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RESUMO 

 

Pilhas de estéril em mineração são formadas pela disposição de material estéril, 

conforme a norma, para garantir a estabilidade em longo prazo. Geralmente, na fase de 

projeto os parâmetros de resistência obtidos em laboratório correspondem a faixas 

granulométricas diferentes daquelas do estéril disposto nas pilhas. Portanto, faz-se 

necessário determinar o efeito de escala granulométrica nos parâmetros de resistência.  

O objetivo principal desta dissertação é estudar o comportamento do estéril em função 

do efeito de escala granulométrica e aferir as variações nas suas propriedades 

geotécnicas. Durante o programa experimental foram utilizadas amostras obtidas a 

partir de ensaios de caracterização física adequados às normas vigentes. A metodologia 

adotada baseou-se no comportamento de um estéril submetido ao cisalhamento direto e 

sua relação com os parâmetros de resistência obtidos para várias faixas granulométricas. 

Com base nesta investigação foram obtidas correlações da granulometria com uma 

compacidade relativa empírica, que ressaltam a influência destes parâmetros no valor do 

ângulo de atrito deste estéril. A concordância e a reprodutibilidade dos resultados para 

as amostras com granulometrias variadas, comprovam e aferem a qualidade das 

moldagens propostas e realizadas. Não obstante, é evidente que uma reavaliação do 

diâmetro máximo dos grãos a ser utilizado para uma determinada altura do CP é 

necessário, o efeito do tamanho do grão durante o cisalhamento foi observado, cujas 

amostras apresentaram expansibilidade durante o cisalhamento. O efeito de escala na 

determinação do ângulo de atrito do estéril foi evidente, a dependência entre a 

granulometria das amostras de estéril e a resistência ao cisalhamento do estéril foi 

percebida pela tendência do decréscimo do ângulo de atrito com a redução do diâmetro 

das suas partículas. Ressalta-se que para pilhas dimensionadas a partir de ensaios 

realizados com granulometrias reduzidas quando comparadas àquelas presentes em 

campo o projeto caminha no sentido da segurança, pois se projetam estruturas baseadas 

em parâmetros conservadores. Não obstante, a avaliação do efeito de escala pode 

colaborar para minimização das áreas de disposição e, assim, em impactos ambientais 

consideravelmente menores. 

 

Palavras-chave: Resistência ao Cisalhamento, Estéril de Mineração, Granulometria.  
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ABSTRACT 

 

Waste rock dumps in a mining, are constructed by the disposal of waste rock material, 

as the standard to ensure, especially, the stability of the pile in the long term. Generally, 

in the design phase the strength parameters obtained in the laboratory correspond to 

different particle sizes of those sterile disposed. Therefore, it is necessary to determine 

the effect of particle size range in strength parameters. The main objective of this 

dissertation is to study the waste rock behavior as a function of particle size scale effect 

and measure the variations in their geotechnical properties. In implementing the 

experimental program samples were used obtained from physical characterization tests 

appropriate to current standards. The methodology adopted was based on the behavior 

of a waste rock sample subjected to direct shear and its relation to the strength 

parameters obtained for various particle sizes. Based on this research were obtained 

from particle size correlations with relative compactness known empirically that 

highlight the influence of these parameters on the value of the friction angle of the 

waste rock. The execution of shear tests for determining the resistance parameters, 

showed a consistent tool when applied to granular waste rock. The agreement and the 

reproducibility of the results for the different specimen with different grain sizes attest 

and certify the quality of impressions and proposals made. However, it is clear that a 

revaluation of the maximum grain diameter to be used for a given height of the 

specimen is required, the effect of grain size during the shear was observed, whose 

specimen showed expansion during shearing. The scale effect in determining the waste 

rock friction angle was evident the dependence between particle size of the waste rock 

specimen and waste rock shear resistance was realized by decreasing the tendency of 

the friction angle with the reduced diameter of its particles. It is noteworthy that for 

waste rock dumps designed considering reduced particle size compared to those 

particles in the field present the project moves towards safety because protrude in 

conservative parameters based structures. However, the scale effect evaluation can 

contribute to the minimization of disposal sites and, therefore, in significantly less 

environmental impact. 

 

Keywords: Shear Strength, Mine waste rock, Particle size. 
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RESUMEN 

 

Los botaderos de desmonte en minería, son formados por la disposición de material 
estéril, de acuerdo a norma para garantir la estabilidad a largo plazo. En general, en la 
etapa de planeamiento los parámetros de resistencia obtenidos en laboratorio 
corresponden a rangos granulométricos diferentes al material estéril dispuesto en los 
depósitos. Por lo tanto, es necesario determinar el efecto escala granulométrica en los 
parámetros de resistencia. El objetivo principal de esta disertación es estudiar el 
comportamiento del estéril en función del efecto escala granulométrica y corroborar las 
variaciones en las propiedades geotécnicas. Durante el programa experimental fue 
utilizado muestras obtenidas a partir de ensayos de caracterización física de acuerdo a 
las normas vigentes. La metodología adoptada esta sustentada en el comportamiento del 
estéril bajo cizallamiento y su relación con los parámetros de resistencia obtenidos para 
varios rangos granulométricos. Con este sustento en esta investigación fueron obtenidas 
correlaciones de la granulometria con una compacidad relativa conocida empíricamente, 
destacando la influencia de estos parámetros en el valor del ángulo de fricción de este 
estéril. La ejecución de los ensayos de cizallamiento, para la determinación de los 
parámetros de resistencia de los estériles mostro ser una herramienta consistente, 
cuando es aplicada en estériles granulares. La concordancia y la reproductibilidad de los 
resultados para las diferentes muestras, con granulometrías variadas, certifican y 
comprueban la calidad de las molduras propuestas y formuladas. Por otro lado, es 
evidente que una nueva evaluación del diámetro máximo de los granos a ser utilizado 
para una determinada altura del cuerpo de prueba es necesaria, el efecto del tamaño de 
los granos durante el cizallamiento  fue observado, cuyas muestras presentaron 
expansibilidad durante el cizallamiento. El efecto escala en la determinación del ángulo 
de fricción del estéril fue evidente, la dependencia entre la granulometría de las 
muestras de estéril y la resistencia al cizallamiento del estéril fue observada por la 
tendencia de la disminución del ángulo de fricción con la reducción del diámetro de sus 
partículas. Se resalta que para los depósitos dimensionados a partir de los ensayos 
realizados con granulometrías reducidas, cuando son comparadas con las ofrecidas en 
campo, el proyecto sigue la dirección de seguridad, pues se proyectan estructuras 
basadas en parámetros conservadores. Sin embargo, la evaluación del efecto escala 
puede contribuir para minimizar las áreas de disposición y, consecuentemente, en los 
impactos ambientales significativamente menores. 
 
Palabras clave: Resistencia al Cizallamiento, Estéril  de Mina, Granulometria. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTO GERAL 

Os depósitos controlados de estéril ou comumente chamados de pilhas de estéril, em 

uma mina, são formados pela disposição de material estéril, removido na operação de 

lavra, para extração do minério. Segundo a NBR 13029 (ABNT, 2006), estéril é todo e 

qualquer material não aproveitável economicamente, cuja remoção se torna necessária 

para a lavra do minério. Em geral, a relação entre os volumes de estéril gerados e 

minério é denominado de relação estéril/minério, nomenclatura comumente utilizada 

pela indústria mineradora. 

Ao contrário do minério, que é extraído e conduzido ao devido tratamento, o estéril 

segue outra rota e precisa ser descartado corretamente para garantir condições aceitáveis 

de segurança e meio ambiente. Isso significa que o estéril gerado deve ser disposto em 

pilhas, em local apropriado e gerar, em longo-prazo, o menor risco à segurança e saúde 

da população e o menor impacto ambiental possível. No Brasil, a disposição de estéril 

em mineração é normatizada segundo a NBR 13029 (ABNT, 2006). 

O tipo de pilha depende principalmente da caracterização do estéril a ser armazenado. 

Experiências acumuladas ao longo dos anos geralmente conduzem a adequada gestão da 

disposição de estéril de mina, cujas principais preocupações consistem na garantia da 

segurança e proteção ao meio ambiente. Juntamente com estas, são associadas as 

variáveis custo e características do estéril. 



2 
 

Durante o planejamento de lavra, inclusive com o conhecimento antecipado da relação 

estéril/minério econômico e global, bem como no sequenciamento de lavra, deve-se 

projetar a capacidade das pilhas para que a mina possa garantir as opções seguras de 

disposição final, todos os quais devem ser aprovados pelos estudos de impacto 

ambiental da operação de mina pelas autoridades competentes. Este planejamento inclui 

a caracterização do estéril e a concepção do modelo de pilha a ser adotado para o 

armazenamento destes materiais. Estas pilhas são especialmente preparadas com 

camadas de argila compactada para gerar confinamento impermeável do material 

depositado, evitando, por exemplo, processos de lixiviação ocasionados pela ação da 

água ao longo do tempo. Desta maneira, além das avaliações de estabilidade da pilha, 

tradicionalmente abordadas nos projetos, são garantidos também estudos associados aos 

impactos ambientais e sociais do material disposto. 

A concepção das pilhas de estéril deve levar em conta também os custos, tanto de 

armazenagem dos resíduos, mas principalmente aqueles associados ao transporte. 

Devem ser incluídos, por exemplo, estudos relacionados à distância de transporte do 

estéril originado na frente de lavra até a pilha, considerando a distância mais curta 

possível para minimizar os custos de transporte de materiais. Além disso, as etapas de 

construção devem possuir uma configuração geotécnica estável para suportar prováveis 

deslizamentos e condições extremas previsíveis de exposição ambiental. É necessário 

tomar medidas adequadas para evitar, se possível, o contato com a água e fluxos de 

água que podem comprometer a estabilidade física ou química do estéril ao longo do 

tempo. Portanto, torna-se fundamental assegurar que a construção da pilha de estéril 

satisfaça as especificações de projeto aprovados pela autoridade competente, porque a 

maioria das causas de insucesso destes depósitos são geralmente relacionados a desvios 

durante a construção da mesma, como falta de controle da qualidade durante a 

construção da mesma. Indiretamente, vão ao encontro à redução de custos, visto que 

para remediar aquelas ações erradas é necessário muitas vezes dispor de recursos muito 

maiores do que no projeto inicial. 

A gestão de estéreis deve, e o processo construtivo geralmente permite, incluir critérios 

de fechamento parcial desde a fase de projeto, para que se tenha uma recuperação 
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progressiva, de forma a incluir os custos dessa recuperação nos custos operacionais da 

mina. Do ponto de vista do fechamento, os elementos a serem controlados são, 

essencialmente, a estabilidade física dos taludes dos bancos e da pilha como um todo, a 

estabilidade geoquímica, com especial atenção à geração de drenagem ácida de mina, as 

estruturas de drenagem de águas superficiais e o impacto visual da configuração da 

pilha.  

A concepção, construção, operação e encerramento de pilhas de estéril requerem o uso 

de tecnologias que garantam, principalmente, a estabilidade em longo prazo. Entretanto, 

na fase de projeto os parâmetros de resistência obtidos em laboratório correspondem a 

faixas granulométricas diferentes daquelas do estéril disposto nas pilhas. Portanto, faz-

se necessário determinar o efeito de escala granulométrica nos parâmetros de 

resistência. 

Particularmente para o estudo da estabilidade destas pilhas, em especial pilhas 

localizadas no Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, tornam-se necessárias as 

análises e abordagens específicas sobre o comportamento geotécnico dos estéreis, 

tomando referência a distribuição granulométrica, a mineralogia dos materiais estéreis, 

e a influência do efeito de escala granulométrica na determinação dos parâmetros de 

resistência. 

 

1.2 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

O objetivo principal desta dissertação é estudar o comportamento do estéril em função 

do efeito de escala granulométrica e aferir as variações nas suas propriedades 

geotécnicas. Assim, foram realizados ensaios para avaliar a influência do tamanho dos 

grãos, associando o consecutivo efeito nos parâmetros de resistência do estéril. Deste 

modo, na execução do programa experimental foram utilizadas amostras obtidas a partir 

de ensaios de caracterização física adequados às normas vigentes, com vistas a avaliar o 

comportamento do estéril em função da granulometria.  
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A presente dissertação procurou estabelecer uma sistemática geral de análise, com a 

implementação da metodologia de variação da granulometria para avaliação das 

propriedades geotécnicas associadas, em especial, aos parâmetros de resistência de 

estéreis de mineiro de ferro do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais.  

A metodologia é baseada no comportamento de um estéril submetido ao cisalhamento 

direto e sua relação com os parâmetros de resistência obtidos para várias faixas 

granulométricas. A presente dissertação procura contribuir com futuros projetos de 

pilhas de estéril no estabelecimento de critérios de projeto e de segurança, dada a 

impossibilidade atual de ensaiar os diversos materiais estéreis na granulometria que, 

geralmente, são dispostos nas pilhas. 

 

1.3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está estruturado em seis capítulos, sendo o primeiro capítulo introdutório, 

destacando as considerações gerais associadas à construção de uma pilha de estéril em 

minas de minério de ferro. Este capítulo apresenta ainda os objetivos pretendidos pela 

dissertação com base no estudo do comportamento geotécnico de um estéril oriundo do 

Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. 

O segundo capítulo compreende uma revisão bibliográfica sobre os principais assuntos 

envolvidos na pesquisa. Dentre os assuntos, destacam-se algumas referências geológicas 

da área de estudo e a correlação com os estéreis. Além disso, são mostrados os tópicos 

essenciais de projeto de depósitos controlados de estéril ou comumente chamados de 

pilhas de estéril, com as metodologias normalmente aplicadas para disposição destes 

resíduos da indústria de mineração. Este capítulo é complementado com a apresentação 

das metodologias de disposição de estéril em pilhas, em conformidade com as Normas 

Reguladoras para a Disposição de Estéril, Rejeitos e Produtos, NBR 13029 (ABNT, 

2006). 
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O terceiro capítulo descreve basicamente o comportamento os materiais granulares a 

partir da análise do comportamento de solos arenosos. Este tipo de abordagem objetiva 

mostrar os princípios de resistência ao cisalhamento dos solos granulares e os fatores 

que podem induzir na sua relevância. Referências sobre o comportamento dos solos 

granulares são essenciais para uma melhor compreensão das particularidades do 

material estéril e sustentação das análises propostas.  

No quarto capítulo é exposto o esquema do trabalho em laboratório, apresentando os 

resultados dos ensaios realizados de acordo com os procedimentos normativos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a caracterização física do estéril, onde 

se objetivou a obtenção das amostras nas diferentes granulométricas mantendo sempre a 

conformação da curva granulométrica original. Ademais, são apresentados os resultados 

dos ensaios de caracterização química, além dos resultados associados aos parâmetros 

de resistência das amostras do estéril. 

No quinto capítulo se desenvolve a análise dos resultados obtidos no capitulo 

precedente. A partir dos resultados obtidos para as diferentes faixas granulométricas e 

respectivos parâmetros geotécnicos, se investigou a influência da escala nos parâmetros 

de resistência ao cisalhamento e a relação entre os tamanhos dos grãos e ângulo de 

atrito. 

Finalmente, o sexto capítulo apresenta as conclusões gerais deste trabalho, algumas 

sugestões e recomendações para as próximas pesquisas. Essa dissertação encerra-se com 

a lista de referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

PILHAS DE ESTÉRIL 

Neste capítulo, apresentam-se os principais tópicos de projeto para depósitos 

controlados de estéril ou, como comumente chamados, pilhas de estéril, bem como as 

metodologias comumente utilizadas para disposição destes materiais, de acordo com as 

especificações vigentes e recomendações técnicas. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

Pilhas de estéril são estruturas formadas na mina pela disposição do estéril, 

necessariamente, removido de uma cava para liberação/extração do minério. Estéril de 

mina é algo que se gostaria de evitar a manipulação, pois é um item de custo. Como um 

item de custo significativo, exige gestão e planejamento. Se a remoção, transporte e 

disposição do material estéril de uma mina não forem tratados de forma responsável 

pode gerar impactos de ordem econômica, ambiental e social. Portanto, no 

planejamento de uma mina, pilhas de estéril devem ser tratadas de forma responsável, 

segura, econômica e ambientalmente satisfatória (COUZENS, 1985). 

 

2.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 
DE MINAS GERAIS 

O Quadrilátero Ferrífero está situado no limite sul do Cráton São Francisco e é 

composto basicamente por rochas arqueanas, Supergrupo Rio das Velhas, e 

proterozóicas, Supergrupos Minas e Espinhaço (DORR, 1969). O minério de ferro 



7 
 

encontra-se alojado em formações ferríferas bandadas (Banded Iron Formations - 

BIFs), a maior fonte de ferro, e elas correspondem a rochas peculiares tais como 

itabiritos. A sigla BIF é uma terminologia internacionalmente usada para caracterizar 

sedimentos e metassedimentos químicos do Pré-Câmbrico finamente bandados 

constituídos por alternância de chert, tipo de rocha composta principalmente de sílica, 

ou quartzo e óxidos de ferro (JAMES, 1954). A principal fase de formação de grandes 

depósitos de BIF se deu na Era do Paleoproterozóico (GROSS, 1980).  

O Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais ocupa uma área aproximada de 7.000 km2 na 

porção central do estado de Minas Gerais e é considerado uma das mais importantes 

províncias minerais do Brasil devido as suas jazidas de minérios de ouro, ferro, 

manganês, bauxita e pedras preciosas tais como topázio imperial. O Quadrilátero 

Ferrífero apresenta uma longa evolução geológica, abarcando unidades 

litoestratigráficas, cujo tempo geológico prolonga-se desde o Arqueano ao Proterozóico 

Superior (SILVA et al., 1994). A figura 3.2 mostra a coluna estratigráfica típica da 

região do Quadrilátero Ferrífero.   

