 a 50%), de acordo 

com a classificação ABNT 6502/95, sendo o rejeito classificado como uma areia bem 

graduada, com coeficientes de não uniformidade (Cnu = D60 / D10) próximo de 6 e 

coeficientes de curvatura (Cc = D30
2 

/ D10.D60) acima de 1, atendendo, portanto, as 

premissas de Cnu  ≥ 6 e 1 < Cc  < 3. 

 

4.1.2 – Ensaio de Compactação Proctor 

 

O ensaio de compactação Proctor Normal, com reuso da amostra, foi realizado com 

base nas prescrições da norma NBR-7182/86. Para a preparação da amostra, foi 

utilizado um cilindro pequeno, com 100 mm de diâmetro e 127 mm de altura, e 3 

camadas compactadas por 26 golpes de soquete pequeno, aplicados normalmente e 

distribuídos uniformemente na superfície de cada camada. Os resultados obtidos, para 

as quatro amostras coletadas, estão indicados na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Valores de massa específica seca máxima e umidade ótima. 

 

 

4.1.3 – Permeabilidade sob Carga Constante  

 

Ensaios de permeabilidade sob carga constante foram realizados sobre as quatro 

amostras coletadas e os resultados estão indicados na Tabela 4.2, expressos para a 

temperatura de referência de 20°C e correspondentes aos índices de vazios das amostras 

ensaiadas. Os valores da condutividade hidráulica dos rejeitos de magnetita encontram-

se tipicamente na faixa média de 10
-3

 cm/s. 

 

Tabela 4.2 – Coeficientes de permeabilidade e índices de vazios das amostras. 

 

 

4.1.4 – Ensaio de cisalhamento direto 

 

Visando a obtenção das características de resistência da magnetita, foi realizado um 

ensaio de cisalhamento direto no material. Optou-se por este método por ser o mais 

simples e pelas características do próprio rejeito, de natureza granular. Como ainda não 

existe no Brasil uma norma técnica específica para a realização deste tipo de ensaio, foi 

utilizada a norma da American Society for Testing and Materials (ASTM D 3080/98). 

 

Os ensaios foram realizados na condição de campo com ρ = 2,57 g/cm
3
, drenado, sob 

tensões normais de 100, 200, 400 e 800 kPa e velocidade de cisalhamento de 0,1 

mm/min. Os resultados do ensaio estão apresentados na Figura 4.3, indicando para os 

parâmetros de resistência do rejeito: c’ = 0 e ’ = 35,6°. O rejeito apresentou 

compressão durante o cisalhamento, exibindo, assim, um comportamento de material 

fofo. 

Mag 1-1 Mag 2-1 Mag 3-1 Mag 4-1 Média

ρd máx (g/cm
3
) 2,90 2,90 2,86 2,85 2,88

wótima (%) 7,4 8,1 7,4 7,3 7,6

Mag 1-1 Mag 2-1 Mag 3-1 Mag 4-1 Média

k20 (cm/s)  1,5x10
-3

1,4x10
-3

1,5x10
-3

2,5x10
-3

1,7x10
-3

e 0,72 0,72 0,75 0,75 0,73
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.3 – Resultados do ensaio de cisalhamento direto: (a) x tensão cisalhante x 

deslocamento horizontal; (b) deslocamento vertical x deslocamento horizontal; (c) 

envoltória de resistência. 
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4.1.5 – Índices de Vazios Natural, Máximo, Mínimo e Compacidade Relativa 

 

Para a determinação dos índices de vazios máximo e mínimo, aplicaram-se as 

prescrições das normas NBR 12004 e NBR 12051. Ambas as normas estabelecem que o 

material seja granular, não coesivo e que contenha no máximo 12% (em massa) de 

material passante na peneira #200 (0,075 mm), exigências atendidas pelo rejeito de 

magnetita.  

 

Os resultados obtidos estão sistematizados na Tabela 4.3. Constata-se uma condição de 

campo muito próxima à condição de compacidade mínima do material (correspondente 

à condição de emax), caracterizando, assim, a natureza fofa do rejeito em seu sistema de 

disposição atual. 

 

Com base nos valores dos índices de vazios limites e de campo, determinou-se a sua 

compacidade relativa, obtendo-se o valor de 24%. 

 

Tabela 4.3 – Índices de vazios natural, máximo e mínimo do rejeito. 

 

 

4.2 – ENSAIOS DE CAMPO 

 

Visando comparar e correlacionar os resultados obtidos através de ensaios laboratoriais 

foram executadas três campanhas de ensaios de campo. Ao todo foram executadas 

sondagens SPT (Standard Penetration Test), massa específica utilizando cilindro de 

cravação, umidade utilizando métodos da garrafa speedy e da frigideira, permeabilidade 

in situ por meio de permeâmetro de campo e granulometria in situ, utilizando apenas 

peneira #200 (0,075 mm). 

 

 

 

 

 

emax = 0,98 e = 0,90 emin = 0,64

Mag 5-2
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4.2.1 – Sondagens SPT 

 

A Norma Brasileira (NBR-6484/01) estabelece que, para a execução deste tipo de 

ensaio, é necessário um amostrador com 34,9 mm de diâmetro interno e 50,8 mm de 

diâmetro externo. Para efetuar a cravação deste amostrador, um martelo de 65 kg deve 

ser elevado a uma altura de 75 cm, a partir do topo da cabeça de bater e, em seguida, 

deixado cair livremente sobre o material. O valor NSPT é o número de golpes para fazer 

o amostrador penetrar 300mm, após uma cravação inicial de 150mm. Normalmente 

executa-se este procedimento a cada metro perfurado, chegando-se a uma profundidade 

específica de projeto ou até que se atinja o horizonte impenetrável, em que o amostrador 

não consegue avançar com a cravação apenas utilizando a energia da queda livre do 

martelo.  