Os depósitos minerais ferríferos são formados por meio de grandes acumulações de 

idade pré-cambriana, e são as principais fontes de minério de ferro no Brasil, tal é o 

caso do estado de Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero). Os depósitos minerais 

ferríferos podem, ainda, acontecer em pequenas quantidades em muitas rochas ígneas e 

metamórficas (SPIER et al., 2006). A Figura 2.1 apresenta o Mapa Geológico do 

Quadrilátero Ferrífero. 

No Quadrilátero Ferrífero, os minérios que estão relacionados à Formação Cauê 

(Supergrupo Minas) são divididos em duas categorias básicas: minério hematítico de 

alto grau e minério itabirítico (DORR, 1965; ROSIÉRE e CHEMALE Jr., 2001). A 

hematita maciça é um tipo próprio de minério de ferro de alto grau que contém 

características químicas e físicas singulares, alto teor em ferro, baixo teor de sílica e 

textura maciça, que permitem que esse minério seja usado como granulado (lump ore) 

nos processos de obtenção do ferro via redução direta. A hematita maciça pode se 

apresentar na forma maciça, laminada ou bandada.  
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Figura 2.1: Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero (ALKMIN & MARSHAK, 1998, 
modificado de DORR, 1969). 

Estas formações ferríferas suportaram ao longo de sua evolução geológica, além de 

alterações mineralógicas, fortes modificações texturais entre as quais o 

desenvolvimento de uma orientação preferencial morfológica e cristalográfica de seus 

constituintes minerais que possibilitaram o óxido preeminente de ferro, hematita, 

ocorrer sob diferentes formas: hematita maciça, hematita especularítica, hematita 

martítica e hematita porosa, todas originadas em diferentes gerações e com clara relação 

com o grau de deformação  e metamorfismo. Segundo Rosiéri (2003), os depósitos de 

minério de ferro estão situados no Domínio de Baixa Deformação Oeste do 

Quadrilátero Ferrífero, estando muito deles na borda leste do Sinclinal Moeda. 

Segundo Rosiére e Chemale (2001), o Grupo Itabira é composto um conjunto de 

formações ferríferas metamórficas de itabiritos, dolomitos ferruginosos e filitos 

hematíticos. Esses minérios, denominados itabiritos, podem ser classificados em 

friáveis, compactos e semi-compactos. Os Itabiritos Friáveis são profundamente 

intemperizados, consistindo de massas moles de óxidos de ferro finamente granulados, 
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predominantemente hematita e martita e, em menor quantidade, limonita/goethita; os 

Itabiritos Compactos são formados de bandas alternadas de magnetita/hematita e 

quartzo, localmente com níveis de especularita; e os Itabiritos Semi-compactos são 

itabiritos levemente intemperizados consistindo de magnetita, martita e hematita, 

intercalados com sílica e minerais silicatados. 

 

 
 

Figura 2.2: Coluna Estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificado de ALKMIN & 
MARSHAK, 1998) 
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2.3 ESTÉREIS DE MINÉRIO DE FERRO DO QUADRILÁTERO 

FERRÍFERO DE MINAS GERAIS 

No Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, a maior parte das minas de minério de ferro 

pertencem à Vale, a maior mineradora do Brasil e a maior produtora de mineiro de ferro 

do mundo. Dentre os materiais lavrados evidenciam-se os itabiritos e hematitas da 

Formação Cauê, os quartzitos ferruginosos da Formação Cercadinho, os quartzitos da 

formação Moeda e os dolomitos da Formação Gandarela (SILVA et al., 1994). Nas 

pilhas de estéril, são estocados todos os resíduos extraídos in natura de dentro da cava. 

Em Minas Gerais, o procedimento geralmente praticado consiste no encaminhamento 

do estéril lavrado na cava para locais apropriados de disposição. Os estéreis, 

geralmente, se dividem em dois tipos: o estéril franco e o estéril de formação ferrífera. 

Estéril franco refere-se ao material escavado que não contém ferro em sua constituição e 

cuja extração é necessária para que a cava possua uma conformação adequada à 

produção. Os estéreis predominantes são filitos, quartzitos, xistos e dolomitos, formados 

próximos das formações ferríferas. O segundo tipo se refere ao minério de ferro que 

possui baixos teores de ferro e/ou altos teores de contaminantes (fósforo, alumina, 

manganês, etc). Este último é o que será reutilizado nos ensaios laboratoriais. 

No passado, o estéril removido nos trabalhos de lavra era simplesmente basculado em 

pontas de aterro, formando bota-fora em condições hoje entendidas como precárias. 

Décadas atrás, iniciou-se a disposição controlada e planejada de pilhas de estéril. 

Atualmente, as empresas mineradoras adotam uma boa prática, planejando suas pilhas 

de forma adequada. Todas as pilhas são planejadas com antecedência, sendo que os 

projetos são feitos por empresas de consultoria e acompanhados e revisados por uma 

equipe técnica.  Durante sua construção, a pilha é monitorada por instrumentação e 

pelos técnicos. Mesmo após o fechamento, as pilhas continuam sendo rigorosamente 

vistoriadas.  
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2.4 ASPECTOS GERAIS DE UMA PILHA DE ESTÉRIL 

As atividades relacionadas gestão de pilhas de estéril envolvem basicamente o 

planejamento, a construção, monitoramento e manutenção e a recuperação das áreas 

impactadas pelas pilhas. Tais atividades são desenvolvidas conjuntamente com a 

operação de mina, sendo a geotecnia de grande importância em todas as etapas, em 

especial a que antecede a construção da pilha. 

 

2.4.1 Planejamento 

O planejamento de uma pilha de estéreis geralmente não é tão abrangente ou tão 

detalhado como o planejamento de lavra. Isso é natural, porque o objetivo principal da 

mina é produzir o melhor resultado possível de minério a ser processado. O 

planejamento de pilhas de estéreis ainda tem menor importância. Uma inadequada 

gestão de pilhas dos estéreis pode significar a diferença entre lucro e prejuízo 

(COUZENS, 1985). 

Cada pilha de estéril é única em material que a constitui, local de disposição e projeto 

visto que condições específicas podem ditar um número significativo de investigações 

geotécnicas e condicionantes de projeto. Comumente, as investigações específicas para 

disposição de estéril não são realizadas durante a fase inicial de abertura de uma mina, 

mas informações básicas coletadas na fase de exploração, como topografia, geologia, 

hidrologia, clima e outros podem ser avaliadas e utilizadas na fase de planejamento 

(EATON et al., 2005 citado por ARAGÃO, 2008).  

Segundo Welsh (1985), a aquisição de informações detalhadas sobre os lugares 

possíveis para disposição do estéril de forma a obter um reconhecimento prévio de 

dados referentes à geologia, topografia, vegetação, hidrologia, clima e possíveis 

informações arqueológicas, como também projetos de interesse ou publicações 

importantes com dados e imagens significativos, são etapas compreendidas na fase de 

pré-viabilidade. Ademais, também são definidos os dados básicos sobre a disposição do 
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estéril, como a origem, a quantidade, o tipo do material, e os métodos sugeridos para 

manejo e disposição. 

A escolha do lugar para construção de uma pilha de estéril deve ser criteriosa e objetiva, 

e deve envolver algumas considerações de ordem técnica, ambiental e econômica. Esses 

fatores devem, em primeiro lugar, ser analisados diferenciadamente, para logo serem 

avaliados em conjunto, a fim de se determinar um lugar, onde os impactos ambientais 

sejam minimizados, e os objetivos econômicos e técnicos sejam maximizados. Por outro 

lado, esses fatores são inter-relacionados, e a importância de um depende 

essencialmente da qualidade de estudo que se perfilhou na avaliação dos demais 

(BOHNET, 1985). 

Segundo Eaton et al., (2005) citado por Aragão (2008), as últimas fases do 

planejamento são a fase de viabilidade e o projeto preliminar. Na primeira são 

conduzidos estudos para o projeto preliminar, além de tratar de questões específicas 

esboçadas no estágio anterior, submetidas ao órgão ambiental. Nesta fase, realizam-se 

investigações de campo para obter uma melhor avaliação das condições do local e sua 

adequabilidade, além de se determinar as características do material de fundação 

(resistência ao cisalhamento, durabilidade, composição química) e de materiais que vão 

compor a pilha.  

Planos preliminares para a disposição de estéril, avaliações das condicionantes 

ambientais, impactos potenciais, estratégias de mitigação destes impactos e parâmetros 

de projeto para que possa ser submetido à avaliação dos órgãos competentes, devem 

estar pormenorizados no projeto preliminar, e quando concluído, deve ser apresentado 

ao órgão ambiental para o consentimento da licença. Caso alguns problemas sejam 

observados, a licença não é outorgada até que sejam resolvidos mediante apresentação 

de estudos para a complementação do mesmo e passar a seguinte fase. 

Finalmente, a última fase de desenvolvimento do projeto executivo consiste no 

detalhamento das características da pilha, desde suas particularidades geométricas, 

passando pelo dimensionamento da drenagem interna e superficial até a proteção final 

das bermas e o acabamento paisagístico, conforme destaca a NBR 13029 (ABNT, 
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2006). A análise da estabilidade da pilha é um ponto determinante e fundamenta-se em 

informações adquiridas no decorrer dos estudos preliminares. São avaliadas várias 

hipóteses de ruptura para as diversas situações das pilhas, sob diferentes condições 

hidrogeológicas. Desde o ponto de vista técnico, a estabilidade deve ser sempre 

assegurada ao longo de todas das fases de vida de uma pilha de estéril. 

 

2.4.2 Construção de Pilha de Estéril 

Depois da fase de planejamento, passa-se para a construção, que deve ser estabelecida 

em ordem criteriosa e sequencial (Figura 2.3), abarcando aspectos tais como a 

preparação da fundação; o controle das águas superficiais e a metodologia construtiva. 

 

 
Figura 2.3: Progresso executivo de uma pilha de estéril (PETRONILHO, 2010) 
 

Preparação da Fundação 

As abordagens de fundações previstas e detalhadas a seguir devem ser efetuadas à 

medida em que a pilha seja construída, para que não se exponha toda a área, no caso de 

ângulos globais muito altos, aos efeitos do desgaste em geral por causa do 

intemperismo: 
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 Supressão da vegetação, com retirada da massa vegetal, sem o procedimento de 

limpeza do solo através da retirada dos tocos ou restos de árvores (queimadas ou 

cortadas) destocamento generalizado, ocorrendo tal necessidade somente nos 

espaldares do dreno principal; 

 Limpeza de materiais inconsistentes casualmente localizados no fundo do vale, 

como madeiras etc., quando acontecerem abaixo de drenos, com retirada para 

fora da área ou retidos no interior de zonas resistentes da pilha; 

 Limpeza da cobertura vegetal, caso a pilha seja construída numa extensão de 

floresta densa ou mata (ABNT, 2006).  

Segundo Eaton et al., (2005), os drenos de areia e/ou pedregulhos podem se caracterizar 

como uma possibilidade executável nos casos de áreas com nascentes (surgências 

naturais) ou solos úmidos, conduzindo as águas para uma valeta ou vala coletora. Os 

drenos de fundo podem se constituir de colchões ou valas preenchidas de pedregulhos e, 

no caso de grandes vazões, tubos perfurados podem ser instalados no núcleo destes 

objetos de capacidade drenante. De qualquer maneira, os benefícios e a performance dos 

drenos devem ser sempre avaliados, sempre que possível, monitorados constantemente. 

 

Controle da Água Superficial 

De acordo com as características próprias da área onde se encontra instalada a pilha, o 

sistema de drenagem superficial ocorre por meio de canais periféricos, em sequência, a 

para interceptação das águas pluviais provenientes das vizinhanças externas da pilha e o 

redirecionamento dessas águas para um sistema extravassor final ao pé da pilha.  

Segundo McCarter (1990), as pilhas de estéreis geralmente ocupam grandes áreas e 

certos cuidados precisam ser estabelecidos no sentido do controle da água superficial. A 

água superficial deve ser conduzida de modo a impedir a saturação dos taludes 

descobertos, de forma a evitar seriamente o desenvolvimento de superfície freática 

dentro da pilha, para preservar a estrutura contra a perda de finos por piping (fenômeno 

que acontece quando a presença do lençol freático é interceptada pela voçoroca, 
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induzindo ao aparecimento de surgências de água), além de minimizar erosões 

superficiais que, em estágios avançados, podem mobilizar ou induzir mecanismos de 

ruptura ao longo das superfícies dos taludes. 

A água superficial que se origina da precipitação ou de outras procedências deve ser 

coletada e direcionada para canais de escoamento ao redor da estrutura, ou conduzida 

por drenagem interna. Desvios da água superficial são geralmente factíveis em pilhas 

construídas em encostas ou em extensões planas, mas é dificultoso de serem ajuntados 

no caso de pilhas em vales fechados e curtos e aterros que cruzam vales extensos. A 

plataforma de disposição da pilha deve ter um caimento de 1 a 2%, a partir da sua crista, 

de maneira a direcionar a água coletada para uma valeta situada na parte posterior da 

plataforma. O dreno de fundo de enrocamento é uma alternativa viável e econômica 

frente a canais de desvios de superfície, que são construções caras e de difícil 

manutenção. Os drenos de fundo de enrocamento são geralmente aceitáveis, no caso de 

fluxo de até 20 m³/s (EATON et al., 2005).  

 

Operação da Pilha 

A disposição do estéril deve ser realizada com maior relevância ao longo do 

comprimento da crista, de modo a fazer desta a mais longa possível, minimizando a taxa 

de elevação do aterro, o que beneficia a estabilidade. Um bom planejamento da 

disposição do estéril deve aproveitar todas as condições presentes do lugar. No 

desenvolvimento de uma pilha, a disposição deve ser feita em vários setores, não sendo 

concentrada em um único local (BCWPRC, 1991). 

As restrições de operação devem ser cumpridas nas fases de construção da pilha. O 

desempenho da pilha deve ser controlado mediante constantes monitoramentos visuais e 

por meio de instrumentos. Em caso de eventuais irregularidades, medidas preventivas 

devem ser tomadas, incluindo-se a própria suspensão de disposição, redução na taxa de 

disposição ou lançamento de camadas de material de granulometria grosseira 

selecionado (EATON et al., 2005). 
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Materiais rochosos mais grosseiros devem ser dispostos em ravinas e gargantas, no leito 

de cursos da água bem definidos e diretamente sobre terrenos íngremes. Isto aumenta a 

resistência ao cisalhamento do contato e permite uma melhor drenagem de fundo. Os 

materiais de pouca qualidade, moles e finos, devem ser dispostos fora de áreas de 

escoamento superficial. Outra maneira de trabalhar com os materiais de qualidade ruim 

é colocá-los em células de uma maneira arranjada, tendo como objetivo não gerar uma 

zona favorável de ruptura (BCWPRC, 1991). 

Nos lugares onde a estabilidade da pilha é mais difícil de ser prevista, a disposição 

inicial deve ser realizada experimentalmente, de forma que possa se conferir as 

hipóteses do projeto. Fatores como as poropressões e as suas taxas de dissipação são 

mais difíceis de ser previstos, com base unicamente em ensaios de laboratório. Assim, 

instrumentações para mensuração de poropressões devem ser instaladas em fundações 

em situação complicada, de modo a possibilitar a preparação de um modelo de 

desenvolvimento que reproduza as medidas de campo. 

Os objetivos de longo prazo devem ser bem ministrados no projeto da reabilitação da 

pilha de forma a garantir, de certo modo, uma redução dos custos, um aumento da 

estabilidade de curto prazo (na construção) e diminuir os problemas operacionais. O 

projeto da reabilitação deve ter objetivos que garantam a estabilidade e o controle de 

erosões em longo prazo, de tal modo que a água liberada pela pilha ao meio ambiente 

local seja de uma qualidade admissível e que tornem possível um uso futuro apropriado 

para as áreas afetadas pelas pilhas (BOHNET e KUNZE, 1990). 

 

Interação entre Projeto e Construção 

A fase de construção é sempre subordinada à fase anterior de planejamento. No entanto, 

eventos não previstos podem ocorrer e devem ser documentados. É importante ter uma 

informação precisa de todas as características, para um bom desenvolvimento do 

processo construtivo; mas neste processo obtém-se outras informações mais 

aprofundadas que ajudam a melhorar o planejamento, as quais devem ser corretamente 
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registradas e guardadas. O projeto de uma pilha precisa sempre de uma auditoria 

periódica pela equipe técnica qualificada da própria mineradora e melhor ainda se forem 

conjuntamente com auditores externos. 

 

2.4.3 Classificação de Pilhas de Estéril 

Geral 

Em geral, um sistema de classificação disponibiliza representações e caracterizações 

básicas das pilhas de estéreis como, por exemplo, o seu tipo e a forma de disposição do 

estéril numa determinada ordem. Essas informações facilitam a comunicação e o 

entendimento entre profissionais interessados nas fases de projeto e construção.  

Além disso, as descrições frequentemente fornecem uma previsão sobre o 

comportamento interno da pilha (poropressões, nível de água, etc.) e previnem sobre 

áreas de riscos potenciais, com o intuito de serem investigados, minimizados ou 

excluídos o mais cedo possível. Existem vários esquemas, propostos na literatura, de 

classificação de pilhas de estéril quanto aos seus tipos, os quais se baseiam nos aspectos 

referentes às características gerais da fundação e da configuração das pilhas (ARAGÃO, 

2008).  

Uma publicação do governo canadense intitulada “Mined Rock and Overburden Piles” 

(BCMWRPRC, 1991) considera que os fatores para avaliar as pilhas de estéreis 

segundo o seu potencial de estabilidade, são a configuração da pilha, a inclinação do 

talude de fundação e o grau de confinamento, o tipo de fundação, a qualidade do 

material da pilha, o método construtivo empregado, as condições hidrogeológicas, a 

taxa de disposição e a sismicidade.  