 

Entretanto, nem os procedimentos, nem o próprio equipamento do ensaio, estão 

completamente padronizados. No Brasil, existe uma normalização própria para o ensaio 

(NBR 6484/80) mas que apresenta diversas variantes regionais. É importante ressaltar 

ainda que a energia nominal transferida ao amostrador, durante o processo de cravação, 

não corresponde exatamente à sua energia de queda livre, em função de perdas por 

atrito e ao próprio mecanismo de transferência de esforços durante a cravação. Outro 

fator de influência relevante refere-se aos efeitos das tensões confinantes in situ; neste 

caso, aplica-se um fator corretivo Cn aos valores NSPT originais, tal que Ncorr = Cn.NSPT. 

 

Duas sondagens SPT foram executadas no depósito de rejeitos de magnetita e os perfis 

obtidos estão apresentados na Figura 4.4, em termos dos registros dos valores NSPT (sem 

correções) com a profundidade dos rejeitos de magnetita. Apesar de se ter executado 

dois SPT’s, entende-se que este quantitativo deverá ser aumentado caso o projeto de 

uma nova pilha de rejeitos magnéticos for levado adiante. 
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Figura 4.4 – Perfis das sondagens SPT: NSPT x profundidades dos rejeitos. 

 

Os resultados evidenciam a heterogeneidade do depósito de rejeitos e uma não 

tendência expressiva de aumento dos valores de NSPT com a profundidade, mas pelo 

gráfico não é isto que vem acontecendo. Uma explicação para este efeito pode estar 

relacionado com o próprio sistema de disposição utilizado no descarte dos rejeitos; 

conforme exposto previamente, os pontos de lançamento da magnetita com o do rejeito 

da lama são bastante próximos. Desta forma, o depósito fica sujeito aos efeitos de 

intercalação do rejeitos finos (lama), formando bolsões, na magnetita, afetando os 

valores da resistência à penetração do depósito de rejeitos.  

 

Procedendo-se às correções dos valores NSPT do ensaio, foram obtidos os perfis 

indicados nas Figura 4.5 e 4.6. Para as correções de energia e tensões confinantes, 

foram adotadas as propostas contidas no trabalho de Passos (2009), sendo σ`v  a tensão 

vertical efetiva in situ, expressa em kN/m
2
: 

 

 Padrão de referência: N60 = (NSPT x Energia Aplicada) / 60, no Brasil, utiliza-se 

um fator corretivo de 66% para o valor da energia teórica aplicada; 
 

 Terzaghi e Peck (1948): N = 15 + (N – 15) / 2; 
 

 Gibbs & Holtz (1957): Cn = (98,1 / σ`v)
0,5

; 
 

 Skempton (1986): Cn = 200 / (100 + σ`v). 
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Figura 4.5 – Valores corrigidos de NSPT para a Sondagem 1. 

 

Figura 4.6 – Valores corrigidos de NSPT para a Sondagem 2. 
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Valores de NSPT são comumente utilizados na prática da engenharia para a obtenção de 

potros parâmetros geotécnicos como, por exemplo, a compacidade relativa (CR) ou o 

ângulo de atrito efetivo (’): 

 Gibbs & Holtz (1957): CR = [
      

           
]
   

 

 Skempton (1986): CR = [ 
      

           
 ]
   

 

 

 Meyerhof (1957): ’ = 28 + 15 CR 

 

 de Mello (1971): tg ’ = 0,712 / (1,49 - CR) 

 

 Godoy (1983): ’ = 0,4 . NSPT + 28° 

 

Utilizando-se estas correlações, foram elaboradas as tabelas a seguir (Tabela 4.4 e 4.5), 

com base nos valores originais do NSPT 60 e adotando-se os valores de CR estimados 

pela relação proposta por Gibbs & Holtz (1957). 
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Tabela 4.4 – Valores de CR (%) e de ’ obtidos a partir de NSPT (Sondagem 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade (m)
Gibbs & Holtz 

(1957)

Skempton 

(1986)

Meyerhof 

(1957)

de Mello 

(1971)

Godoy 

(1983)

0,00 - 0,45 59% 36% 33,4° 32,3° 28,9°

1,00 - 1,45 72% 55% 36,3° 37,2° 31,1°

2,00 - 2,45 61% 50% 35,4° 35,6° 31,5°

3,00 - 3,45 51% 43% 34,4° 33,8° 31,5°

4,00 - 4,45 52% 44% 34,6° 34,2° 32,8°

5,00 - 5,45 50% 43% 34,4° 33,9° 33,7°

6,00 - 6,45 41% 35% 33,2° 32,0° 32,4°

7,00 - 7,45 41% 35% 33,2° 31,9° 32,8°

8,00 - 8,45 42% 36% 33,3° 32,1° 33,7°

9,00 - 9,45 29% 25% 31,7° 29,8° 31,1°

10,00 - 10,45 30% 25% 31,8° 29,9° 31,5°

11,00 - 11,45 32% 27% 32,0° 30,2° 32,4°

12,00 - 12,45 29% 24% 31,6° 29,7° 32,0°

13,00 - 13,45 30% 25% 31,7° 29,8° 32,4°

14,00 - 14,45 27% 22% 31,4° 29,3° 32,0°

15,00 - 15,45 23% 19% 30,8° 28,7° 31,1°

16,00 - 16,45 27% 22% 31,3° 29,2° 32,4°

17,00 - 17,45 29% 24% 31,6° 29,6° 33,7°

18,00 - 18,45 32% 26% 31,8° 30,0° 35,0°

19,00 - 19,45 30% 24% 31,6° 29,7° 34,6°

Média 39% 32% 32,8° 31,4° 32,3°

CR (%) ɸ' (°)

SONDAGEM 1
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Tabela 4.5 – Valores de CR (%) e de ’ obtidos a partir de NSPT (Sondagem 2). 

 

 

4.2.2 – Massa Específica In Situ, Umidade e Índice de Vazios 

 

Para a obtenção da massa específica do material in situ, foram coletadas seis amostras, 

utilizando-se do método do cilindro de cravação de cilindro com volume conhecido. Os 

procedimentos do ensaio são basicamente os seguintes (Figura 4.7): 

 

‒ Utilização de um cilindro metálico com volume conhecido; no caso o cilindro 

possuía 10,10 cm de diâmetro por 12,90 cm de altura, com volume de 1034 cm
3
;  

‒ Obtenção da tara do cilindro; no caso, 1920 g; 

‒ Cravação do cilindro no material a ser amostrado; 

Profundidade (m)
Gibbs & Holtz 

(1957)

Skempton 

(1986)

Meyerhof 

(1957)

de Mello 

(1971)

Godoy 

(1983)

0,00 - 0,45 93% 57% 42,0° 51,9° 28,9°

1,00 - 1,45 41% 31% 34,2° 33,5° 31,5°

2,00 - 2,45 70% 55% 38,4° 41,9° 32,0°

3,00 - 3,45 64% 53% 37,7° 40,1° 32,8°

4,00 - 4,45 64% 53% 37,6° 39,9° 32,0°

5,00 - 5,45 52% 44% 35,9° 36,4° 32,4°

6,00 - 6,45 51% 43% 35,6° 35,9° 32,0°

7,00 - 7,45 45% 38% 34,7° 34,3° 32,8°

8,00 - 8,45 46% 39% 34,9° 34,7° 32,8°

9,00 - 9,45 43% 37% 34,5° 34,0° 32,8°

10,00 - 10,45 41% 35% 34,1° 33,4° 32,0°

11,00 - 11,45 35% 30% 33,3° 32,0° 33,7°

12,00 - 12,45 40% 34% 34,0° 33,2° 32,4°

13,00 - 13,45 34% 28% 33,1° 31,7° 32,8°

14,00 - 14,45 34% 28% 33,1° 31,7° 37,2°

15,00 - 15,45 45% 37% 34,7° 34,4° 35,9°

16,00 - 16,45 40% 33% 34,0° 33,1° 35,0°

17,00 - 17,45 36% 30% 33,4° 32,3° 28,0°

Média 49% 39% 35,3° 35,8° 32,6°

CR (%) ɸ' (°)

SONDAGEM 2
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‒ Retirada do cilindro do solo e remoção do excesso de material das duas 

extremidades com o auxílio de espátula; 

‒ Obtenção do peso total (conjunto magnetita + cilindro); 

‒ Determinação da massa específica:  = massa do rejeito/volume do cilindro. 

 

(a) medição do diâmetro do cilindro 

 

(b) medição da altura do cilindro 

 

(c) cravação do cilindro 

 

(d) obtenção do (cilindro + amostra) 

Figura 4.7 – Procedimentos do ensaio do cilindro amostrador. 

 

Para a obtenção da umidade, foram utilizados os métodos da garrafa speedy (amostras 1 

a 4) e o método da frigideira (amostras 5 e 6). O método da garrafa speedy (Figura 4.8) 

consiste na obtenção da umidade por meio de um cilindro metálico hermeticamente 

fechado e com um manômetro acoplado.  
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(a) Garrafa speedy 

 

(b) ampolas de carbureto. 

Figura 4.8 – Procedimentos do ensaio de umidade com garrafa speedy. 

 

Uma pequena quantidade de material é inserida dentro deste recipiente, juntamente com 

ampolas de carbureto. Este cilindro é vedado e inicia-se o processo de agitação. Devido 

a agitação, as ampolas de carbureto se quebram reagindo com a umidade presente na 

amostra de solo, produzindo gás acetileno. A pressão que este gás exerce no interior do 

cilindro é lida no manômetro e, por meio da tabela de calibração do aparelho, obtém-se 

a umidade do material. 

 

O método da frigideira (Figura 4.9) caracteriza-se pela pesagem da amostra do material 

in situ. A partir daí, esta amostra é acondicionada dentro de um copo de alumínio e 

posicionada em uma panela contendo areia para, em seguida, ser levada ao fogo. A areia 

dentro da panela evita que a temperatura seja muito alta, retirando possíveis moléculas 

de água da estrutura dos minerais. Para a verificação da completa secagem da amostra é 

utilizada uma placa de vidro que fecha a boca do copo. Se não houver formação de 

gotículas de água nesta placa, a amostra está seca e é pesada novamente. Procedendo-se 

à subtração do peso da amostra in situ pelo da amostra seca, tem-se o peso de água que 

foi perdida pela evaporação e, consequentemente, a umidade do material. 
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(a) amostra na frigideira 

 

(b) verificação da umidade. 

Figura 4.9 – Procedimentos do ensaio de umidade pelo método da frigideira. 

 

A partir dos valores da umidade in situ e da densidade real de grãos, cujo valor foi 

obtido previamente em laboratório (4,75 g/cm
3
), foram estimados os valores dos índices 

de vazios correspondentes das amostras. A Tabela 4.6 sistematiza os valores de massa 

específica úmida, teor de umidade, massa específica seca e índice de vazios para todas 

as amostras analisadas resultando, para o rejeito, um valor médio de   = 26,0 kN/m
3
. 

 

Tabela 4.6 – Parâmetros físicos das amostras ensaiadas (speedy 1 a 4 e frigideira 5 e 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 Média

ρ (g/cm
3
) 2,61 2,57 2,74 2,55 2,53 2,87 2,65

w (%) 7,4 6,5 3,4 2,8 5,1 4,9 5,0

ρd  (g/cm
3
) 2,43 2,41 2,65 2,48 2,41 2,74 2,52

e 0,95 0,97 0,79 0,91 0,97 0,74 0,88
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4.2.3 – Permeabilidade In Situ 

 

Os ensaios de permeabilidade em campo foram realizados com as amostras 5 e 6 

obtidas a partir do cilindro de cravação, sendo obtidos os valores indicados na Tabela 

4.7, da ordem de 10
-3

 cm/s em ambos os casos. 

 

 

(a) Permeâmetro de campo. 

 

(b) Ensaio em execução 

Figura 4.10 – Procedimentos do ensaio de umidade em campo. 

 

Tabela 4.7 – Coeficientes de permeabilidade obtidos com amostras in situ. 

 

 

4.2.4 – Granulometria em situ 

 

As amostras secadas pelo método da frigideira (ensaios 5 e 6) foram submetidas ao 

peneiramento pela #200. Pesando-se o material total e retido na peneira, foram obtidas 

as porcentagens retida e da fração de finos presentes, entre 12% e 15% (Tabela 4.8). 