Os tipos de pilhas classificados conforme o BC Mine Waste Rock Pile Research 

Committee são destacados na Figura 2.4 (BCMWRPRC, 1991). 
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Figura 2.4: Tipos de pilhas de estéril (BCMWRPRC, 1991) 

 

Configuração da pilha 

A estabilidade tem uma dependência direta com a geometria e dimensões da pilha. A 

altura da pilha, por exemplo, tem relação com carga que será exercida sobre um 

determinado terreno de fundação. As configurações principais são a altura, o volume e a 

inclinação geral do talude.  
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Inclinação do talude de fundação e grau de confinamento 

Um cenário mais apropriado é a formação côncava dos taludes em vale fechado 

(confinamento 3D); no caso contrário seria uma formação convexa dos taludes de 

fundação como no caso de aterros de crista mostrados na Figura 2.4.  

 

Tipo de fundação 

Na estabilidade geral da pilha este fator é de grande importância e a causa mais 

frequente de ruptura. Nesse caso, categorizam-se as fundações em competentes 

(resistência igual ou maior à pilha), intermediárias (resistência entre competente e fraca) 

e fracas (capacidade de suporte limitada). 

 

Qualidade do material da pilha 

Outros fatores importantes na estabilidade da pilha são as características próprias do 

material da pilha, como textura, resistência ao cisalhamento e durabilidade. Os materiais 

mais favoráveis são aqueles constituídos por materiais grosseiros, de rocha dura e 

durável, com pouco ou nenhum fino. Materiais de capeamento ou rocha muito 

intemperizada com grande percentagem de finos são menos favoráveis. 

 

Método de construção 

O método construtivo também está diretamente relacionado com a estabilidade, sendo o 

mais favorável o método ascendente (empilhamento ascendente) em formas de bermas, 

e, no caso contrário, o método descendente em talude único (denominado de bota-fora). 

A construção em que se dá preferência para a expansão da pilha na direção das curvas 



20 
 

de nível (para o lado, na direção do vale) favorece mais a estabilidade do que 

perpendicular a elas (para baixo).  

 

Condições Hidrogeológicas 

A água sempre é um fator desfavorável à estabilidade, conhecendo-se que a água pode 

entrar no aterro, seja por infiltração direta, água superficial, ou como percolação 

subterrânea. Uma situação de desenvolvimento da linha freática dentro da pilha será 

sempre uma condição adversa.  

 

Taxa de Disposição 

Altas taxas de elevação da pilha podem dar origem a um excesso de poropressões, 

favorecendo para a instabilidade do arranjo estrutural, além de tornar difícil o 

adensamento do material. 

 

Sismicidade 

Embora a América do Sul forme uma placa continental que em contato com a Placa de 

Nazca ocasionam os terremotos, o movimento sísmico no Brasil geralmente é baixo, 

mas os eventos causados por desmonte de rocha, que provocam vibrações, deve ser um 

fator a ser considerado. 
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2.4.4 Fechamento de Pilhas de Estéril 

Como um componente ou uma estrutura de uma mina, o fechamento de pilhas de estéril 

é tratado no fechamento de mina. O fechamento de pilhas de estéril, dado sua forma 

construtiva por métodos ascendente, permite que as operações de recuperação 

progressiva sejam empregadas concomitantemente com a construção da pilha nos 

bancos inferiores dessa. Portanto, atividades como rebatimento do talude dos bancos, 

para um ângulo de talude final, revegetação e instalação de sistemas de drenagem 

superficial devem ser implementadas logo após a finalização do banco. Tais atividades 

permitem além da inclusão das despesas de recuperação no custo operacional da mina, 

uma redução no carreamento de sedimentos para a bacia de captação, redução de 

rupturas localizadas no talude do banco e, consequentemente, menor custo de 

manutenção. Detalhes do fechamento de mina e das etapas envolvidas são descritos por 

Flôres e Lima (2012). 

 

2.5 METODOLOGIAS DE DISPOSIÇÃO E CO-DISPOSIÇÃO DE 

ESTÉRIL 

As condições atuais de requerimentos legais e de gestão corporativa de muitas empresas 

estabelecem que um sistema de disposição ou co-disposição de estéril seja entendido 

como uma estrutura projetada e implantada para acumular materiais de forma segura, 

econômica e ambientalmente satisfatória. A disposição e/ou co-disposição de estéreis, 

em caráter temporário ou definitivo, devem ser colocadas de modo planejado e 

controlado para garantir suas condições de estabilidade. 

No documento NRM19 (DNPM, 2001) são estipulados os principais critérios e 

premissas que regulam a construção de uma pilha de estéril, assegurando sua adequada 

implantação, controle operacional e futura desativação (fechamento). Em pilhas de 

estéril, aos custos de disposição acrescentam-se os de cuidado da cobertura vegetal, de 

drenagem, de transporte do estéril, de retenção de finos gerados por carreamento de 
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sólidos durante e após a formação da pilha, de manutenção e conservação ao longo da 

vida da pilha. A disposição de estéril é feita de modo normal e habitual por meio de 

camadas espessas, formando uma sucessão de plataformas de lançamento espaçadas a 

intervalos de 10 m ou mais de altura. Assegura-se a estabilidade da pilha por meio do 

controle da largura e do comprimento das plataformas, bem como do espaçamento 

vertical entre elas. Entre as plataformas deixam-se bermas, sendo a função principal de 

acesso, como estrutura auxiliar na drenagem superficial e controle de erosão e de 

suavização do talude geral da pilha. Fundamentalmente, uma pilha de estéril é 

construída pelos métodos descendente ou ascendente (EATON et al., 2005). 

 

2.5.1 Disposição de Pilhas de Estéril 

Pilha executada pelo Método Ascendente 

É método recomendável para a construção de uma pilha de estéril, uma vez que o 

comportamento geotécnico da estrutura pode ser bem acompanhado e controlado ao 

longo dos alteamentos sucessivos. Pode dar-se de duas formas por camadas  ou por 

bancadas conforme demonstrado na Figura 2.5. 

 

 
 

Figura 2.5: Construção de uma pilha de estéril pelo método ascendente (FREITAS, 2004) 
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Resumidamente, a metodologia construtiva pode ser definida de acordo com as 

seguintes fases: 

 Execução de jusante para montante, em direção às cabeceiras da bacia de 

drenagem, a partir de um enrocamento de pé; 

 Transporte de material por meio de caminhões ou motoraspadores 

(motoscrapers) e lançamento do estéril sobre a plataforma de trabalho, de 

maneira a conformar pilhas de pequena altura (tipicamente entre 2,0 e 3,0m); 

 Espalhamento do material é feito por trator de esteira (camadas entre 1,0 e 1,5m 

de espessura), com compactação induzida pelo próprio tráfego dos veículos; 

 Formação de bancadas e bermas pelo método ascendente (entre 10,0 e 15,0m de 

altura) e retaludamento posterior com trator de esteira, sendo a camada 

superficial regularizada e estabilizada por compactação final (Figura 2.6); 

 Implantação de dispositivos de drenagem e de proteção superficial dos taludes 

concluídos. 
 

 

Figura 2.6: Retaludamento da face do banco em conformação ao projeto geotécnico da Pilha 
(FREITAS, 2004). 

 

Este método apresenta uma grande contribuição à segurança da estrutura, uma vez que 

qualquer ruptura terá de passar pelo banco anterior, que também atua como apoio para o 

pé do talude do banco superior e fornece certo confinamento para os solos de fundação. 

Outro ponto positivo é que o pé de cada banco é suportado em uma superfície plana 

(berma) superior (Eaton et al., 2005 citado por Aragão, 2008). 
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Com relação aos processos utilizados nas minas para remoção e disposição do estéril, 

estes tendem a gerar ambientes favoráveis para a predominância de sistemas 

heterogêneos de escoamento pelo maciço da pilha, devido à grande variabilidade das 

propriedades físicas dos estéreis. Tal fato pode ser reforçado, ainda mais, caso o método 

de disposição utilizado seja o método descendente. 

 

Pilha executada pelo Método Descendente 

Este método era realizado com pouco ou nenhum controle geotécnico, em depósitos de 

ponta de aterro (tipo bota-fora), pelo lançamento e basculamento direto do estéril a 

partir da cota mais elevada dos taludes da pilha, construída já na sua altura máxima a 

montante (Figura 2.7). As condições de fundação e os taludes do terreno natural na 

região do pé da pilha são os elementos que, em geral, condicionam a estabilidade da 

pilha.  

Os equipamentos de transporte do estéril não assumem a atividade de compactação e os 

taludes evoluem com a dinâmica do empilhamento, sem possibilitar, assim, 

procedimentos de cobertura vegetal. Formam estruturas bastante instáveis, altamente 

susceptíveis a processos erosivos e a escorregamentos generalizados (Figura 2.7). 

Assim, apresentam enormes restrições de aplicação prática, sendo indicadas apenas para 

materiais francamente drenantes (enrocamentos) e/ou em áreas confinadas. 

 

Figura 2.7: Construção de uma pilha de estéril pelo método descendente (FREITAS, 2004) 
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Conforme a NBR 13029 (ABNT, 2006) este método citado não pode ser adotado pela 

indústria de mineração. Um processo alternativo é o chamado “empilhamento por 

stacker” (Figura 2.8), utilizando-se sistemas de correias transportadoras. Este 

equipamento é empregado para manuseio de material a granel, mais utilizado para 

empilhamento de minério, mas que pode ser também empregado para sistemas de 

disposição de estéreis, por sua versatilidade e velocidades de alteamento. 

 

 
Figura 2.8: Técnica de empilhamento por stacker1 

 

Esta técnica apresenta maior velocidade de alteamento que os demais, com uma baixa 

perda de umidade do estéril. Por conseguinte, essas elevadas velocidades não permitem 

a dissipação das poropressões da fundação, o que exige maiores estudos e análises 

quanto à sua aplicação. Como não ocorre a presença de equipamentos de transporte e o 

tráfego é nulo, não apresenta nenhum tipo de compactação, nem mesmo superficial. 

                                                
1http://www.takraf.com/en/products/yardequipment/stacker.htm, (Acesso em 11 de Jul. 
2014) 
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2.5.2 Co-Disposição de Pilhas de Estéril 

Pilhas de estéril em minas de minério sulfetado podem gerar drenagem ácida pois a 

estrutura é porosa e a circulação de ar mais a úmida favorecem tal processo. Quando se 

trata de rejeito, o risco de liquefação de pilhas e barragens é grande visto que tais 

materiais são consolidados e podem permanecer semifluidos e, pela característica 

granulométrica, podem dificultar a drenagem e, em consequência a elevação das 

poropressões. Neste sentido, tem sido adotado pela indústria a técnica da co-disposição 

estéril com rejeito. O método de co-disposição tem por finalidade limitar a transferência 

de oxigênio nos vazios do estéril em uma pilha e garantira estabilidade física e 

geoquímica da pilha formada.  

Segundo Wickland e Wilson (2005), a co-disposição envolve a combinação de estéril e 

rejeitos. Existem alguns tipos de co-disposição, que variam em função do percentual da 

mistura (% de estéril / % de rejeito) e método de arranjo, incluindo: 

 Disposição compartilhada: rejeitos e estéreis não se misturam, mas são dispostos 

em extremidades opostas de uma cava; 

 Co-disposição em camadas: estéreis e rejeitos são colocados alternadamente em 

camadas; 

 Co-disposição por bombeamento: materiais grosseiros e finos são suspensos 

juntos e bombeados para uma barragem; e 

 Misturas homogêneas, estéreis e rejeitos estão intimamente misturados. 

As duas primeiras opções serão heterogêneas, e podem, portanto, permitir que o 

material estéril permaneça não saturado. As condições não saturadas podem permitir o 

fluxo convectivo de oxigênio e, portanto, a oxidação pode ocorrer a taxas mais elevadas 

do que para as condições saturadas. Os métodos de co-disposição por bombeamento e 

misturas homogêneas têm o potencial para produzir depósitos saturados que reduzem a 

oxidação e a possibilidade de geração de drenagem ácida (WICKLAND e WILSON, 

2005). 
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CAPÍTULO 3 

 
 

COMPORTAMENTO DOS SOLOS GRANULARES 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capitulo, são apresentadas algumas características fundamentais de solos 

granulares que tendem a servir de fundamento para a análise do comportamento 

geotécnico de estéreis. De uma forma geral, materiais estéreis podem ser avaliados a 

partir da análise do comportamento de solos arenosos. Esta aproximação se apóia nas 

correspondências que acontecem nas propriedades destes materiais. A menor 

concentração de finos plásticos e o efeito da compacidade, em ambos os materiais, tem 

justificado a adoção de técnicas de avaliação, metodologias de ensaios similares às 

usadas para solos propriamente arenosos.  

Porém, deve ser destacado que além do estéril ter uma similitude com a granulometria 

da areia, o seu comportamento não pode ser estimado exatamente ao mesmo de uma 

areia, devido principalmente às características mineralógicas que o diferencia e à 

presença predominante de partículas de ferro (no caso do rejeito de minério de ferro 

objeto desse estudo) e outros minerais, fundamentando assim uma análise mais 

cuidadosa. No entanto, existem trabalhos referentes a solos granulares não coesivos, em 

especial com rejeitos, tal como os mais antigos feitos por Reynolds (1885), Casagrande 

(1940), Taylor (1948), Bishop (1954), Rowe (1962), Lee e Seed (1967), Lambe e 

Whitman (1969), que foram considerados neste capítulo. 
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3.2 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DOS SOLOS 

GRANULARES 

Normalmente os solos granulares consistem de arranjos com formas irregulares 

aleatoriamente formados por partículas de granulometria variada. Assim, os mais 

importantes fatores que influenciam a resistência ao cisalhamento de uma massa de solo 

granular são o tipo de partícula que forma este solo, o arranjo das partículas e índice de 

densidade (ID), comumente conhecido como compacidade relativa (CR). O 

comportamento dos solos granulares quando dependente de forças externas é regido 

pelas forças individuais e deslocamentos que ocorrem em cada ponto de contato. Sendo 

as tensões transmitidas nos pontos de contato muito grandes, pode-se afirmar que a 

resistência ao cisalhamento desses solos é devida, basicamente, ao componente 

horizontal da força entre suas partículas. Para mobilizar a resistência ao cisalhamento 

devem ocorrer deformações no solo, sendo o movimento referente entre os grãos o 

principal agente desta ação. Deste modo, a relação entre resistência ao cisalhamento e 

movimento relativo das partículas é evidente. 

O rolamento e deslizamento entre grãos exercem influência na resistência ao 

cisalhamento; no primeiro caso, porque os grãos podem também rolar uns sobre os 

outros, influenciando o contato entre partículas. No segundo, porque os grãos podem 

deslizar uns sobre os outros, originando o atrito. Por sua vez, a rugosidade superficial 

das partículas exerce influência nestes dois fatores. 

Ao longo dos anos, várias pesquisas buscam investigar a resistência ao cisalhamento de 

solos granulares e várias destas investigações se baseiam na análise da resistência 

drenada e não-drenada de areias, sendo analisado a maioria dos fatores que contribuem 

para a resistência ao cisalhamento de solos granulares, como o efeito da tensão de 

confinamento, do índice de vazios, etc. (PRESOTTI, 2002). 

Reynolds (1885) chama de dilatância o efeito da dilatação de um solo granular denso, 

como a areia, durante o cisalhamento. Um solo fofo, por outro lado, é comprimido o que 

é chamado de contração. Destaca-se também que um solo denso exibe uma resistência 
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de força de contato mais elevada do que quando fofo. Isto significa que a mobilização 

do ângulo de atrito () consiste em vários componentes, não apenas do componente da 

força como o ângulo (u). 

Casagrande (1940) destacou a importância da dilatância ao tratar, em geral, com o 

ângulo de atrito interno de solos granulares. O autor ressalta que enquanto as areias 

densas dilatam durante o cisalhamento e mostram um alto coeficiente de atrito, as areias 

fofas reduzem de volume durante o cisalhamento e desenvolvem um baixo coeficiente 

de atrito. Casagrande define um ângulo de atrito crítico para um estado particular de 

densidade em que a areia vai cisalhar sem variações de volume. O autor também 

demonstra que este estado particular de densidade é caracterizado pelo chamado índice 

de vazio crítico, que tende a diminuir com o aumento da tensão de confinamento que 

atua na areia.  

Taylor (1948), seguido por Bishop (1954) e outros, separa a resistência ao cisalhamento 

de solos granulares em dois componentes. O Componente Interno, por força de contato 

entre as partículas, que é uma combinação de rolamento e o atrito de deslizamento e o 

Componente Adicional, resultante de cisalhamento contra partículas entrelaçadas. Ao 

analisar a influência do índice de vazios no ângulo de atrito de areias, os autores 

sugerem que parte da resistência ao cisalhamento necessária para causar a ruptura de 

uma areia densa é mobilizada para permitir a expansão do solo. Consideram que a 

resistência ao cisalhamento é, portanto, a combinação de três fatores: atrito devido ao 

deslizamento, atrito devido ao rolamento e ao entrosamento entre os grãos. As duas 

primeiras parcelas revelam a presença do fenômeno do atrito na resistência de solos 

granulares e justificam porque a resistência global do conjunto de partículas aumenta 

coma elevação da tensão normal. Para uma areia densa, se retirados os efeitos da 

dilatância, o valor do ângulo de atrito (d) (ângulo de atrito global) é reduzido para 

valores igual aqueles devido ao deslizamento dos grãos (u). Para índices de vazios 

superiores, o ângulo de atrito, depois de retirar a parcela devida ao efeito da dilatância, 

ainda excederá o ângulo de atrito devido ao deslizamento dos grãos. 
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O modelo de Rowe (1962) diz que para quase todas as faixas de índices de vazios 

existem três componentes da resistência ao cisalhamento de solos granulares, ou seja, 

resistência mobilizada pelo atrito, resistência desenvolvida pela energia requerida para 

rearranjar e reorganizar as partículas sólidas, e resistência desenvolvida pela energia 

requerida para causar expansão ou dilatância do material.  