Tabela 4.8 – Resultados do ensaio de granulometria in situ. 

 

 

 

 

 

5 6

k (cm/s) 5,3x10
-3

5,8x10
-3

5 6

# 200 (% retido) 85 88
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4.3 – CORRELAÇÕES DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS 

 

Ao se comparar os valores de compacidade relativa obtidos pelos ensaios de laboratório 

e por meio das correlações com valores do NSPT, constata-se discrepâncias elevadas e o 

valor de laboratório é bastante inferior às faixas de distribuição obtidas em campo. Tais 

variações parecem estar associadas diretamente aos valores dos índices de vazios limites 

obtidos pelos ensaios de laboratório, que parecem não representar bem as condições 

limites de compacidade de materiais granulares resultantes de beneficiamento industrial.  

 

Esta proposição deve ser melhor confirmada pela realização de ensaios complementares 

dos índice de vazios máximos e mínimos em laboratório, mesmo porque os valores de 

índice de vazios das amostras coletadas em campo estão inseridos na faixa dos valores 

limites de índices de vazios obtidos nos ensaios de laboratório.  

 

As correlações se mostraram bastante melhores para as estimativas dos valores dos 

ângulos de atrito efetivo, com média geral próxima ao valor obtido no ensaio de 

cisalhamento direto (35,6°). 

 

Os valores encontrados em campo para a massa específica seca estão consistentemente 

abaixo do valor limite imposto pelo ensaio de compactação Proctor Normal.  Por outro 

lado, embora de frágil recomendação como sistemática de controle da umidade em 

obras geotécnicas, devido aos vários processos de calibração e cuidados especiais 

exigidos pelo dispositivo, os resultados obtidos mediante o uso da garrafa speedy 

apresentaram média satisfatória, mas a qualidade dos valores obtidos não são confiáves. 

Contudo, para análises de teor de umidade aconselha-se o método da frigideira.  

 

Os resultados de campo indicaram valores de condutividade hidráulica essencialmente 

concordantes com os resultados dos ensaios realizados sob carga constante em 

laboratório, sempre na ordem de 10
-3

 cm/s.  

 

O peneiramento simples realizado em campo caracterizou um valor da fração de finos 

entre 12% e 15% (porcentagens retidas entre 85% e 88%), bem abaixo dos valores 

indicados pelas análises granulométricas realizadas em laboratório, entre 4% e 6% (para 
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porcentagens retidas entre 94 e 96% na peneira 200). Esta diferença pode estar 

relacionada com as mudanças ocorridas no processo de beneficiamento nos últimos 

anos. A campanha de amostragem para realização dos ensaios laboratoriais aconteceu 

em 2009, enquanto a campanha de campo foi realizada em 2013. Neste intervalo, a 

usina de beneficiamento adquiriu separadores de alto campo magnético, capazes de 

retirar frações finas de magnetita muito maiores da matriz do concentrado apatítico. 

 

4.4 – CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA DOS REJEITOS 

 

Como investigação complementar, tem-se informações de análises não geotécnicas para 

a caracterização química e mineralógica dos rejeitos de magnetita. As informações 

contidas neste tópico foram retiradas do relatório da SERGEO, 2013. 

 

A composição química destes materiais foram obtidas por meio de análises pontuais, 

utilizando-se uma microssonda eletrônica SX50 da Universidade de Chicago, 

utilizando-se feixes de 15kV, com procedimentos ajustados para cada tipo mineral. 

 

Na microssonda eletrônica, um feixe de elétrons de alta energia excita, em um pequeno 

ponto da amostra (cuja localização é estabelecida com auxílio de um microscópio 

ótico), os minerais presentes (na forma de uma seção ou lâmina polida), sendo as 

radiações emitidas analisadas por um espectrômetro. Estas análises fornecem a 

composição química dos principais minerais constituintes, e mesmo a presença de 

alguns dos elementos-traço presentes na amostra.  

 

Foram realizadas três análises pontuais por cristal, em três cristais de cada amostra. A 

determinação da composição química média dos minerais por amostra foi obtida a partir 

das médias das composições obtidas para cada amostra; os resultados finais estão 

indicados na Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9 – Composição química média dos rejeitos de magnetita (%). 

 

 

TiO2 Cr2O3 Al2O3 V2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO Nb2O5 Total

2,27 0,12 0,07 0,21 63,70 28,59 0,45 2,19 0,01 97,61
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Análises mineralógicas de rejeitos têm sido realizadas comumente pela aplicação 

integrada das técnicas de difratometria de raios – X e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Na técnica MEV, um feixe concentrado de elétrons é gerado e 

focalizado sobre uma amostra em lâmina do rejeito, promovendo-se uma varredura 

sobre pequena região da mesma. Os elétrons secundários, os retro-espalhados e ainda os 

raios-X, que são gerados a partir do feixe de elétrons primários, carregam informações 

que descrevem e identificam os minerais presentes. As lâminas são, então, fotografadas 

permitindo a obtenção de micrografias dos minerais presentes.  

 

Os ensaios foram realizados no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) do Rio de 

Janeiro sobre 38 amostras de magnetita. A interpretação qualitativa de espectro foi 

efetuada por comparação com padrões contidos no banco de dados do CETEM e as 

análises quantitativas (valores médios dados na Tabela 4.10) foram feitas pelo método 

de refinamento de espectro multifásico total (método de Rietveld), por meio de software 

específico.  

 

Tabela 4.10 – Constituição mineralógica do rejeito de magnetita. 