Desta forma, pode-se verificar que a resistência ao cisalhamento tem uma componente 

de atrito e que, também, a dilatância constitui uma parcela importante do seu valor 

global, principalmente em amostras compactas. Rowe (1962) verifica que ao somar os 

efeitos de cada parcela que contribui para a resistência, não se chega à resistência 

global. Então, constata que uma quantidade adicional de energia é absorvida e 

despendida no processo de rearranjo das partículas durante o cisalhamento, compondo 

assim com as outras parcelas a resistência ao cisalhamento de um solo granular. Com 

base na Figura 3.1, Rowe (1962) apresenta, com ajuda de um diagrama, a 

correspondência entre as componentes de resistência ao cisalhamento com a 

compacidade das amostras. 

 

 
Figura 3.1: Componente da resistência ao cisalhamento de solos granulares (modificado de 

ROWE, 1962). 
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Ao observara Figura 3.1 verifica-se que o efeito do rearranjo e reorientação das 

partículas, representado pelo (dr) (ângulo de atrito devido à reorientação de partículas), 

varia de uma magnitude máxima para amostras fofas, a quase nula, para amostras 

densas. Por outro lado, o efeito da dilatância varia de uma magnitude máxima para as 

amostras densas, a um valor quase nulo para amostras fofas. Já o efeito do deslizamento 

de partículas, representado pelo (u) (ângulo de atrito devido ao deslizamento, ou seja, 

devido à rugosidade das partículas), é considerado constante, independente da 

porosidade inicial da amostra, pois é função somente da rugosidade dos grãos. 

Lee e Seed (1967) demonstram que as características de deformação e resistência de 

areias sobre condições saturadas são afetadas pela tensão de confinamento em que é 

realizado o ensaio. As areias densas quando cisalhadas em baixa tensão dilatam e 

exibem uma curva tensão-deformação de material frágil, ou seja, após o pico de ruptura 

o material perde resistência com o aumento da deformação. Quando cisalhada sob o 

efeito de grandes tensões confinantes, a mesma areia densa torna-se compressível e 

exibe uma relação tensão-deformação mais plástica com grandes deformações na 

ruptura. 

Nos estudos de resistência de solos granulares, comumente o conceito de contato com o 

qual se trabalha está relacionado com a condição de ruptura do material. Apesar disso, é 

importante focalizar também o conceito de ângulo de atrito na condição residual. Na 

qual, após sofrer uma deformação significativa, a tensão desviadora e o índice de vazios 

assumem valores que são independentes do índice de vazios inicial e para esta condição, 

as deformações ocorrem sem alteração de volume e com tensão desviadora constante. 

Esta condição é chamada residual. O ângulo de atrito nesta condição é chamado (resid) e 

é maior que o ângulo de atrito entre as partículas. Podem ocorrer algumas modificações 

de volume ainda em escala do tamanho de partículas, mas essas modificações não 

afetam o volume da amostra como um todo. Depois, o ângulo de atrito residual pode ser 

tomado como uma propriedade do material, refletindo o efeito combinado do ângulo de 

atrito entre partículas e do entrosamento na escala das partículas.  
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3.2.1 Critérios de Ruptura de Critério de Ruptura Mohr-Coulomb 

Em princípio, a resistência ao cisalhamento das areias foi definida por Coulomb, ao 

propor a equação clássica ߬ =  ܿ +  , que tem sido a origem de muitos trabalhos݃ݐߪ 

neste assunto e foi originalmente apresentada em 1773. Na geotecnia, esta equação tem 

demonstrado ser uma importante ferramenta para muitas aplicações. A resistência dos 

solos é geralmente definida em termos de envoltórias de tensão e do pico da curva 

tensão deformação, que permitem interpretar a resistência ao cisalhamento em termos 

do critério de Mohr-Coulomb (Figura 3.2).  

 

 
Figura 3.2: Envoltória de Mohr-Coulomb em termos de tensões efetivas (LAMBE & 

WHITMAN, 1969) 
 

Na ruptura do solo (߬), a resistência ao cisalhamento foi inicialmente representada por 

Coulomb como uma função linear da tensão normal na ruptura (ߪ) no plano de ruptura 

e expressa como:  

τ = ܿ +  σ݃ݐ           (3.1) 
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Na qual, (c) e () são os parâmetros de resistência, descritos como intercepto de coesão 

e ângulo de atrito, respectivamente. Conforme com os conceitos principais de Terzaghi, 

em que a tensão cisalhante em um solo é resistida somente pelo esquema das partículas 

sólidas, a resistência ao cisalhamento pode ser expressa como uma função da tensão 

normal efetiva:  

τ݂ =  ܿ’ +  σ݂’݃ݐ'             (3.2) 

Na qual, (c') e (') são os parâmetros de resistência descritos em condições de tensões 

efetivas.  

A ruptura ocorre em algum ponto, no qual se desenvolve uma combinação crítica entre 

as tensões cisalhante e normal efetiva. Caso sejam conhecidos vários estados de tensões, 

cada um realizando o cisalhamento no solo, o critério assume que uma tangente comum 

pode ser obtida (Figura 3.3) para os vários círculos de Mohr, representando o seu estado 

de tensões, sendo esta tangente geral a envoltória de ruptura do solo.  

 

 
Figura 3.3: Envoltória de Mohr-Coulomb para mistura areia-pedregulho (HOLTZ e GIBBS, 

1956 citado por LAMBE &WHITMAN, 1969). 
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Para este critério, um estado de tensões situado acima da envoltória de ruptura é 

impossível de ocorrer e a tensão principal intermediária não tem influência na 

resistência ao cisalhamento do solo, sendo considerada igual à tensão principal menor.  

A envoltória em alguns casos pode apresentar uma pequena curvatura, mas uma 

aproximação por uma reta pode ser feita para níveis de tensão de interesse e os 

parâmetros de resistência podem ser determinados para estes níveis (Figura 3.4). O 

critério de Mohr-Coulomb devido a sua simplicidade é extensamente usado na prática 

ainda que não seja o único critério possível para solos. 

 
Figura 3.4: Aproximações lineares à envoltória curva de Mohr, com a aproximação de duas 

linhas e com a aproximação de uma linha (LAMBE & WHITMAN, 1969). 
  

Ao observar a Figura 3.4, constata-se que são fatíveis três ajustes para a envoltória 

apresentada: a linha A ajusta-se aos pontos que representam os círculos de Mohr com 

baixas tensões confinantes; a linha B tem um melhor ajuste para tensões maiores; 

enquanto a linha C representa um ajuste para todos os pontos da envoltória sendo então 

aplicada a uma larga faixa de tensões.  

 

3.3 FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DOS 

SOLOS GRANULARES 

Os solos granulares podem apresentar mudanças de comportamento em função das 

características associadas à sua natureza e, ao mesmo tempo, às propriedades associadas 

com as condições que os mesmos estão submetidos. 
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Vargas (1982) classifica as características relacionadas à natureza do solo de 

propriedades índice do material, isto é, aquelas que nomeiam aos solos e as únicas que 

devem ser tomadas em conta em um sistema de classificação, enquanto as propriedades 

de estado vão determinar o comportamento dos solos do ponto de vista de engenharia. 

Como características relativas à natureza do solo, podem ser citadas a distribuição 

granulométrica, o formato dos grãos, tamanho dos grãos, resistência dos grãos e 

coeficiente de atrito nos pontos de contato. Em relação às características de estado do 

solo, podem ser citados a tensão confinante, tensão principal intermediária, índice de 

vazios e estrutura do solo, trajetórias de tensões e velocidade de carregamento.  

 

3.3.1 Características dos Grãos em Termos de Distribuição Granulométrica 

Uma amostra bem graduada, ou seja, que apresenta uma gama de tamanhos de grãos 

diversificados e sem predominância de partículas com um mesmo diâmetro, que tenha 

sido compactada, ou seja, submetida a um processo mecânico de diminuição do índice 

de vazios ou densificada através de vibração mecânica, poderá apresentar um bom 

entrosamento entre grãos, com as partículas menores ocupando o espaço entre as 

maiores. Então quanto melhor distribuído, do ponto de vista granulométrico, o material, 

melhor será o entrosamento existente entre as partículas e como resultado um melhor 

comportamento tensão-deformação ocorrerá. Portanto, maior será sua resistência ao 

cisalhamento.  

Segundo Souza Pinto (1966), citado por Oliveira Filho (1987), o entrosamento dos 

grãos pode sofrer consideráveis modificações em função das proporções de grãos 

grossos e finos que compõem o solo, que exemplifica duas situações com diferentes 

proporções de grãos. Na primeira considera-se que uma areia com 20% de grãos grossos 

e 80% de grãos finos, seu comportamento é determinado principalmente pelas partículas 

finas, pois as partículas grossas ficavam envolvidas pela massa de partículas finas, 

pouco colaborando no entrosamento. Na segunda situação, considera-se uma areia com 

80% de grãos grossos e 20% de grãos finos e afirma-se que os grãos finos tendem a 
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ocupar os vazios entre os grossos, aumentando o entrosamento e, como consequência, o 

ângulo de atrito drenado.  

Oliveira Filho (1987) considera a forma dos grãos que compõe um solo granular e os 

separa em três aspectos: o arredondamento (forma dos cantos), a esfericidade (relação 

média entre a maior e a menor dimensão) e a rugosidade da superfície. O autor afirma 

que as areias constituídas por grãos arredondados apresentam ângulos de atrito 

ligeiramente menores do que as areias de grãos angulares e ou muito alongados. Isto 

acontece em função da força entre as partículas, por conseguinte de uma rugosidade 

superficial menor, ou seja, partículas com menores rugosidades superficiais têm 

reduzido o valor do ângulo (u) e, por conseguinte, o valor do ângulo de atrito global 

(d).  

A quebra de grãos acontece quando o solo é dependente a elevados níveis de tensões, 

usualmente, causando uma curvatura na envoltória de resistência. Geralmente, estes 

níveis de tensão são superiores aos níveis máximos em obras de engenharia, que são em 

torno de 700 kPa (OLIVEIRA FILHO, 1987). Em níveis de tensões baixos pode-se 

estimar que a resistência dos grãos exerça pouca influência no comportamento dos solos 

granulares (LAMBE e WHITMAN, 1969). Mas podem existir obras especiais que 

solicitam o solo de maneira mais severa como nas grandes estruturas cíveis, na qual 

nestes casos Oliveira Filho (1987) diz que a resistência dos grãos e a mineralogia 

podem assumir um função considerável na avaliação da performance dos materiais 

granulares, tornando possível a ocorrência de quebra de grãos individuais ou de grumos 

do solo, sofrendo alterações na granulometria do solo.  

 

3.3.2 Características dos Grãos em Termos de Distribuição Granulométrica 

Segundo Das (2007) uma curva de distribuição granulométrica pode ser utilizada para 

os quatro parâmetros seguintes para um solo dado (Figura 3.5). 
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Figura 3.5: Definição de ܦ, ܦଷ e ܦଵ (DAS, 2007). 

Diâmetro efetivo (): Esse parâmetro é o diâmetro na curva de distribuição do 

tamanho das partículas correspondentes a 10% mais fino. O diâmetro efetivo de um solo 

granular é uma boa medida para se estimar a condutividade hidráulica e a drenagem 

através do solo. 

Coeficiente de uniformidade (): Este parâmetro é definido como 

௨ܥ = లబ
భబ

              (3.3) 

Em que ܦ = diâmetro correspondente a 60% mais fino. 

Coeficiente de curvatura (): Esse parâmetro é definido como 

ܥ = (యబ)మ

లబ×భబ
              (3.4) 

As porcentagens de partículas do tamanho de pedregulho, areia, silte e argila presentes 

em um solo podem ser obtidas de uma curva de distribuição granulométrica. Como 
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exemplo, utilizaremos a curva de distribuição granulométrica mostrada na Figura 3.5 

para determinar as partículas desse tamanho da seguinte maneira (de acordo como o 

Unified Soil Classification System [Sistema Unificado de Classificação do Solo]).  

A curva de distribuição granulométrica mostra não somente os tamanhos de partículas 

presentes em um solo, mas também, o tempo de distribuição de particular de vários 

tamanhos. Tais tipos de distribuição são demonstrados na Figura 3.6.  

A curva I representa um tipo de solo no qual a maior parte dos grãos é do mesmo 

tamanho. Este é chamado de solo malgraduado ou uniforme.  

A curva II representa um solo no qual os tamanhos das partículas são distribuídos sobre 

uma ampla faixa, chamado de bem-graduado ou desuniforme. Um solo bem-graduado 

tem um coeficiente de uniformidade maior que acerca de 4 para pedregulhos e 6 para 

areias, entre 1 e 3 (para pedregulhos e areias).  

A curva III representa um solo com uma combinação de duas ou mais frações com 

granulação uniforme. Esse tipo de solo é chamado de granulometria descontínua. 

 
 

Figura 3.6: Diferentes tipos de curvas de distribuição granulométrica (DAS, 2007) 
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3.3.3 Índice de Vazios, Compacidade e Arranjo Estrutural 

Os índices de vazios máximo e mínimo para solos granulares estão sujeitos de vários 

fatores, os quais incluem o tamanho dos grãos; a forma dos grãos; a natureza da curva 

de distribuição granulométrica e o teor  de finos, Fc (ou seja, fração menor que 0,075 

mm). 

Segundo Das (2007), a quantidade de finos não-plásticos presentes em um determinado 

solo granular tem grande influência sobre (݁á௫) e (݁í). A Figura 3.7 mostra um 

gráfico da variação de (݁á௫) e (݁í) com a porcentagem de finos não-plásticos (por 

volume) para a areia Nevada 50/80 (LADE et al., 1988 citado por DAS, 2007). A razão 

entre D50 (tamanho pelo qual 50% do solo irá passar) para a areia e a relação dos finos 

não-plásticos usados para os ensaios mostrados na Figura 3.7 (ou seja, D50-areia/D50-finos) 

foi 4,2.  

Na Figura 3.7, pode-se ver que, à medida que a porcentagem de finos por volume 

aumentou de zero até aproximadamente 30%, os valores de  (݁á௫) e (݁í) diminuem.  

Essa é a fase de preenchimento de vazios em que os finos tendem a preencher os 

espaços vazios entre as partículas de areia maiores. Existe uma zona de transição 

quando a porcentagem de finos está entre 30% e 40%.  

Entretanto quando a porcentagem de finos torna-se maios que 40%, os valores de 

(݁á௫) e (݁í) começam a aumentar. Essa é a fase de substituição de sólidos em que 

as particular maiores são empurradas para fora e gradualmente substituídas pelos finos. 
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Figura 3.7: Variação de ݁á௫  e ݁í (para areia de Nevada 50/80) com porcentagem de finos 

não-plásticos. (Reproduzido de LADE et al., 1988 citado por DAS, 2007) 

 

Cubrinovski e Ishihara (2002) citados por Das (2007), estudaram a variação de(݁á௫) e 

(݁í) para um numero muito grande de solos. Com base em ajuste por retas usando 

regressão linear, eles conseguiram obter as seguintes relações: 

 

 Areia pura (Fc = 0 a 5%) 

݁á௫= 0,072 + 1,53݁í            (3.5) 

 

 Areia com finos (5 <Fc ≤ 15%) 

݁á௫= 0,25 + 1,37݁í              (3.6) 

 

 Areias com finos e argila (15<Fc≤ 30%; PC= 5 a 20%) 

݁á௫= 0,44 + 1,21݁í              (3.7) 

 

 Solos de Silte (30 <Fc ≤ 70%; Pc = 5 a 20 %) 
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݁á௫= 0,44 + 1,32݁í              (3.8) 

 

Em que Fc é a fração de finos com tamanho dos grãos menor que 0,075 mm e Pc é a 

fração do tamanho da argila (<0,005mm). 

No caso de solos não coesivos, é necessário conhecer as densidades secas 

correspondentes aos estados fofo e denso para avaliar o seu estado de compacidade, 

baseado na relação que define o índice de densidade do material.  

ܴܥ =  áೣି
áೣିí

     (3.9)

   

Onde (CR) é Compacidade Relativa; e é o índice de vazios para o qual se deseja obter o 

CR; (݁á௫) é o índice de vazios  do solo no estado mais fofo e (݁í) é o índice de 

vazios do solo no estado mais compacto. 

Os valores de CR podem variar de um mínimo de 0% para solo muito fofo até um 

máximo de 100% para solos muito compactos. Normalmente, esta característica se 

descreve de forma qualitativa os depósitos de solo granular de acordo com suas 

compacidades relativas conforme exibido na Tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1: Descrição Qualitativa de Depósitos de Solo Granular 

Compacidade 
Relativa 

(%) 

Descrição do deposito 
de solo 

0 - 15 Muito fofo 

15 - 50 Fofo 

50 - 70 Medianamente compacto 

70 - 85 Compacto 

85 - 100 Muito compacto 

 

Usando a definição de peso específico seco dada na equação:  

ௗ ()ߛ = ௐೞ


       (3.10) 



42 
 

Pode-se expressar a compacidade relativa em termos de pesos específicos secos máximo 

e mínimo possíveis. Assim, 

ܴܥ =
ቆ భ
ം(í)

ቇି൬ భ
ം
൰

ቆ భ
ം(í)

ቇିቆ భ
ം(áೣ)

ቇ
=  ൬

ఊିఊ(í)

ఊ(áೣ)ିఊ(í)
൰ ቀ

ఊ(݉áݔ)

ఊ
ቁ     (3.11) 

Onde:  

 ;ௗ(í) é o peso específico seco na condição mais fofa (com índice de vazios ݁á௫)ߛ

 ௗ é o peso específico seco in situ (com índice de vazios) eߛ

 ௗ(௫) é o peso específico seco na condição mais compacta (com índice de vaziosߛ

݁í). 