 

Média Mínimo Máximo

Magnetita 58,70 54,27 64,33

Hematita 18,77 15,72 22,70

Apatita 6,27 2,93 9,60

Ilmenita 4,67 2,57 7,57

Quartzo 4,57 2,51 8,18

Goethita 2,62 1,67 3,34

Gorceixita 1,31 0,58 1,64

Dolomita 1,23 0,00 2,01

Caolinita 0,80 0,15 1,33

Barita 0,51 0,19 0,85

Flogopita 0,21 0,07 0,43

Anatásio 0,13 0,00 0,42

Monazita 0,08 0,01 0,14

Ba-Pirocoloro 0,07 0,00 0,22

Baddeleyita 0,05 0,00 0,54

Calzirtita 0,02 0,00 0,26

Concentrado de Magnetita (N = 38)
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Os resultados evidenciam que a magnetita é constituída essencialmente por óxidos 

(magnetita, hematita e ilmenita), cerca de 82%. A apatita presente (cerca de 6%) 

apresenta-se sob a forma de partículas mistas com magnetita, incluídas ou incluindo-as 

na composição. Adicionalmente, a composição média da magnetita apresenta 4-5 % de 

quartzo, 1% de gorceixita e 1 % de dolomita, como constituintes mais relevantes. A 

Figura 4.11 apresenta algumas fotomicrografias dos minerais presentes. 

 

 

(a) partícula formada por apatita e magnetita 

 

(b) apatita com inclusões de magnetita  

 

(c) magnetita com inclusão de apatita  

 

(d) magnetita com inclusões de apatita 

Figura 4.11 – Micrografias de minerais presentes no rejeito de magnetita. 

 

Pelas características geotécnicas da magnetita, particularmente pelos parâmetros de 

granulometria (material francamente granular), análise mineralógica (presença maciça 

de óxidos, caracterizando materiais com elevada resistência à abrasão), permeabilidade 

(materiais francamente permeáveis) e resistência por cisalhamento direto e por 

sondagens SPT (elevada resistência mecânica), constata-se a pertinência da disposição 

destes materiais sob a forma de uma pilha drenada de grande porte, com as seguintes 

premissas de projeto: 
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 magnitude e volumes compatíveis com a produção total dos rejeitos de 

magnetita para toda a vida útil da planta industrial da Mina Chapadão; 

 

 execução da pilha de rejeitos pelo método de alteamento para montante, 

a partir de um dique inicial em solo compactado e alteamentos 

executados com os próprios rejeitos, face às suas boas características 

mecânicas e hidráulicas; 

 

 implantação de um sistema de drenagem interna de extensão limitada, na 

forma de um tapete drenante, face às características permeáveis dos 

rejeitos de magnetita; 

 

 manutenção de uma extensão mínima da praia de rejeitos em relação ao 

reservatório formado pelas águas de acumulação e das águas de 

infiltração, que deverão ser, então, bombeadas para reutilização no 

processo de beneficiamento industrial; 

 

 locação da pilha em área próxima à usina de beneficiamento e em cota 

inferior à da planta industrial; 

 

 locação da pilha em terreno de boas condições geotécnicas de fundação, 

com parâmetros de resistência conhecidos ou passíveis de aferição; 

 

 análise da estabilidade global (da pilha como um todo) e local (para um 

dado alteamento) do sistema pilha – fundação, considerando uma linha 

freática deplecionada e limitada pelo tapete drenante, sob diferentes 

hipóteses de projeto.  

 

Com base nestas premissas de projeto, fez-se uma proposição de um sistema em pilha 

drenada para a disposição exclusiva dos rejeitos de magnetita gerados na planta 

industrial da Mina Chapadão, apresentada e discutida no capítulo seguinte desta 

dissertação. 
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CAPÍTULO 5  

 

ANÁLISE DA ESTABILIDADE DA PILHA DE MAGNETITA 

 

Em função das considerações prévias, uma alternativa potencial para a continuidade do 

processo de disposição de rejeitos da lavra de rocha fosfática, contendo apatita, na Mina 

Chapadão, de propriedade da empresa Anglo American, localizada no município de 

Ouvidor/GO, consistiria na implantação de um sistema para disposição em separado dos 

rejeitos magnéticos da planta.  

 

Esta estrutura seria representada por uma pilha de rejeitos de magnetita, localizada em 

uma área próxima à área da Usina de Beneficiamento. Em se tratando de uma 

possibilidade concreta de implantação a curto prazo e de forma a não incentivar 

quaisquer possíveis especulações, as coordenadas geográficas desta nova área serão 

mantidas em sigilo. 

 

5.1 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA 

 

Para a escolha do melhor local para implantação da pilha de magnetita, procedeu-se a 

um levantamento topográfico da região em foco. Devido ao fato de que nem todas as 

áreas vizinhas ao empreendimento são de propriedade da Anglo American, buscou-se no 

mercado uma alternativa para este levantamento, optando-se pelo escaneamento por 

radar como uma alternativa rápida e barata, levando-se em consideração a extensão da 

área imageada e o prazos do levantamento, uma vez que, assim, torna-se desnecessário 

a obtenção de autorização para entrada em propriedades vizinhas. 

 

O trabalho do aerolevantamento foi realizado com reconhecimento de campo no período 

de 24 a 29 de julho de 2013, utilizando-se uma aeronave modelo Rockwell 690B – Turbo 

Commander (Figura 5.1), a 20.000 pés de altitude. Foram realizados quatro voos no total, 
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sendo o primeiro de calibração mediante a instalação de refletores em campo e os 

demais para o efetivo mapeamento da área.  

 

 

Figura 5.1 – Aeronave Rockwell 690B – TurboCommander. 

 

O Radar Aerotransportado de Abertura Sintética é um sistema imageador de visada 

lateral que trabalha com sinais de rádio (pulsos) na faixa UHF e micro-ondas. O 

equipamento básico de mapeamento SAR/InSAR consiste em um radar com um 

Sistema de Navegação Inercial (INS) com GPS (Global Positioning System) cinemático 

instalado em uma plataforma aerotransportada (aeronave). 

 

Este sistema adquire três imagens complexas de forma simultânea a partir de três 

antenas da banda X. Com este sistema, além das imagens de intensidade, obtêm-se 

também valores de diferença de fase relacionados com o modelo de superfície e terreno. 

O plano de voo foi realizado considerando-se as características da área de mapeamento, sensor e 

aeronave.  

 

Por meio de software específico denominado FMS (Flight Management System), foram 

geradas as linhas de voo de recobrimento, denominadas tracks, a partir do polígono que 

define o perímetro da área em estudo. Com base na posição geográfica já definida dos 

refletores, foi gerado um corner track a partir dos refletores instalados em campo para 

calibração do processamento. Durante todos os voos foram utilizados 2 receptores 

geodésicos de dupla frequência (L1/L2), com a finalidade de coletar dados para 



62 
 

posterior processamento, os quais são utilizados na correção posicional e da trajetória da 

aeronave, aumentando a precisão dos dados coligidos para até 0,03 metros. 

Após a realização de cada voo, os dados adquiridos foram levados para a base de 

operação, sendo realizada a transcrição dos dados brutos gerados pelo sensor, tal como 

o processamento inercial dos dados do sistema de navegação da aeronave, juntamente 

com os dados das bases GPS instalado no aeródromo. Esses processos têm por 

finalidade garantir a qualidade dos dados adquiridos para posterior processamento das 

imagens. Os dados gerados foram enviados para processamento, gerando-se o mapa 

topográfico da área de interesse (Figura 5.2).  

 

 

Figura 5.2 – Mapa topográfico da área de interesse (curvas de níveis de 2m). 

 

Após a confecção do mapa topográfico básico, utilizou-se um outro software − 

RISCAN PRO versão 1.7.2 da fabricante RIEGL − para a geração do wireframe 
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mostrado na figura 5.3, que constitui uma representação espacial da superfície do 

terreno, onde as cores mais quentes representam as áreas mais elevadas. 

 

 

Figura 5.3 – Wireframe da área de interesse. 

 

A partir da aplicação conjugada dos softwares AutoCAD 2010 e RISCAN PRO 1.7.2, 

procedeu-se à locação espacial da pilha a ser projetada (Figura 5.4), próxima à Usina de 

Beneficiamento, em um local de geologia conhecida (relatório Geoconsultoria CO06-

RT-01), além de possuir volume de estocagem da ordem de 30 milhões de metros 

cúbicos, volume previsto para a geração dos rejeitos magnéticos até o final das 

operações da Mina Chapadão. 

 

As coordenadas geográficas do local escolhido não são apresentadas a fim de se evitar 

especulações imobiliárias, visto que a área em questão ainda não pertence à empresa 

Anglo American. 
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Figura 5.4 – Locação da pilha no mapa topográfico e no wireframe da área de interesse.  

 

5.2 – ESTUDO DA ESTABILIDADE DA PILHA  

 

Este estudo teve por objetivo avaliar as condições de estabilidade do projeto proposto 

com base nas técnicas convencionais de equilíbrio limite. O estudo de estabilidade foi 

realizado por meio do Programa GeoStudio 2012, módulo Slope, licenciado para a 

Anglo American. Este autor optou por adotar o método rigoroso de Morgenstern e Price, 

padrão do programa. O estudo foi desenvolvido em condições bidimensionais para a 

seção de máxima altura da pilha (130m), projetada com dique de partida em solo 

compactado e 12 alteamentos para montante, todos com 10m de altura (Figura 5.5). 

  

 

Figura 5.5 – Caracterização da seção de maior altura da pilha. 
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Visando facilitar a operacionalização da pilha em questão, para a escolha do layout 

final, optou-se pela adoção de parâmetros geométricos próximos ao que hoje se pratica 

nas pilhas de estéril existente, bancos de 10 metros de altura e crista de 5 metros, 

alterando-se apenas o ângulo de face, que foi suavizado, passando de 26° para 20°. O 

modelo considerou também a presença de um reservatório com praia de 150m de 

extensão em relação à crista visto que este rejeito será lançado de forma hidráulica. Esta 

condição foi assumida como sendo de regime operacional. A água armazenada nesta 

bacia e a resultante do processo de infiltração serão bombeadas para reutilização no 

processo de beneficiamento industrial. 

 

De acordo com os requisitos legais atuantes no Brasil, apesar do depósito de magnetita 

se apresentar em forma de pilha depois de finalizado o processo construtivo, durante os 

alteamentos, ela se comporta como barragem. Por este motivo, o fator de segurança 

mínimo aceitável para esta estrutura é de 1,5. 

 

O sistema de drenagem foi modelado como material único (dreno e transições) 

totalizando 2m de espessura e 225m de extensão. A fundação local apresenta-se como 

um solo coluvionar sobrejacente a espesso depósito de solo residual. Para este modelo 

foram simuladas espessuras médias de 4m para o colúvio e 16m para o solo residual, 

totalizando uma espessura na região da fundação da pilha da ordem de 20m. 

 

Para a construção deste perfil geológico, levou-se em consideração informações sobre o 

terreno de uma área próxima, distante aproximadamente 1 km da área em questão, visto 

que a área escolhida para o projeto da pilha não é de propriedade da Anglo American. 

Os parâmetros geotécnicos adotados para os diferentes materiais constituintes da pilha 

projetada foram retirados do relatório técnico da Geoconsultoria CO06-RT-01 e estão 

apresentados na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 − Parâmetros geotécnicos dos materiais da pilha. 

Cores Materiais γ (kN/m³) ϕ' (°) c' (kPa) 

  rejeito 26 35,6 0 

  colúvio 16 28 10 

 solo residual 18 26 30 

  solo do dique 20 32 18 

  dreno de pé 18 35 0 

 

5.2.1 – Caso 1: Análise da Estabilidade Global 

 

As análises da estabilidade global da pilha indicam um FS mínimo igual a 1,58, para 

uma superfície crítica circular tangenciando o limite inferior do solo residual com 

camada resistente em grande profundidade (Figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6 – Análise da estabilidade global da pilha. 

 

O programa dispõe de uma rotina de otimização, para um melhor detalhamento da 

posição da superfície crítica previamente estabelecida. Aplicando-se esta ferramenta do 

programa, o modelo indicou variação pouco expressiva em relação à análise inicial, 

com FS assumindo valor de 1,56 (Figura 5.7). Para a geometria considerada, a 

superfície circular mostra-se adequada e consistente com a superfície mista mais 

provável, em função da locação quase integral no maciço da pilha e ao longo do solo 

residual de fundação. 
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Figura 5.7 – Análise otimizada da estabilidade global da pilha. 