Taylor (1948), com base no efeito da compacidade dos solos arenosos, realizou os 

ensaios drenados com diferentes compacidades iniciais. Os resultados de dois ensaios 

drenados, com uma amostra densa e outra fofa podem ser observados na Figura 3.6. 

 
Figura 3.8: Curvas típicas de tensão-deformação para areias fofas e compactas. 

 

Da Figura 3.8, pode-se perceber que à medida que decresce o índice de vazios, ou seja, 

o solo passa de um estado fofo para um compacto, aumenta à tensão desviadora na 

ruptura, o que significa um aumento na resistência ao cisalhamento drenado e um 

aumento cada vez maior no módulo de deformação do solo (relação entre os 

incrementos da tensão desviadora e da deformação específica vertical), levando o solo 

compacto à apresentar uma deformação axial, na ruptura, menor que a do solo fofo. 
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Verifica-se, também, que as curvas tensão-deformação dos solos, compacto e fofo, são 

bastante distintas quando se considera seu comportamento pós-ruptura.  

No caso dos solos compactos, pode-se perceber que, após atingir a ruptura, apresentam 

uma visível queda de resistência, que tende a estabilizar com o aumento das 

deformações. Já o aspecto da curva representativa das amostras fofas, apresenta pouca 

ou nenhuma redução na resistência ao cisalhamento depois de atingida a ruptura.  

Para o caso de variações de volume, independentemente do índice de vazios inicial, a 

variação de volume é inicialmente de compressão, ou seja, o volume da amostra 

diminui. Já uma amostra compacta, sofre ligeira compressão inicial para depois, com o 

aumento das deformações, começar a expandir, sendo a expansão contínua durante todo 

o ensaio e tendendo a estabilizar-se após grandes deformações. Já no caso da amostra 

fofa, o volume decresce durante todo o ensaio, tendendo a estabilizar-se para grandes 

níveis de deformações. Para as amostras densas, o índice de vazios inicial tem um valor 

inicialmente baixo, mas com o aumento do volume durante o cisalhamento, este valor 

aumenta e tende a se estabilizar para grandes níveis de deformações. Enquanto as 

amostras fofas diminuem seu índice de vazios, inicialmente alto, a um valor aproximado 

ao índice de vazios de estabilização das amostras densas (Figura 3.8).  

Esta diminuição do índice de vazios em uma amostra fofa pode acarretar na geração de 

poropressão positiva durante a ruptura da amostra, em condições não-drenadas. E, se 

este valor de poropressão for muito alto, a ponto de se igualar a tensão total, a tensão 

efetiva pode tender a zero e a areia passa a se comportar como um fluido. Este processo 

é conhecido como liquefação de areias, e usualmente ocorre em depósitos formados 

com areia fina, fofa, saturadas e confinadas quando sujeitas a carregamentos dinâmicos, 

como terremotos, vibrações devido a explosões, tráfego pesado e grandes deformações 

induzidas por carregamentos.  

Segundo Oliveira Filho (1987), em campo, a formação do solo também pode 

condicionar a sua estrutura, como exemplo pode-se citar a formação de um depósito 

natural, quando depositado sob a ação da gravidade, mostrando uma anisotropia em 

termos de resistência ao cisalhamento. Esta ocorrência pode se dar em função do 
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alinhamento preferencial das partículas ao se depositarem, sendo chamado este 

fenômeno de acamamento. Assim, maiores parâmetros de resistência ocorrem para 

carregamentos na mesma direção de deposição e menores valores de resistência para a 

direção perpendicular.  

 

3.3.4 Ensaios de Cisalhamento Direto 

Segundo Head (1994), o termo resistência ao cisalhamento, tal como é aplicado ao solo, 

não é uma propriedade fundamental de um solo da mesma maneira como, por exemplo, 

a resistência à compressão é uma propriedade do concreto. Pelo contrário, a força de 

cisalhamento está relacionada com as condições prevalecentes in situ e pode variar com 

o tempo. O valor medido no laboratório é do mesmo modo dependente das condições 

impostas durante o teste e, em alguns casos, sobre a duração do ensaio. O aspecto da 

resistência ao cisalhamento de que trata este item é a resistência ao cisalhamento dos 

solos não coesivos não drenados, que é praticamente independente do tempo. 

O ensaio de cisalhamento direto é o procedimento mais antigo e mais simples para 

medir a força "imediata" ou cisalhamento de curto prazo dos solos em termos de tensões 

totais. Em princípio, o ensaio de cisalhamento é um ensaio de ângulo de atrito, em que 

uma porção do solo é forçada a deslizar ao longo de outro pela ação de uma força de 

cisalhamento ou ruptura horizontal cada vez maior, enquanto uma carga constante é 

aplicada normal ao plano do movimento relativo. Estas condições são conseguidas 

através da inserção do solo em uma caixa de metal rígida (caixa de cisalhamento), 

quadrada em planta, que consiste em duas metades. A metade inferior da caixa pode 

deslizar em relação à metade superior quando empurrado (ou puxado) por uma unidade 

de acionamento motorizado, ao passo que o topo da amostra recebe uma pressão 

normal. 

Durante o processo de cisalhamento, o deslocamento relativo das duas porções da 

amostra e da força de cisalhamento aplicada são medidos de modo que uma curva de 

carga (ou tensão) versus deslocamento possa ser construída. O movimento vertical do 
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topo da superfície da amostra, o que indica mudanças de volume, também é medido e 

permite que as alterações no índice de vazios durante o cisalhamento possam ser 

avaliadas. Os procedimentos realizados durante o ensaio seguem normas internacionais 

(ASTM, 2011), visto que atualmente não existem procedimentos normativos nacionais. 

 

Ensaio Convencional de Cisalhamento 

Segundo Head (1994), o tipo mais comum de aparelhos acomoda uma amostra de 60 

milímetros de largura, 20 ou 25 mm de altura. Alguns equipamentos de cisalhamento 

direto possuem caixas com dimensões de até 100 mm de largura.  

O procedimento descrito neste trabalho é utilizado para um ensaio rápido, visando a 

determinação da resistência ao cisalhamento de areias saturadas, secas ou em livre-

drenagem. Normalmente, um conjunto de três amostras semelhantes da mesma amostra 

de solo, todos colocados na mesma densidade seca, são ensaiados sob três tensões 

normais diferentes, permitindo a obtenção da tensão de cisalhamento medida na ruptura 

e possibilitando a sua relação com a tensão normal aplicada. Uma vez que nenhum 

excesso de poropressão pode se desenvolver, as tensões efetivas são iguais às tensões 

totais medidas e a resistência ao cisalhamento pode ser expressa como o ângulo de 

resistência ao cisalhamento, ('). 

Equipamento Clássico 

O equipamento de cisalhamento compreende uma unidade de acionamento, caixa de 

cisalhamento para montagem, carruagem da caixa de cisalhamento, gancho de carga e 

outros itens, que podem ser apoiadas em um banco ou montado em um estande com 

estrutura de aço emoldurado. Um aparelho típico cisalhamento com um braço de 

alavanca de contrapeso é mostrado na Figura 3.9. 
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Figura 3.9: Equipamento típico de Cisalhamento Direto 2 para amostras de 60 x 60 mm ou 100 x 
100 mm 

 

Quando totalmente carregado, todo o aparato pode pesar até 200 kg, então um piso 

resistente para sua montagem é fundamental, cujo conjunto convencional deve ser 

fixado ao piso. Um arranjo (esquema) do ensaio, com destaque para a caixa de 

cisalhamento e seus acessórios é apresentado pela Figura 3.10. 

 
 

Figura 3.10: Arranjo do Equipamento Convencional 60 milímetros com controle de 
deslocamento (HEAD, 1994) 

 

                                                
2http://www.aimil.com/ProductFinder.aspx (Acesso em 29 de Ago. 2014) 
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Velocidade de Cisalhamento dos Corpos de Prova 

Para a maioria dos carregamentos comuns em geotecnia, as areias puras desenvolvem 

um comportamento drenado. Apesar disso, podem vir a apresentar um comportamento 

não-drenado, em determinadas situações. Essa situação ocorre quando as areias são 

predispostas a carregamentos dinâmicos muito rápidos, tais como vibrações mecânicas, 

como equipamentos pesados ou vibrações naturais, como sismos. Este comportamento 

não-drenado das areias pode ser considerado similar ao das argilas, em que as 

poropressões positivas e negativas irão se desenvolver, dependendo da tendência de 

diminuir ou aumentar de volume durante o cisalhamento (LOPES, 2000). 

Em areias com comportamento não-drenado, em função de carregamentos rápidos pode 

ocorrer em uma estrutura formada por um solo granular em um estado fofo e saturado 

um processo de ruptura conhecido como liquefação, onde os elevados valores de 

poropressão gerados podem se igualar as tensões totais, fazendo com que a resistência 

efetiva se anule e que a areia se torne um fluido. O mesmo fato pode ocorrer no caso de 

um fluxo ascendente em uma areia, que pode fazer com que a tensão efetiva se anule 

chamado de ruptura hidráulica.  

Segundo Head (1994), a velocidade de arrasto em que as amostras podem ser cisalhadas 

depende das características de drenagem. Desta forma, a permeabilidade do solo e da 

espessura da amostra são importantes. Uma vez que a permeabilidade esta relacionada 

com o coeficiente de consolidação, a fase de consolidação (adensamento) pode fornecer 

os dados para estimar um tempo adequado para a ruptura.  

A partir do adensamento da amostra sob a tensão normal aplicada, uma curva de 

adensamento versus a raiz quadrada do tempo, expressa em minutos é obtida. A forma 

da curva é mostrada na Figura 3.11. 
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Figura 3.11: Variação do adensamento com a raiz quadrada do tempo (HEAD, 1994) 

 

Uma tangente é delineada à porção da linha reta inicial da curva. Esta linha é estendida 

até a linha horizontal, interceptando o prolongamento do chamado adensamento 

secundário, que representa 100% do adensamento primário. O ponto de interseção 

fornece o valor de ඥݐଵ (Figura 3.12), possibilitando a sua extração da raiz e, 

consequentemente, o valor deݐଵ em minutos, tal como definido por Bishop e Henkel 

(1962) citado por Head (1994). O tempo requerido para a ruptura (ݐ), estárelacionado 

com o (ݐଵ) pela seguinte equação empírica: 

ݐ = 12,7 ×  ଵ݉݅݊           (3.12)ݐ

Onde (ݐଵ)é o tempo para ocorrência de 100% do adensamento primário em minutos. 

O coeficiente de adensamento (ܥ௩) pode ser calculado a partir da equação: 

௩ܥ =  ,ଵଷுమ

௧భబబ
݉ଶ

ൗ݊ܽ            (3.13) 

Onde H representa a espessura da amostra (mm) e (ݐଵ) é dado em minutos. Para 

amostras convencionais de altura H = 20 mm, a equação 3.13 é simplificada: 

௩ܥ =  ସଵ
௧భబబ

݉ଶ
ൗ݊ܽ            (3.14) 
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Uma dificuldade surge com este método, se a curva de adensamento não se assemelha à 

curva teórica, em que a porção inicial até cerca de 50% o adensamento não é linear. Isto 

pode ocorrer devido ao efeito de acamamento da placa ranhurada, ou à presença de ar 

nos espaços vazios do solo (isto é, saturação parcial).  

Um método que apresenta uma estimativa razoável de ඥݐଵ, a partir do qual (ܥ௩) e o 

tempo até a ruptura é mostrado na Figura 3.12 (BINNIE e PARTNERS, 1968 citados 

por HEAD, 1994). Ele exige uma série de leituras posteriores ao adensamento.  

O método consiste em encontrar o ponto C, caracterizado como o ponto mais próximo 

onde o adensamento está substancialmente concluído. Posteriormente determina-se o 

segmento ܤܣ =  ଵ
ଶ
 .ଵ no ponto Bݐe traça-se uma vertical para obtenção de ඥ ,ܥ

Valores de ݐଵ, ݐ e ܥ௩ são então calculados como descrito acima.  

O adensamento de solos com drenagem livres ocorre muito rapidamente, e as leituras de 

adensamento versus o tempo não é praticável. O "rápido" procedimento é aplicável, 

então, em que a ruptura deve ocorrer dentro de 5 a 10 minutos. 

 
Figura 3.12: Variação do adensamento e consolidação completa (HEAD, 1994) 
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CAPÍTULO 4 
 
 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Pilhas de estéril, frequentemente, são estruturas de grande porte, formadas por grandes 

quantidades de estéril denominado franco ou de minério marginal. No caso de minas a 

céu aberto, aos procedimentos para se atingir o minério com substancial valor 

econômico, podem gerar grandes quantidades de estéril, que, quando dispostos sem 

controle podem ser fontes prováveis de deslizamentos em escala assustadora como a 

ocorrida em 1966 na cidade de Aberfan, País de Gales, Grã-Bretanha3. Para se evitar 

acidentes dessa magnitude e garantir a estabilidade química e física de pilhas de estéril, 

muitos estudos e ensaios são conduzidos para obtenção das propriedades dos materiais. 

Neste contexto, o estudo do comportamento do estéril em função da sua granulometria 

associada aos parâmetros de resistência mostra-se interessante, principalmente, através 

de análises que quantifiquem a influência dos tamanhos das partículas no ângulo de 

atrito do material estéril. 

O programa experimental da presente pesquisa foi desenvolvido a partir da utilização de 

uma amostra oriunda de uma mina de ferro situado no Quadrilátero Ferrífero, tendo sido 

coletada de forma aleatória de um ponto representativo da pilha de estéril. Para a 

determinação das características físicas e químicas do estéril adotou-se, metodicamente, 

os procedimentos normativos de acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e, quando da ausência destes, procedimentos internacionais, como por 

exemplo, o da Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM). 

                                                
3http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/21/newsid_2705000/2705335.
stm, (Acesso em 15 de Nov. 2014) 
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Foram cuidadosamente realizados ensaios de caracterização do estéril para a 

determinação da granulometria, massa específica dos grãos, índices de vazios máximo e 

mínimo e ensaios de cisalhamento direto. Este último objetivou a obtenção dos 

parâmetros de resistência. O ensaio de cisalhamento direto foi escolhido pelas 

características do material em estudo. A facilidade de acesso e de manipulação do 

cisalhamento direto contribuíram para a escolha do ensaio.  

 

4.2 AMOSTRAGEM DO ESTÉRIL DE MINÉRIO DE FERRO 

 

4.2.1 Caracterização do Estéril da Pilha de Estéril da Mina em estudo 

O estéril gerado em uma operação de mina pode apresentar propriedades físicas e 

químicas bastante variáveis, as quais influenciam na forma de disposição, na construção 

e no encerramento de uma pilha. 

De forma geral, deve-se considerar as características químicas constituintes do material 

estéril: o conteúdo de metais, o teor de ferro, a salinidade e a acidez, pela sua influência 

direta sobre algumas características físicas, tal é o caso da massa especifica dos grãos, e 

até mesmo os parâmetros de resistência. A composição química dos materiais pode 

variar com a qualidade dos estéreis e dos minerais nele presentes, em função do clima, 

dos processos intempéricos e das reações químicas a que estão sujeitos.  

Por outro lado, as características físicas não podem prescindir de uma análise 

granulométrica dos estéreis bem detalhada, para a avaliação da distribuição das 

partículas em suas diferentes faixas de tamanho. A classificação por tamanho auxilia a 

definição de parâmetros de construção e um bom encerramento. A granulometria 

influencia diretamente nas propriedades de resistência, como é explicado neste trabalho 

e devidamente comprovado nesta dissertação, durante o processo técnico de 

desenvolvimentos dos ensaios. 
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A massa específica dos grãos, o índice de vazios e a compacidade relativa são também 

características físicas de grande importância na caracterização dos estéreis para análises 

de estabilidade. Segundo o manual de restauração de terrenos e avaliação de impactos 

do ITGE (1989), a massa específica aparente dos estéreis pode variar entre 2,0 e 2,8 

g/cm3, mas a massa específica seca, “in situ” dependerá do grau de compactação, que, 

por sua vez, é função da porosidade, granulometria e forma das partículas. No caso 

particular do estéril de minério de ferro, este valor pode ainda ser maior, pela 

composição mineralógica. 

O índice de vazios expressa a proporção do volume de vazios em relação ao volume de 

sólidos, existente nos estéreis, em quanto que a compacidade relativa determina o grau 

de compactação de um material granular, não coesivo. Estas características vão 

influenciar a quantidade de espaços livres no estéril, quão fofo ou compacto está o 

depósito do material granular. A cor do material afetará, por sua vez, a absorção e a 

reflexão das radiações solares e condicionará as reações químicas, influenciando o 

desenvolvimento um processo geoquímico e modificações das propriedades da 

resistência da pilha. 

Os parâmetros de resistência dos materiais da pilha, coesão e ângulo de atrito, devem 

ser determinados através de ensaios de laboratório, realizados em amostras do próprio 

material ou em materiais similares de pilhas já concluídas. Segundo a norma NBR 

13029 (ABNT, 2006), os ensaios de laboratório devem também fornecer a 

granulometria completa, a massa específica dos grãos, assim como a caracterização 

física e química dos materiais do estéril. 

 

4.2.2 Processo de obtenção e preparação das amostras 

Ambos os processos, a obtenção das amostras e a sua preparação, foram realizados 

conforme as normas NBR 9604 e NBR 6457, respectivamente, procedimentos sugeridos 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 



53 
 

Obtenção das amostras 

Para realização das análises propostas nesta dissertação, iniciou-se com a amostragem 

do material estéril, executada conforme os procedimentos da NBR 9604 (ABNT, 1986) 

“Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo com retirada de amostras 

deformadas e indeformadas”. Selecionou-se o procedimento para escavação da 

trincheira, com a consecutiva escolha da área para realizar a amostragem de forma 

aleatória de um ponto representativo da pilha de estéril (Figura 4.1). Posteriormente, 

fez-se a medida de uma largura de 1m para a trincheira, sendo o comprimento 

aproximadamente equivalente à sua metade. Estes detalhes foram definidos dada a 

dificuldade de se escavar por processos manuais, gerando assim a metade de um cubo, 

iniciando a escavação após a limpeza superficial da área selecionada, correspondente ao 

espaço do trecho da trincheira prevista e área lateral de 1m de largura, que foi medida a 

partir das bordas da trincheira. Por segurança, providenciou-se ainda uma limpeza 

adicional em área superior à escavação para a normal movimentação. A escavação foi 

realizada com picareta e pá, sendo o material intemperizado retirado e depositado ao seu 

redor, em ordem sequencial, de forma que se realizou um anel quase no perímetro todo, 

fora da área cercada. O controle da profundidade da trincheira ocorreu por meio de 

medida direta entre o seu fundo e um ponto predeterminado na superfície natural do 

terreno, observando-se cuidadosamente o momento em que a escavação estava a uma 

profundidade aproximada de 10 cm acima da cota prevista para a retirada da amostra. 

Procedeu-se a retirada da amostra deformada evitando-se o pisoteamento do terreno 

sobrejacente à superfície do topo da amostra, e sem raspagem da parede após a 

conclusão. A amostra foi coletada em função da necessidade do estudo e acondicionada 

em um recipiente de plástico escuro e com tampa para manter as suas características 

naturais, evitando-se, inclusive, a sua submissão a algum tipo de impacto ou vibrações 

excessivas. Terminada a coleta da amostra, a trincheira aberta foi totalmente preenchida 

com o solo intemperizado, retirado superficialmente. O local também foi 

cautelosamente identificado para o caso do interesse de próximos estudos. 
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Figura 4.1: Vista de uma pilha de estéril do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais 

 

Preparação das amostras 

Na preparação das amostras utilizou-se a norma NBR 6457 (ABNT, 1986) “Amostras 

de solo – preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização”. Com 

base nos procedimentos previstos para ensaios de caracterização, utilizou-se o processo 

de secagem prévia, como quesito para a realização do ensaio de análise granulométrica. 

Portanto, a amostra foi seca ao ar, até a proximidade da umidade higroscópica, que é 

aquela que ocorre quando o material coletado é deixado secar ao ar para redução do teor 

de umidade. Esta redução normalmente se dá até certo limite, permanecendo assim uma 

umidade residual. Como etapa subsequente, o material foi destorroado para  

homogeneização, tendo o devido cuidado para evitar uma possível quebra de grãos, 

apesar da sua aparente resistência ao impacto. Posteriormente, com ajuda de um 

quarteador, amostras representativas e em quantidades suficientes foram obtidas para a 

realização dos ensaios requeridos. 

 



55 
 

Os procedimentos iniciais realizados no Laboratório de Tratamento de Minérios do 

Departamento de Engenharia de Minas da UFOP. A Figura 4.2 mostra o quarteador 

utilizado. 
 

 

Figura 4.2: Quarteador mecânico para obtenção das amostras representativas do estéril 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ESTÉRIL 

A caracterização química da amostra de estéril de minério de ferro foi realizada visando 

verificar sua influência em outras propriedades. As características químicas dos estéreis 

de mineração estão diretamente relacionadas ao tipo de minério lavrado e ao processo 

de disposição final, incluindo as influências associadas às alterações das frentes de 

lavra. Com relação ao estéril em estudo, o minério é natural e lavrado no conhecido 

Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. A geologia da mina é bastante complexa e 

variada, com três séries de rochas meta-sedimentares separadas por discordâncias 

principais. As rochas da área encontram-se dobradas, falhadas e metamorfizadas em 

graus variáveis. Como unidades lito-estratigráficas predominantes no QF destacam-se o 
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Grupo Itacolomi, o Supergrupo Minas, o Supergrupo Rio das Velhas e o Embasamento 

Cristalino. 

Nesse sentido, usando como base as características químicas dos estéreis de minério de 

ferro, a realização de uma ampla campanha investigativa é fundamentada, ainda que a 

maior parte dos principais elementos sejam conhecidos, mas podem apresentar 

consideráveis variações em termos de concentração. Essas variações estão diretamente 

relacionadas ao tipo de minério lavrado, ao sequenciamento de lavra e ao processo de 

disposição de estéril, incluindo ações afetadas pela mudança de frentes de lavra ou pela 

presença de matérias de impureza. Nesse caso, assume especial interesse o estudo da 

composição química e mineralógica dos estéreis, visto que, dependendo dos elementos 

presentes, podem ocorrer possíveis mudanças no comportamento de algumas 

características físicas. 

 

4.3.1 Análise Química 

A análise química é um processo que fornece informações químicas sobre a amostra. 

Existem diversas técnicas de análise química, normalmente referindo-se a técnicas em 

via úmida e instrumental. As análises químicas podem ser realizadas de três diferentes 

formas: quantitativamente, qualitativamente ou apenas imediata. 

A análise microscópica do estéril de minério de ferro em estudo foi realizada no 

espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, do Laboratório 

de Geoquímica Ambiental do Departamento de Geologia da UFOP (Figura 4.3).  
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Figura 4.3: Espectrômetro de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) 
marca Spectro Ciros modelo CCD do Laboratório de Geoquímica Ambiental do Departamento 

de Geologia da UFOP  

 

A espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente, do inglês 

ICP-OES (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry), é uma técnica 

de análise química instrumental que faz uso de uma fonte de excitação de plasma de 

argônio a alta temperatura (7.000 – 10.000 K) para produzir, em uma amostra 

introduzida sob forma de neblina no centro do plasma, átomos excitados que emitem 

radiação em comprimentos de onda na faixa de 125 a 950 nm, característicos dos 

elementos nela presentes. 

As radiações emitidas, após conveniente separação de seus comprimentos de onda 

por sistemas ópticos, têm suas intensidades respectivas medidas por meios de detectores 

de radiação específicos (foto multiplicadoras – PMT – ou detectores de estado sólido – 

CCD ou CID) e correlacionadas às concentrações correspondentes através de curvas de 

calibração obtidas pela medição prévia de padrões certificados de referência (CRM – 

Certificate Reference Material). 
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O ICP-OES de argônio, de acordo com a Fig. 4.4, é reconhecidamente uma das fontes 

de excitação mais utilizadas para análises multielementares sequenciais ou 

simultâneas. Está composto por um sistema de introdução de amostra, geralmente 

formado por um nebulizador-câmara de nebulização, tocha de quartzo (geração do 

plasma) e fonte de radiofrequência; e um sistema óptico, para permitir a eficiente 

separação dos diferentes comprimentos de onda. 

 

Figura 4.4: Representação esquemática dos componentes do Espectrofotômetro de Emissão 
Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente 

A análise química do estéril foi, portanto, realizada conforme os procedimentos 

descritos, cujos resultados encontram-se na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1: Composição Química do Estéril Analisado 

Identificação (%) 
Fetotal 54,3 
SiO2 27,1 
Al2O3 9,8 
MnO 1,7 
TiO2 0,5 
PPC* 0,5 
P2O5 0,7 
MgO 1,5 
CaO 3,9 
Total 100,0 

 

(*) PPC: Perda Por Calcinação 
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De acordo com a Tabela 4.1 pode se observar um alto teor de ferro total (54,3%). O 

estéril da mina em estudo é constituído basicamente de itabiritos compacto e friável, 

filito e dolomito, o que justifica tal teor em ferro. Entretanto, teores de altos de Al2O3 

(9,8%), MnO (1,7%) e P2O5 (0,7%), impossibilitam o aproveitamento desse material 

como minério. Conforme a pesquisa realizada por Muwanguzi et al. (2012), para 

caracterização da composição química e microestrutura de um minério de ferro, atestou 

e inferiu sua qualidade e o teor máximo aceitável de impurezas no mercado 

internacional, os quais são mostrados na Tabela 4.2.  

Tabela 4.2: Percentagens máximas de impurezas na avaliação da qualidade do minério de ferro. 

Componentes SiO2 Al2O3 P S 

Teor 
 (%) < 6 3 – 4 0.05 – 0.07 0.1 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DAS AMOSTRAS DE 
ESTÉRIL 

 

4.4.1 Cominuição da amostra de estéril, identificação e construção das curvas 

granulométricas 

A avaliação da granulometria do estéril tem fundamental importância no projeto de 

pilhas de estéril, em razão de condicionar várias propriedades geotécnicas dos materiais 

granulares, como arranjo dos grãos, permeabilidade e resistência ao cisalhamento, esta 

última, objeto de estudo do presente trabalho. Assim, torna-se necessária à obtenção da 

distribuição granulométrica inicial da amostra de estéril obtida para posterior construção 

das curvas preparadas para uma análise da influência da granulometria nos parâmetros 

de resistência do estéril usado no estudo. 

Foi estabelecida uma classificação granulométrica da amostra obtida em campo baseada 

na Norma Brasileira NBR 7181 (ABNT, 1984). Primeiramente realizou-se o 

peneiramento para a determinação das frações mais grossas da amostra como tamanhos 
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de grãos similares ao pedregulho e as areias, com o uso das tradicionais peneiras 

disponíveis no laboratório, sendo a abertura máxima de 75 mm e a abertura mínima de 

38µm. Para obtenção das porcentagens dos materiais finos, representados por siltes e 

argilas, não se realizou o convencional procedimento de sedimentação. Optou-se pela 

granulometria por difração a laser, que mede as distribuições de tamanho dos grãos por 

medição da variação angular na intensidade da luz difundida à medida que um feixe de 

laser interage com as partículas dispersas da amostra. Partículas grandes dispersam a 

luz em pequenos ângulos em relação ao feixe de laser e partículas pequenas dispersam a 

luz em ângulos grandes. A curva granulométrica do estéril é mostrada na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Curva granulométrica do estéril obtido em campo 

Como o objetivo da presente pesquisa trata especialmente da avaliação do efeito de 

escala, o estéril foi então levado ao britador para redução da granulometria, de forma a 

possibilitar a realização dos ensaios de resistência em amostras de granulometria menor. 

O britador de mandíbulas (Figura 4.6) com uma abertura aproximada de 18 mm foi 

usado para britagem primária.  
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Figura 4.6: Vista do britador de mandíbulas 

 

 
Figura 4.7: Vista do britador de rolos 
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Após passar pela britagem primária, parte do material foi então britado novamente, 

através de um britador de rolos (Figura 4.7), ajustado para uma abertura aproximada de 

aproximada de 7 mm. Como etapa final do processo, uma parte do material cominuído 

no britador de rolos foi levada à moagem por meio de um moinho com carga de bolas 

(Figura 4.8) para obtenção de fração granulométrica fina.  

 

 
Figura 4.8: Vista do moinho com carga de bolas 

 

Para separação dos grãos menores que a fração silte, utilizou-se uma peneira vibratória 

de média frequência mediante via úmida e a lama passante pela última peneira, de 

abertura 0,038mm, foi levada e colocada em um filtro de pressão, para a recuperação do 

material seco. 

A reprodução das curvas granulométricas teve como princípio a manutenção da 

proporção de graduação do estéril, para materiais de granulometria menor, adaptando-os 

para ensaios nas caixas de cisalhamento de grande porte e convencional. No caso do 

equipamento de grande porte (descrito neste capítulo), a sua caixa de cisalhamento 
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possui dimensões de 200 mm x 200 mm e altura de amostra de 50 mm. Objetivando 

obter um comportamento em que a ruptura em si é caracterizada pela formação de uma 

superfície de cisalhamento contínua na massa de material, evitando o cisalhamento do 

grão do estéril, somente o material passante na peneira 3/4'' foi utilizado. Desta forma, o 

maior diâmetro equivalente da partícula levado à caixa de cisalhamento foi de 19 mm.  

Portanto, utilizou-se o material original como referência para obtenção das demais 

curvas, considerando somente parte da curva, correspondente à representação dos grãos 

menores que 19 mm. As demais curvas foram construídas considerando a mesma feição 

da curva original, obtidas graficamente por meio de paralelismo. Elas foram distribuídas 

longitudinalmente com iguais espaçamentos, para depois, mediante o método analítico, 

obter as porcentagens passantes e pesos retidos para cada um das diferentes faixas de 

tamanhos de grãos. A Figura 4.9, apresenta quatro curvas, sendo que a última, 

denominada EMF-03, com granulometria premeditada do material de forma que 50% 

ficasse retido na peneira #200 (abertura de 75 µm). Desta forma, todas as amostras 

viriam a se comportar como maiormente granulares. 

 
 

Figura 4.9: Curvas granulométricas das amostras de estéril estruturadas artificialmente 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1E
-0

5

0.
00

01

0.
00

1

0.
01 0.
1 1 10 10
0

%
 q

ue
 P

as
sa

Diâmetro dos grãos em mm

EMF-00 EMF-01 EMF-02 EMF-03



64 
 

As amostras foram reproduzidas artificialmente e foram identificadas por 3 letras 

seguidas de dois números. As três letras referem-se ao Estéril de Minério de Ferro, e os 

algoritmos subsequentes correspondem à variação da granulometria do estéril. 

Realizou-se um procedimento oposto da análise granulométrica, pois de maneira 

gráfica, criticamente, conseguiu-se obter os valores das porcentagens acumuladas, para 

depois conseguir analiticamente os valores das porcentagens retidas acumuladas e 

parciais, atingindo-se, ao final, os pesos necessários das parcelas. Os percentuais 

obtidos, representados pelas curvas já apresentadas, são mostrados na Tabela 4.3 

(ABNT) e Tabela 4.4 (ASTM). 

 

Tabela 4.3: Distribuição granulométrica conforme a ABNT 

Escala Diâmetro 
(mm) 

EMF-00  
(%) 

EMF-01 
(%) 

EMF-02 
(%) 

EMF-03 
(%) 

Pedregulho 
G 60 - 20 - 

37 
- 

31 
- 

24 
- 

14 M  20 - 6 22,78 12,94 2,85 - 
F  6 - 2 14,08 18,21 21,06 14,17 

Areia 
G 2 - 0,6 9,03 

52 
11,18 

52 
14,39 

47 
18,92 

40 M 0,6 - 0,2 18,46 8,39 8,06 10,04 
F 0,2 - 0,06 24,49 32,01 24,11 11,21 

Silte 0,06 - 0,002 10,79 11 16,47 16 28,13 28 43,52 44 
Argila 0,002 - 0 0,36 0 0,81 1 1,39 1 2,14 2 

 

 

Tabela 4.4: Distribuição granulométrica conforme a ASTM. 

Escala Diâmetro 
(mm) 

EMF-00  
(%) 

EMF-01 
(%) 

EMF-02 
(%) 

EMF-03 
(%) 

Pedregulho 60 - 4,75 26,63 27 - - - - - - 

Areia 
G 4,75 - 2 10,27 

61 
31,15 

79 
23,93 

63 
14,38 

50 M 2 - 0,425 11,07 13,82 16,71 22,51 

F 0,425 - 0,075 39,22 34,44 22,16 12,89 

Silte 0,075 - 0,005 11,55 12 18,6 19 34,42 34 45,74 46 

Argila 0,005 - 0,001 1,12 1 1,67 2 2,23 2 3,38 3 

Coloide 0,001 - 0 0,14 0 0,32 0 0,55 1 1,1 1 
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4.4.2 Determinação da massa específica dos grãos 

No caso de estéril de minério de ferro estudado, a massa específica dos grãos é 

influenciada pela quantidade de partículas de ferro que estão presentes no material. 

Espósito (2000) sustenta que a massa específica dos grãos de rejeitos de minério de 

ferro tende a ser elevada, visto que são formados por hematita (de 10 a 15% dos 

sólidos), cuja massa específica dos grãos (s) é em torno de 5,25 g/cm³, sendo o restante 

formado por quartzo (s entre 2,65 a 2,70 g/cm³). Para Gomes (2009), praticamente todo 

o ferro presente provém da hematita e o quartzo é responsável por praticamente toda 

sílica existente nas amostras estudadas, sendo os demais minerais presentes em baixos 

teores.  

Neste sentido, devido ao estéril ser composto fundamentalmente de partículas de ferro e 

quartzo, qualquer pequena variação no teor de ferro pode ser causa de alterações 

consideráveis no valor da massa específica dos grãos. Consequentemente, análises 

cuidadosas, relacionadas aos teores de ferro presentes nas diferentes amostras, além de 

ter outros elementos influentes como teores contaminantes tais como o fósforo, alumina, 

manganês, tornam-se importante para a avaliação da influência no estéril. São 

importantes as observações tanto em termos da distribuição granulométrica, como em 

termos do peso das partículas. 

Os ensaios foram realizados em conformidade com as normas brasileiras: NBR 6508 

(ABNT, 1984) “Determinação da massa específica grãos de solo que passam na peneira 

de 4.8 mm” e NBR 6458 (ABNT, 1984) “Determinação da massa específica grãos de 

pedregulho retidos na peneira de 4.8 mm”. O resumo dos valores obtidos para estas 

amostras podem ser vistos na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5: Valores da massa específica dos grãos (s) das amostras de estéril 

 

Amostra 
s

(g/cm3) 
EMF-0 3,938 
EMF-1 3,960 
EMF-2 3,952 
EMF-3 4,096 

 

As amostras apresentaram valores relativamente altos para a massa específica dos grãos. 

No entanto, estes valores são justificados pelo elevado teor de ferro presente, que pode 

ser observado na caracterização química do estéril. 