 

5.2.2 – Caso 2: Análise da Estabilidade Local 

 

Análises adicionais foram aplicadas para se avaliar a estabilidade local, relativa às 

condições de um dado alteamento (Figura 5.8). A superfície crítica é superficial (FS = 

1,99) e caracteriza um mecanismo de ruptura translacional de espessura muito reduzida, 

praticamente uma instabilização definida pelo escoamento superficial da magnetita 

(Figura 5.9). 

 

 

Figura 5.8 – Análise da estabilidade local da pilha (para um dado alteamento). 



68 
 

 

Figura 5.9 – Análise da estabilidade local da pilha (detalhamento). 

 

5.2.3 – Caso 3: Retroanálise da Estabilidade Global  

 

O estudo a seguir foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar a condição limite de 

resistência dos rejeitos da pilha à sua ruptura global. A superfície crítica corresponderia 

a uma extrapolação da condição localizada para a pilha como um todo, definindo um 

mecanismo de ruptura quase superficial (Figura 5.10). Esta condição limite seria 

imposta para um ângulo de atrito do rejeito igual a 18,4°, em termos de tensões efetivas. 

 

 

Figura 5.10 − Retroanálise para estabilidade global em equilíbrio limite. 
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5.2.4 – Caso 4: Estabilidade Global com Fundação Resistente 

 

Este cenário procurou estabelecer as condições de estabilidade global da pilha no caso 

da fundação apresentar-se relativamente mais resistente que o rejeito. Neste caso, a zona 

potencial torna-se mais rasa e essencialmente inserida no domínio da própria pilha 

(Figura 5.11) com FS = 2,05.  

 

Figura 5.11 – Análise da estabilidade global da pilha para fundação resistente. 

 

5.2.5 – Caso 5: Análises da estabilidade pelo Método Sigma Stress 

 

O método Sigma Stress faz a integração dos resultados de estabilidade (Programa 

Slope) com os estados de tensões atuantes na base de cada fatia (Programa Sigma), 

tomando-se como referência a condição construtiva final da pilha, relativa à execução 

do seu último alteamento.  Neste modelo, é possível obter a estabilidade local na base 

de cada fatia e o fator de segurança é obtido por meio da média ponderada dos valores 

obtidos ao longo da base de cada fatia. 

 

O estudo tensão-deformação foi realizado para uma condição de fundação em solo 

residual competente, enquanto as análises de estabilidade admitiram a condição da 

fundação em solo residual e em solo coluvionar. Os parâmetros de deformabilidade 

foram estimados, com base em valores de referência genericamente adotados para 

materiais similares (Tabela 5.2). Estudos de sensibilidade com a variação dos módulos 

foram desenvolvidos e não houve evidências de variação significativa das tensões. 
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Tabela 5.2 - Parâmetros de resistência e deformabilidade. 

Cor Materiais γ (kN/m³) ϕ' (°) c' (kPa) E (MPa) 

 

Rejeito 26 35,6 0 20 

 

Colúvio 16 28 10 20 

 

Dique de Partida 20 32 18 30 

 

Dreno de pé 18 35 0 50 

 

Solo Residual 18 26 30 30 

 

Para a condição de fundação em solo residual resistente, foi obtido um fator de 

segurança médio igual a 1,94 pelo método Sigma Stress (Figura 5.12), equivalente ao 

valor de 2,05 obtido pelo método convencional por equilíbrio limite de Morgenstern e 

Price. 

 

Figura 5.12 – Análise da estabilidade global da pilha pelo método Sigma Stress (para 

fundação em solo residual resistente). 
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A variação dos valores locais de FS estão indicados na Figura 5.13 e se mostram 

sistematicamente superiores a 1,5. 

 

 

Figura 5.13 – Variação dos fatores de segurança locais para fundação em solo residual. 

 

O cenário para a condição de fundação em colúvio está apresentado na Figura 5.14. 

Neste caso o fator de segurança obtido, igual a 1,54, próximo ao valor de 1,56 

encontrado pelo método de Morgenstern e Price (1,37). 

 

 

Figura 5.14 – Análise da estabilidade global da pilha pelo método Sigma Stress (para 

fundação em solo coluvionar). 
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Analogamente ao caso anterior, a Figura 5.15 apresenta a variação dos valores locais de 

FS, indicando uma mobilização bastante diferenciada das resistências locais ao longo da 

superfície crítica de ruptura, particularmente nas zonas limitadas entre 200m – 300m e 

próximas a 500m, em que estes valores de FS locais tenderam a ser críticos. 

 

Figura 5.15 – Variação dos fatores de segurança locais para fundação em colúvio. 
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CAPÍTULO 6  

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS ADICIONAIS 

 

6.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo da vida útil de um empreendimento de mineração, considerando a 

complexidade e as variações das atividades envolvidas, impostas pelas necessidades do 

mercado e pelas diferentes frentes de lavra, há que se reavaliar metodologias vigentes e 

procedimentos operacionais rotineiros, de forma a atender estas novas exigências e 

desafios. Isto se aplica na otimização dos processos de lavra e beneficiamento, visando 

produzir concentrados de melhor qualidade com minérios de teores mais baixos, como 

também na garantia de uma melhor estocagem e gestão dos resíduos gerados na planta 

industrial, sejam estéreis ou rejeitos.  

 

Tal situação é bem caracterizada no estudo de caso apresentado neste trabalho: lavra de 

rocha fosfática, contendo apatita, na Mina Chapadão, de propriedade da empresa Anglo 

American, localizada no município de Ouvidor/GO, cujo produto final compreende 

materiais fosfatados para correção de solos na agricultura e o fosfato bicálcico para 

alimentação animal. 

 

No processo atual de beneficiamento da rocha fosfática da Mina Chapadão, são gerados 

três diferentes tipos de rejeitos: lama, rejeitos de flotação e resíduos magnéticos, que são 

descartados conjuntamente na Barragem de Rejeitos do Buraco: os rejeitos de flotação 

utilizados como material construtivo dos sucessivos alteamentos e conformação de praia 

e a lama e os rejeitos magnéticos (magnetita) lançados conjuntamente pela cabeceira do 

vale. Em função de suas densidades elevadas, os rejeitos de magnetita tendem a se 

acumular nas cabeceiras do vale e a suavizar o depósito pelo preenchimento de todos os 

espaços disponíveis, ocasionando problemas no manejo e na operação do sistema e 
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exigindo a utilização de maquinário específico para espalhamento dos materiais, o que 

onera o processo de produção. 

 

Neste contexto, a presente proposta de pesquisa visou superar estas dificuldades 

operacionais e propor uma sistemática diferenciada para a disposição dos rejeitos 

magnéticos. Estes rejeitos apresentam elevados teores de ferro e contêm elementos 

terras raras disseminados, viabilizando, assim, uma eventual retomada destes materiais 

como minérios, para fins de uma futura comercialização. Nesse sentido, é de particular 

interesse da empresa fazer a sua disposição em separado e em área de livre acesso para 

futura exploração mineral. 

 

Neste contexto, a alternativa proposta neste trabalho é constituída por uma pilha de 

rejeitos de magnetita de grande porte, dispostos de forma hidráulica, com formação de 

um reservatório delimitado por uma extensão mínima de 150m de praia de rejeitos. A 

água armazenada nesta bacia e a resultante do processo de infiltração serão bombeadas 

para reutilização no processo de beneficiamento industrial. O dique de partida será 

construído com material impermeável (argila), associado a um tapete drenante de 2m de 

espessura e 225m de extensão. A pilha será executada por alteamentos para montante, 

construídos com o próprio rejeito, em diques sucessivos de 10m de altura, conformando 

uma estrutura final com 130m de altura e uma capacidade de estocagem da ordem de 30 

milhões de metros cúbicos de rejeitos de magnetita. 

 

6.2 – CONCLUSÕES  

 

Os resultados das campanhas de ensaios geotécnicos e não geotécnicos (composição 

química e composição mineralógica) realizados com os rejeitos de magnetita, embora 

limitados, permitiram caracterizá-los comomateriais de muito bom comportamento 

geotécnico: 

  Material francamente granular (parâmetros granulométricos); 

 

  Presença maciça de óxidos, caracterizando materiais com elevada resistência à 

abrasão (análise mineralógica); 
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  Materiais francamente permeáveis;  

 

  Elevada resistência mecânica (resistência por cisalhamento direto e por 

sondagens SPT). 

 

Estes bons resultados subsidiam a proposição de um sistema de disposição destes 

rejeitos por empilhamento drenado, conformando uma estrutura de grande porte, 

fundamentados nos seguintes critérios de projeto: 

 

 magnitude e volumes compatíveis com a produção total dos rejeitos de 

magnetita para toda a vida útil da planta industrial da Mina Chapadão; 

 

 execução da pilha de rejeitos pelo método de alteamento para montante, 

a partir de um dique inicial em solo compactado e alteamentos 

executados com os próprios rejeitos, face às suas boas características 

mecânicas e hidráulicas; 

 

 implantação de um sistema de drenagem interna de extensão limitada, na 

forma de um tapete drenante, face às características permeáveis dos 

rejeitos de magnetita; 

 

 manutenção de uma extensão mínima da praia de rejeitos em relação ao 

reservatório formado pelas águas de acumulação e das águas de 

infiltração, que deverão ser, então, bombeadas para reutilização no 

processo de beneficiamento industrial; 

 

 locação da pilha em área próxima à usina de beneficiamento e em cota 

inferior à da planta industrial; 

 

 locação da pilha em terreno de boas condições geotécnicas de fundação, 

com parâmetros de resistência conhecidos ou passíveis de aferição; 

 

 análise da estabilidade global (da pilha como um todo) e local (para um 

dado alteamento) do sistema pilha – fundação, considerando uma linha 

freática deplecionada e limitada pelo tapete drenante, sob diferentes 

hipóteses de projeto.  
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Considerando estas especificidades do projeto, a proposição revelou-se plenamente 

factível em área próxima à atual planta de beneficiamento da Mina Chapadão, 

atendendo integralmente todos os critérios de estabilidade global e local (FS sempre 

superiores a 1,5).  

 

Neste sentido, a proposta pode e deve ser incentivada como solução de curto prazo, 

pode gerará os seguintes ganhos: 

 

 Viabilidade de um novo manejo operacional para os diferentes rejeitos gerados 

 

 Garantia de acesso a futuras frentes de lavra pelo empilhamento 

 

 Redução substancial nos impactos ambientais 

 

Na fase de projeto, aumento no quantitativo de ensaios de resistência (triaxial e 

cisalhamento direto), investigação através de sondagens SPT’s na magnetita e na área 

de implantação além de estudos de liquefação deverão ser realizados para maior 

segurança na estabilidade desta estrutura. 

 

6.3 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão para trabalhos futuros e/ou pesquisas complementares, são feitas as 

seguintes considerações: 

 

 Execução da pilha de rejeitos de magnetita no local proposto: viabilização de 

campanhas de investigação in situ e de ensaios de laboratório em relação aos 

materiais da fundação, com clara definição dos perfis geotécnicos locais; 

 

 Reavaliação da geometria do empilhamento, de forma a otimizar os parâmetros 

volume de estocagem e condições de estabilidade global e local; 

 

 Execução da pilha de rejeitos de magnetita na cabeceira do vale da Barragem do 

Buraco, local onde se faz atualmente o desaguamento da lama e da magnetita: 

viabilização de campanhas de investigação in situ e de ensaios de laboratório em 
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relação aos materiais da fundação, com clara definição dos perfis geotécnicos do 

depósito de rejeitos existentes e estudo das interferências e/ou impactos na 

barragem à jusante; 

 

 Estudo de outras alternativas de disposição para os rejeitos de magnetita, por 

processos de filtração ou espessamento, com transporte por caminhões ou 

correias transportadoras. 

 

 Análise geotécnica/financeira se houver mudança do método construtiva, de 

alteamento para montante para alteamento por linha de centro. 

 

 Estudos de liquefação neste material magnético por se tratar de um rejeito 

granular que será lançado com água para a construção de uma aterro hidráulico. 
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