 

4.4.3 Determinação dos índices de vazios limites 

Os procedimentos das normas NBR 12004 (ABNT, 1990), “Solo – Determinação do 

índice de vazios máximo de solos não-coesivos” e NBR 12051 (ABNT, 1991), “Solo – 

Determinação do índice de vazios mínimo de solos não-coesivos”, destacam a obtenção 

das massas específicas máxima e mínima de materiais granulares, conhecendo-se a 

massa específica dos grãos do material, para obtenção dos índices de vazios mínimo e 

máximo, respectivamente. Para as amostras analisadas, a maioria apresentou 

granulometria passante na peneira de abertura 19 mm, 12% como quantidade máxima 

passante na peneira de abertura 75 µm e 10% como quantidade máxima de material 

retido na peneira de abertura 9,5 mm, cujo procedimento envolve o uso de um molde 

com volume de 1000 cm3. Para a determinação da massa específica seca mínima, o 

estéril é vertido bem solto em um tubo, de diâmetro de 70 mm e uma altura aproximada 

de 338 mm. Posteriormente, o tubo é elevado (extraído) e o material preenche o cilindro 

em uma compacidade extremamente fofa. O valor de ߩௗ(í) pode, então, ser calculado 

usando a seguinte equação: 

ௗ(í)ߩ = ெೞ


 (4.1) 
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Onde Ms é a massa da areia necessária para encher o molde e Vm é o volume do molde. 

A massa específica seca máxima, correspondente ao índice de vazios mínimo, é 

determinada vibrando-se a areia no molde por dez minutos. Uma sobrecarga de 13,8 

kPa é adicionada à parte superior do solo no molde. De acordo com a normatização, 

para a utilização da mesa vibratória utilizada em ensaios de peneiramento, realiza-se a 

calibração mediante a determinação, minuto a minuto e sob condições simuladas de 

ensaio, da variação da massa específica aparente seca com o tempo de vibração. 

 Aplicou-se uma frequência de vibração recomendada pela D4253-00 (ASTM, 2006) de 

3600 ciclos/minuto ou 60 Hz. O teste consistiu na determinação do tempo de vibração 

para ser utilizado no ensaio, a partir do qual as variações passaram a ser pouco 

significativas. Além disso, foi verificada a ocorrência de quebra de grãos mediante a 

observação de alguma diferença granulométrica antes e depois de cada teste, sendo 

percebida uma quebra mínima, considerada irrelevante. 

A determinação do tempo de vibração foi realizada pela verificação do período em que 

a massa específica dos grãos não mais apresentava variações (Figura 4.10). Sendo 

escolhido o tempo de 10 minutos para vibração das amostras.  

 
Figura 4.10: Curva de calibração do tempo mínimo de vibração 
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O valor de ߩௗ(á௫) pode ser determinado no final do período de vibração, conhecendo-

se o peso e o volume do solo. Vários fatores controlam o valor de ߩௗ(á௫), com 

destaque para a magnitude da aceleração, a sobrecarga aplicada e a geometria da 

aceleração. Portanto, pode-se obter um valor de ߩௗ(á௫) maior que aquele obtido usando 

o método-padrão da ABNT descrito anteriormente. 

Os resultados dos ensaios realizados de acordo com os procedimentos normativos da 

ABNT são apresentados na Tabela 4.6.  

Tabela 4.6: Índices de vazios máximo e mínimo das amostras de estéril 

Amostra emin emax 

EMF-0 0,24 0,83 
EMF-1 0,25 0,90 
EMF-2 0,24 0,86 
EMF-3 0,32 1,00 

 

4.6 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A DETERMINAÇÃO 
DOSPARÂMETROS DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DO 
ESTÉRIL 

Segundo Head (1994), o tipo mais comum de aparelhos acomoda uma amostra de 60 

mm de largura por 20 ou 25 mm de altura. Alguns equipamentos de cisalhamento direto 

possuem caixas com dimensões de até 100 mm de largura.  

Uma das limitações de se trabalhar com o equipamento convencional é o tamanho 

máximo do grão, visto que a caixa de cisalhamento tem uma altura máxima de 25 cm. 

Neste âmbito desta pesquisa, os ensaios foram realizados no equipamento de grande 

porte, que foi todo automatizado e modificado, visando uma melhor operacionalização. 

Estas modificações foram implementadas ao longo desta pesquisa. 

Além do efeito de escala, buscou-se realizar uma comparação dos resultados obtidos 

neste equipamento com um convencional, todo automatizado, também implementado 

neste trabalho. Uma descrição dos dois equipamentos é apresentada a seguir. 
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4.6.1 Equipamento de cisalhamento direto automatizado convencional 

Trata-se de um equipamento compacto, quando comparado aos equipamentos 

tradicionais utilizados em Mecânica dos Solos, servo-controlado, CSC-12 kN, para 

ensaios em corpos de prova de 100 mm x 100 mm dotado de um sistema que permite o 

comando, controle e monitoramento digital de carregamento, deslocamento e 

velocidade de deslocamento, que é controlada pelo software operacional em um 

computador ou através de comandos na tela da interface homem maquina. A velocidade 

de deslocamento da caixa de cisalhamento pode variar de 0.000001 mm/min a 2 

mm/min, sendo controlada pelo software operacional (sem troca de engrenagens). As 

deformações horizontal e vertical dos corpos de prova durante o ensaio são obtidas 

através dos transdutores de deslocamento retilíneo linear (LVDT’s). O equipamento 

apresenta um carregamento axial de 12 kN com uma capacidade cisalhante de 10kN e 

deslocamento de 25 mm, tanto no axial como no cisalhante. O software desenvolvido 

possibilita o cadastramento de amostras, armazenamento e exportação de dados; 

cálculos e geração de gráficos online e emissão relatórios; comunicação remota 

(wireless) via Ethernet em rede local sem fio. As Figuras 4.11 e 4.12 mostram detalhes 

do equipamento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.11: Detalhes do equipamento de cisalhamento direto convencional compacto 
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Figura 4.12: Vista do equipamento de cisalhamento direto convencional compacto 

 

4.6.2 Equipamento de cisalhamento direto automatizado de grande porte 

O equipamento de grande porte, originalmente implementado por Coelho (2008), foi 

todo modificado, buscando uma melhor operacionalização e melhor acurácia nas 

medidas durante o ensaio.  

Foi desenvolvido em conformidade com normas técnicas inerentes ao ensaio, com 

estrutura autoportante e alta rigidez mecânica, confeccionada em perfil modular de aço 

para operar sem o uso de pesos cambiáveis manualmente. O equipamento também 

possui um sistema inédito de aplicação de carga dinâmica com frequência controlada. 

O sistema é totalmente automatizado, com acionamento da capacidade de carregamento 

axial até 150 kN, deformações até 50 mm e força cisalhante até 70 kN. Possui curso de 

100 mm, com velocidade variando entre 0.000001 mm/min a 2 mm/min, controlada  por 

servo motor tipo brushless, com encoder 24 bits e atuador mecânico com fuso e 

castanha de esferas recirculantes; Interface Homem Máquina (IHM touchscreen); 
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sistema automático para inundação, reposicionamento, detecção e controle das etapas de 

estabilização, consolidação e ruptura,para uso do equipamento 24h/dia, mesmo sem 

operador. 

Como com equipamento convencional, o software possibilita o cadastramento de 

amostras, armazenamento e exportação de dados; cálculos e geração de gráficos online 

e emissão relatórios; comunicação remota (wireless) via Ethernet em rede local sem fio. 

A instrumentação é composta por duas células de carga 10 tf e 15 tf, com precisão ≤ 

0,1% e dois LVDT’s 25 mm e 100 mm, com precisão ≤ 0,2%; carro com geometria 

cúbica. Possui duas células de cisalhamento confeccionadas em aço inoxidável, 

bipartidas, completas para ensaios em CP’s de solos diversos, nas dimensões de 20 cm x 

20 cm (400 cm²) e 20 cm x 40 cm (800 cm²), com dispositivos e acessórios para 

execução dos ensaios. O equipamento pode ser visto na Figura 4.13. 

 
Figura 4.13: Vista do equipamento de cisalhamento direto de grande porte automatizado 
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4.6 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA AO 
CISALHAMENTO DO ESTÉRIL 

 

4.6.1 Preparação dos Corpos de Prova 

O processo depende do tipo de solo e da condição na qual ele está será testado. O 

tamanho máximo das partículas presentes em quantidade significativa não deve ser 

superior a um décimo da altura da amostra. Para uma amostra de 20 mm ou 25 mm de 

altura, partículas retidas em uma peneira de 2,0 mm devem ser removidas. O solo não 

deve conter uma quantidade significativa de material fino (passante em 63µm). Isto 

evita a segregação de partículas finas se colocado a seco, e assegura que a condição 

livre de drenagem é mantida se saturado (HEAD, 1994). Seguidamente, apresenta-se as 

condições e recomendações para cada solo granular referenciando a areia, segundo 

Head (1994). 

 

Areia seca – Geral 

A areia é geralmente testada a uma razão da porosidade especifica ou seu índice de 

vazios, a partir da qual a massa específica seca pode ser obtida. A amostra a ensaiar é 

preparada colocando ou compactando o material diretamente na caixa de cisalhamento. 

Devido ao elevado pelo da caixa de cisalhamento, a massa de areia utilizada (m gramas) 

é obtida pela diferença de massa registrada na pesagem anterior e posterior à colocação 

ou compactação. 

A placa ranhurada inferior (sólida) é colocada no topo da placa de base da caixa de 

cisalhamento. A placa ranhurada superior é colocada sobre a amostra, que segue 

juntamente com a placa inferior uma orientação em ângulos retos na direção de 

cisalhamento. Placas ranhuradas sólidas podem ser usadas com a areia seca, porque a 

questão de drenagem não se aplica. A altura média é obtida a partir da medida dos 
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quatro cantos da caixa e o volume é então calculado multiplicando-se a altura média 

obtida pela área da base da caixa de cisalhamento.  

 

Areia seca – Densa 

A areia seca pode ser colocada na caixa de cisalhamento a uma densidade 

razoavelmente alta. A areia pode ser submetida a vibrações alcançando-se uma maior 

densidade. A compactação de areia seca com uma pequena alteração terá pouco efeito. 

Quanto ao extravasamento durante o processo de vibração, deve-se colocar a caixa de 

cisalhamento em uma bandeja para que todo o excedente de areia derramada possa ser 

retida para a pesagem. 

 

Areia seca – Fofa 

Uma baixa densidade pode ser obtida vertendo-se a areia para a caixa de cisalhamento 

de uma pequena altura. Uma bandeja deve ser usada para reter o excesso da areia 

derramada. Quanto ao nivelamento da superfície de topo, o excesso de areia deve ser 

cuidadosamente retirado, evitando-se uma ação comprometedora na amostra, tanto 

quanto possível. A placa ranhurada superior deve ser colocada com muito cuidado e 

posta com pressão mínima. Vibrações e golpes da caixa de cisalhamento ao colocar na 

máquina devem ser evitados porque areia fofa é muito sensível ao choque repentino. 

 

Areia seca – Densidade média 

Para obter uma densidade intermédia, a areia pode ser colocada na caixa de 

cisalhamento em três camadas, cada uma submetida a uma quantidade controlada de 

vibração. A quantidade exata de compactação necessária só pode ser determinada por 
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experimentação. A meia altura da camada média deve coincidir com o nível do plano de 

cisalhamento. 

Todas as amostras de estéril foram ensaiadas próximas da compacidade média e o 

procedimento de moldagem seguiu as recomendações sugeridas por segundo Head 

(1994). Os valores das compacidades utilizadas são destacadas no próximo capítulo 

deste trabalho. 

 

Areia Saturada 

A saturação de ser realizada fervendo-se a areia,a partir de uma massa seca conhecida, 

na água por cerca de 10 minutos e deixar arrefecer; ou através da colocação da areia e 

água sob vácuo para remover bolhas de ar. A caixa de cisalhamento é colocada na 

carruagem do aparelho, a qual é então parcialmente cheia com água. Areia saturada é 

vertida para a caixa e vibrada suavemente, dependendo da densidade requerida. É 

impossível obter uma baixa densidade relativa por este método, mas médias e elevadas 

densidades podem ser alcançadas. Este método não é adequado se o material for fino 

por causar segregação. Um procedimento alternativo é colocar o material misturado em 

um estado úmido e compactá-lo como necessário. Em seguida, despejar a água com 

cuidado para dentro da carruagem para que ele se infiltre lentamente para cima, através 

da amostra. Para facilitar a drenagem das placas ranhuradas e perfuradas é utilizada uma 

pedra porosa posterior à placa ranhurada.  

 

4.6.2 Determinação da velocidade de cisalhamento dos corpos de prova 

Conforme recomendações de Head (1994), e conhecendo-se a fase de adensamento de 

um solo granular, a partir de uma curva de deslocamento vertical versus raiz do tempo, 

calculou-se o (ݐଵ) a partir do prolongamento o intervalo retilíneo inicial até o eixo 

horizontal,equivalente ao intervalo final (estabilização das variações volumétricas). O 
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ponto de interseção proporciona a raiz de (ݐଵ) em minutos. O valor de  (ݐଵ) foi 

usado para definir a velocidade de cisalhamento. De acordo com Bishop e Henkel 

(1962), o tempo requerido para a ruptura (ݐ) é relacionado ao valor de (ݐଵ). Os dados 

referentes à determinação da velocidade de cisalhamento das amostras de rejeito estão 

apresentadas na Tabela 4.6. A descrição completa dos procedimentos sugeridos por 

Head (1994) e Bishop e Henkel (1962) foram enfatizadas no Capítulo 3 desta 

dissertação. 

Tabela 4.7: Dados obtidos para o cálculo da velocidade de cisalhamento 

Equipamento 
 

 ଵݐ
(mim) 

 
 ݐ

(mim) 

 
 conservݐ

(mim) 

 
Deslocamento 

 
V 

 
Vconserv 

(mm) (mm/mim)
  

 (mm/mim)
  

Grande Porte 4,00 50,8 60,00 20,00 0,33 0,30 
Convencional 4,00 50,8 60,00 10,00 0,17 0,15 
 

4.6.3 Curvas obtidas nos ensaios de cisalhamento direto 

Após a inserção das amostras nas caixas de cisalhamento (equipamento convencional e 

de grande porte), os corpos de prova foram adensados para as tensões de 200, 400 e 800 

kPa.  

Após o adensamento, considerando relativamente rápido, por se tratar de amostras 

majoritariamente granulares, foram determinadas as velocidades de cisalhamento, já 

apresentadas para posterior cisalhamento.  

A partir dos resultados obtidos pelo software, os dados foram convertidos para uma 

planilha eletrônica, viabilizando a construção das curvas tensão cisalhante versus 

deslocamento e deslocamento vertical versus deslocamento horizontal.  

Todos as curvas obtidas nos ensaios de grande porte (Modelo CSC-GP 150 kN) e 

convencional (Modelo CSC-1000) são apresentadas nas Figuras 4.14 à 4.27.  



76 
 

 
 

Figura 4.14: Curva tensão cisalhante versus desloc. horizontal (EMF-00) -CSC-GP 150kN 
 
 

 
 

Figura 4.15: Curva desloc. vertical versus desloc. horizontal (EMF-00) - CSC-GP 150kN 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

τ(
kP

a)

Deslocamento (mm)

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

D
es

lo
ca

m
en

to
 V

er
tic

al
 (m

m
)

Descolamento Horizontal (mm)



77 
 

 
 

Figura 4.16: Curva tensão cisalhante versus desloc. horizontal (EMF-01) - CSC-GP 150KN 
 

 

 
 

Figura 4.17: Curva desloc. vertical versus desloc. horizontal (EMF-01)- CSC-GP 150kN 
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Figura 4.18: Curva tensão cisalhante versus desloc. horizontal (EMF-02)- CSC-GP 150kN 
 

 

 
 

Figura 4.19: Curva desloc. vertical versus desloc. horizontal (EMF-02)- CSC-GP 150kN 
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Figura 4.20: Curva tensão cisalhante versus desloc. horizontal (EMF-03)- CSC-GP 150kN 
 

 

 
 

Figura 4.21: Curva desloc. vertical versus desloc. horizontal (EMF-03)- CSC-GP 150kN 
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Figura 4.22: Curva tensão cisalhante versus desloc. horizontal (EMF-01) -CSC-1000 
 

 

 
 

Figura 4.23: Curva desloc. vertical versus desloc. horizontal (EMF-01) - CSC-1000 
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Figura 4.24: Curva tensão cisalhante versus desloc. horizontal (EMF-02) - CSC-1000 
 

 

 
 

Figura 4.25: Curva desloc. vertical versus desloc. horizontal (EMF-02) - CSC-1000 
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Figura 4.26: Curva tensão cisalhante versus desloc. horizontal (EMF-03) - CSC-1000 
 

 

 
 

Figura 4.27: Curva desloc. vertical versus desloc. horizontal (EMF-03) - CSC-1000 
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CAPÍTULO 5 
 
 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

A disposição de estéreis de minas exige uma gestão cuidadosa para garantia a 

estabilidade em longo prazo das pilhas, minimização dos impactos ambientais e garantia 

da saúde e segurança de populações a jusante. A gestão inadequada ou insegura dos 

estéreis gera conflitos e contribui para a uma percepção negativa da indústria de 

mineração. Os avanços nas técnicas e modificações nos regulamentos resultaram em 

mudanças significativas nas práticas de gestão dos estéreis ao longo dos últimos tempos. 

Os planos de gestão dos estéreis são geralmente desenvolvidos quando do planejamento 

de uma mina e a recuperação ambiental de pilhas de estéreis finalizadas fazem parte do 

processo de licenciamento de uma mina, como requisito para obtenção do direito de 

lavra. 

No entanto, as práticas de gestão dos estéreis de minas são baseadas em princípios 

comuns do projeto de pilhas e, dependendo das condições específicas do local e 

caracterização do material da mina, são otimizados por profissionais da Engenharia de 

Minas. Orientações sobre as características específicas do material influentes nas 

propriedades de resistência devem ser seguidas com maior relevância para fornecer um 

quadro de referência para as melhores práticas de gestão de pilhas de estéreis.  

Neste contexto, serão analisadas, como a característica do estéril e o tamanho dos grãos 

podem influenciar nos parâmetros de resistência dos estéreis e que influência têm na 

estabilidade dos taludes de uma pilha. Inicialmente, serão feitas análises por meio dos 

conceitos clássicos da Mecânica dos Solos. Em seguida, os procedimentos serão 
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baseados nos resultados obtidos a partir dos ensaios de cisalhamento direto em amostras 

de estéril típico de uma pilha convencional de minério de ferro do Quadrilátero 

Ferrífero. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTÉRIL DE MINÉRIO DE FERRO 

 

5.2.1 Granulometria 

A Tabela 5.1 apresenta, a partir das análises granulométricas realizadas nas amostras, os 

valores dos diâmetros característicos D10, D30, D50, D60 e D90 e o valor do coeficiente de 

uniformidade (ܥ௨) e de curvatura (ܥ). Estes valores foram obtidos com a finalidade de 

verificar como a granulometria das amostras, com base nos diâmetros característicos, 

interfere no ângulo de atrito. 

Tabela 5.1: Resumo das Características Granulométricas das Amostras 

AMOSTRA D90 
(mm) 

D60 
(mm) 

D50 
(mm) 

D30 
(mm) 

D10 
(mm) ܥ௨ ܥ 

EMF-00 13,00 1,40 0,350 0,170 0,055 25,5 0,4 
EMF-01 7,00 0,79 0,210 0,100 0,030 26,3 0,4 
EMF-02 4,05 0,47 0,130 0,061 0,020 23,5 0,4 
EMF-03 2,50 0,28 0,075 0,036 0,012 23,3 0,4 

Observa-se que os coeficientes de uniformidade (ܥ௨), para todas as amostras, é superior 

a 15, caracterizando materiais com curvas granulométricas bem abatidas, ocupando uma 

região mais ampla, com diâmetros diferentes, comportamento típico materiais não-

uniformes. 

Apesar de classificações clássicas atribuírem solos granulares como possuidores de 

coeficientes de curvatura (ܥ) entre 1 e 3, os estéreis estudados apresentam uma 

graduação razoável. Apesar do valor de D30 se aproximar relativamente de D10, observa-

se uma crescente quando se avalia o D50. Afinal, buscou-se trabalhar com uma 

granulometria bem distribuída, que apresentasse uma distribuição proporcionalmente 
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equivalente à amostra original, como já destacado no capítulo do programa 

experimental. 

 

5.2.2 Índice de Vazios 

Para os materiais granulares, o índice de vazios (de uma mesma amostra) apresenta uma 

significativa influência no valor do ângulo de atrito – menores valores do volume dos 

poros conduzem a maiores valores de ângulo de atrito, ou seja, amostras mais 

compactas tendem a apresentar maior resistência. A explicação também está amparada 

no atrito entre as partículas, de tal modo que, quando se diminui o espaço entre as 

partículas de um material granular, o ângulo de atrito aumenta e, por conseguinte, a 

resistência do material. Segundo Lambe & Whitman (1969) para materiais granulares à 

medida que decresce o índice de vazios (de fofo a denso), aumenta-se a tensão 

desviadora na ruptura, o que significa um aumento da resistência ao cisalhamento do 

solo. 

No entanto, na presente pesquisa, uma provável análise da influência do índice de 

vazios na resistência ao cisalhamento das amostras não se justifica, visto que esta 

comparação só é possível quando se varia a compacidade de uma mesma amostra. 

Como se observa abaixo, os índices de vazios são diferentes, mas para diferentes 

amostras, pois, a partir dos índices de vazios limites de cada uma delas, buscou-se 

aquele que representa uma compacidade média de cada amostra. 

Teoricamente, calculou-se o valor do índice de vazios para uma compacidade relativa 

(CR) de 50%. Cada amostra apresentou um índice de vazios diferente, visto que os seus 

índices de vazios máximo e mínimo também são diferentes. Portanto, não é possível 

estabelecer uma correlação em função do índice de vazios, mas sim da compacidade 

relativa. A Tabela 5.2 apresenta a relação dos índices de vazios para cada amostra em 

função da compacidade relativa. 
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Tabela 5.2: Relação dos Índices de Vazios com a Compacidade 

CR 1 0,75 0,5 0,25 0 
Amostra emin eteórico eteórico eteórico emax 
EMF-0 0,24 0,39 0,53 0,68 0,83 
EMF-1 0,25 0,41 0,57 0,74 0,90 
EMF-2 0,24 0,40 0,55 0,71 0,86 
EMF-3 0,32 0,49 0,66 0,83 1,00 

 

Conhecendo-se o valor do índice de vazios de cada amostra para a condição de 

compacidade média e a massa específica dos grãos, conseguiu-se obter os valores da 

massa específica seca. Os valores são mostrados na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3: Massas específicas secas de cada amostra para CR = 50% 

Amostra emax emin e 
s d

g/cm3 g/cm3 

EMF-0 0,83 0,24 0,53 3,938 2,568 
EMF-1 0,90 0,25 0,57 3,960 2,516 
EMF-2 0,86 0,24 0,55 3,952 2,549 
EMF-3 1,00 0,32 0,66 4,096 2,467 

 

A obtenção destes valores foi fundamental para moldagem da amostra, já destacada no 

capítulo anterior, pois, a partir do conhecimento do valor da massa específica seca e do 

volume do molde, calculou-se o valor da massa utilizada em cada molde, para as 

diferentes amostras. 

 

5.3 PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DO ESTÉRIL DE MINÉRIO 
DE FERRO 

5.3.1 Ângulo de atrito efetivo (') 

 
Com base nas curvas tensão cisalhante versus deslocamento horizontal apresentadas no 

programa experimental desta pesquisa, as curvas tensão normal versus tensão cisalhante 

foram construídas, para obtenção dos parâmetros de resistência. A construção partiu do 

conhecimento das envoltórias de Mohr-Coulomb obtidas dos resultados dos ensaios de 
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cisalhamento direto. As curvas foram construídas considerando a tensão cisalhante na 

ruptura, (ݐ), versus a tensão normal correspondente, (ߪ), para cada amostra. As escalas 

horizontais e verticais foram as mesmas para o gráfico. Como o solo é granular e não-

coesivo, a linha foi forçada a passar pela origem (c' = 0), que proporcionou 

automaticamente um quarto ponto.  

Como o solo é composto de diferentes granulometrias com um tamanho máximo 

passante pela peneira 3/4" com uma abertura de 19,5 mm, ou seja, de partículas grandes 

(grossas), considera-se o solo não coesivo. Estas misturas são compostas por muitas 

partículas, individualmente soltas, que no estado seco não se aderem uma à outra 

(somente apóiam-se entre si). Isto se deve ao fato de existirem, entre as partículas, 

espaços vazios relativamente grandes e intercomunicados entre si. 

Outra justificativa da consideração do comportamento não coesivo consiste na 

consideração de que a parte fina de algumas amostras, mesmo sendo representativa 

(mais do que 12%), é majoritariamente constituída por partículas de ferro, já 

constatadas no alto valor das massas específicas dos grãos (s). Estas partículas não 

induzem ao conjunto da amostra qualquer característica de coesividade, podendo ser 

estudada como um material granular. A mesma avaliação foi realizada na determinação 

dos índices de vazios limites. 

As curvas tensão cisalhante versus tensão normal para todas as amostras, ensaiadas nos 

equipamentos convencional e de grande porte, são apresentadas nas Figuras 5.1 a 5.4. 

Os ângulos de atrito obtidos são destacados na Tabela 5.4. 
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Figura 5.1: Curva Tensão cisalhante versus tensão normal (EFM-00)  

CSC-GP 150kN 
 

 

 

 

 
(a)                                                                  (b) 

Figura 5.2: Curva Tensão cisalhante versus tensão normal (EFM-01) 
(a) CSC-GP 150kN e (b) CSC-1000 
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(a)                                                                (b) 

Figura 5.3: Curva Tensão cisalhante versus tensão normal (EFM-02) 
(a) CSC-GP 150kN e (b) CSC-1000 

 

 

 

 
(a)                                                               (b) 

Figura 5.4: Curva Tensão cisalhante versus tensão normal (EFM-03) 
(a) CSC-GP 150kN e (b) CSC-1000 
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Tabela 5.4: Valores de ângulo de atrito efetivo (')  

AMOSTRA 
Ângulo de Atrito (') – (o) 

Equipamento de  
Grande Porte 

Equipamento 
Convencional 

EMF-00 42,83 - 
EMF-01 42,38 41,93 
EMF-02 41,95 41,53 
EMF-03 40,36 41,37 

 

Segundo Head (1994), os valores de ' para grãos de quartzo puro, acima da escala de 

possíveis estados de acondicionamento, dependendo da forma da partícula e 

classificação, são mostrados na Tabela 5.5 (TERZAGHI e PECK, 1967). Escalas típicas 

de valores de ' para solos não coesivos secos são indicados na Tabela 5.6 (LAMBE e 

WHITMAN, 1979). A presença de certos minerais, tais como partículas de mica podem 

diminuir o valor de areias e siltes dos '. Pedregulhos constituídos por partículas 

relativamente macias que são susceptíveis ao esmagamento podem apresentar um valor 

mais baixo do que aqueles com partículas duras.  

  

Tabela 5.5: Valores de ângulos de atrito para grãos de quartzo 

Terzaghi e Peck (1967), citado por Head (1994) 

Forma da partícula e classificação ' (o) 
Mais fofo Mais denso 

Arredondada, uniforme 28 35 
Angular, bem-graduada 34 46 

 

Tabela 5.6: Valores típicos de ' para Solos Secos Não Coesivos  

Lambe e Whitman (1979), citado por Head (1994) 

Tipo de solo e 
classificação 

' (o) 
Mais fofo Mais denso 

Arredondada Angular Arredondada Angular 
Areia fina a média 
uniforme 30 35 37 43 

Areia bem-graduada 34 39 40 45 
Areia e pedregulho 36 42 40 48 
Pedregulho 35 40 45 50 
Silte 28-32 30-35 



91 
 

Para os ensaios realizados, de grande porte e convencional, foram obtidos ângulos de 

atrito variando de 41˚ a 43˚. Apesar dos estéreis de minério de ferro possuírem apenas 

21% de SiO2, os valores referenciados por Terzaghi e Peck (1967) e Lambe e Whitman 

(1979) servem como parâmetros. Relativamente, os valores obtidos são levemente 

superiores aos propostos pelos autores, o que é justificado pela presença de partículas de 

ferro, constatada na presença majoritária de Fe2O3.  

Com efeito, a resistência ao cisalhamento dos solos naturais é influenciada pela forma e 

distribuição de partículas do solo, estrutura, densidade e umidade. No caso particular de 

solos com matriz arenosa, a resistência ao cisalhamento depende basicamente do atrito 

entre as partículas, cujo ângulo de atrito interno depende da forma dos grãos, 

distribuição de diâmetro dos grãos e grau de compacidade do solo, como já destacado 

pelos autores supracitados. Um aumento significativo da resistência ao cisalhamento 

com grãos de estéril só se justificaria caso a ruptura ocorresse através do grão, ao 

contrário do que ocorre com os materiais granulares. 

 

5.3.2 Relação entre Granulometria e Ângulo de Atrito 

 

Influência da escala nos parâmetros de resistência ao cisalhamento 

As amostras preparadas para o ensaio de cisalhamento direto foram tomadas a partir de 

uma massa conhecida de material, neste caso, de uma pilha de estéril de minério de 

ferro e, seguidamente, caracterizadas para conhecimento e uso das propriedades físicas 

e químicas, para finalmente realizar o ensaio principal do estudo. A pesquisa visa a 

obtenção dos parâmetros de resistência, levando em consideração o efeito da escala de 

trabalho. 

A proposta inicial visou a realização dos ensaios no equipamento de grande porte, pois, 

neste, se conseguiria trabalhar com materiais de granulometria maior, se comparado ao 

equipamento convencional. Esta decisão foi restrita pura e simplesmente à 
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granulometria do material. Posteriormente, buscando a realização de uma comparação 

de resultados, optou-se também pela realização dos ensaios no equipamento 

convencional, pois o tamanho dos grãos de algumas amostras permitiria o uso e, 

consequentemente, a viabilização de uma provável comparação dos resultados então 

obtidos. 

Neste sentido, buscou-se trabalhar com amostras de granulometria inferior à metade da 

altura da caixa de cisalhamento. Cabe destacar que a norma D3080/D3080M-11 

(ASTM, 2011) sugere que o diâmetro máximo dos grãos da amostra a ser trabalhada no 

ensaio de cisalhamento direto deve ser, no máximo, igual a um décimo da largura 

mínima do equipamento e 6 vezes menor que a altura da amostra (CP). Para os dois 

equipamentos, o critério da largura foi respeitado, mas a altura (espessura) mínima do 

corpo de prova foi menor do que 6 vezes o diâmetro máximo do material estudado. 

Como exemplo, pela norma norte americana, para o equipamento de grande porte, como 

se trata de uma altura de caixa (amostra) de 50 mm, teoricamente, o diâmetro máximo 

do estéril deveria estar em torno de 8 mm. 

Existe uma outra relação sugerida por Jamiolkowski et al. (2005) citado por Kahlil et al. 

(2010), que destacam que altura da amostra (CP) deve ser, no mínimo, 5 vezes o 

diâmetro máximo do material, visando à eliminação do efeito do tamanho do grão. No 

entanto, optou-se por trabalhar com uma granulometria um pouco maior, buscando uma 

melhor representatividade do tamanho dos grãos, que já havia sido reduzido. Destaca-se 

ainda que, apesar desta adaptação, o valor do diâmetro máximo não superou a metade 

da altura da caixa, viabilizando a ruptura através da massa de estéril. Grãos maiores 

poderiam acarretar uma ruptura dos grãos, mascarando a resistência do estéril que, em 

campo não mobiliza a resistência dos grãos e sim da massa como um todo. Os 

diâmetros máximos dos grãos utilizados em cada equipamento são apresentados na 

Tabela 5.7. 
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Tabela 5.7: Diâmetros máximos dos grãos utilizados nos modelos CSC-GP 150kN e CSC-1000 

Equipamento de  
Cisalhamento 

Largura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Tamanho Máximo 
dos Grãos 

Peneira Abertura 
(mm) 

Grande Porte - CSC-GP 150kN 200 50 3/4" 19,5 
Convencional - CSC-1000 100 20 3/8" 9,5 

 

Ensaiaram-se, também, as amostras EMF-00, EMF-01, EMF-02 e EMF-03 no 

equipamento de grande porte e as amostras EMF-01, EMF-02 e EMF-03 no 

equipamento convencional. 

Em termos do uso dos dois equipamentos, quando comparadas as mesmas amostras, 

EMF-01, EMF-02 e EMF-03, observou-se uma pequena variação nos parâmetros de 

resistência obtidos. Destaca-se que a oscilação máxima foi registrada na amostra EMF-

03, cujos valores dos ângulos de atrito foram de 40,36º para o equipamento de grande 

porte e de 41,37º para o equipamento convencional. Uma variação da ordem de 2,5%, 

que não representa, do ponto de vista dos materiais granulares, uma variação 

significativa. Ou seja, esta oscilação não pode ser totalmente atribuída à mudança do 

equipamento, mas sim a uma variação aceitável quando verificada a precisão do próprio 

ensaio (cisalhamento direto). 

Destaca-se que durante o ensaio, conforme a amostra é cisalhada, a parte superior da 

caixa de cisalhamento avança sobre a parte inferior, acarretando uma redução da 

superfície de cisalhamento. Os valores medidos próximos aos valores limites sofrem 

alterações. Outro ponto é a homogeneidade do material por mais que se observem 

cuidados no processo de moldagem, algumas regiões da amostra, quando levadas em 

consideração a distribuição dos grãos, podem estar mais bem representados, contendo 

todas as faixas granulométricas do material; ao passo que outras podem conter uma 

concentração de finos, que causa um estado flutuante, ou uma presença significativa de 

grãos mais grosseiros, culminando no comportamento inverso, ou seja, um estado não-

flutuante. 
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Apesar da possibilidade de equiparação dos resultados dos dois equipamentos ser 

relativamente viável em relação aos ângulos de atrito obtidos, o mesmo não pode-se 

afirmar quando analisados os comportamentos associados à variação de volume para 

uma mesma amostra, durante o cisalhamento. Observou-se um comportamento 

contrativo para todas as amostras, quando cisalhadas no equipamento de grande porte, 

ao contrário do equipamento convencional. Neste último, o comportamento foi 

rigorosamente dilatante. Mesmo que se considere que os aumentos de volume durante o 

cisalhamento no equipamento convencional foram relativamente pequenos, este 

comportamento deve ser levado em conta numa comparação com o ensaio de grande 

porte. 

Muito provavelmente, a expansão experimentada foi registrada em função do tamanho 

dos grãos, ou seja, da relação entre o tamanho máximo dos grãos das amostras e a altura 

dos CP’s. Ressalta-se que a desobediência às sugestões normativas pode ter sido o 

motivo deste desencontro de comportamentos. A relação entre a altura do CP e o 

diâmetro máximo dos grãos para o equipamento de grande porte foi de 2,6, enquanto 

que para o equipamento convencional foi de 2,1, o que pode ter culminado em um 

“cavalgamento” dos grãos durante o cisalhamento, sendo indicado mais estudos para 

verificação desse processo. 

 

Relação entre tamanhos dos grãos e ângulo de atrito 

Para avaliar a influência do tamanho dos grãos na resistência ao cisalhamento no estéril 

de minério de ferro estudado, os valores de ângulos de atrito obtidos foram 

correlacionados com as características granulométricas dos materiais. Além de uma 

correlação com o diâmetro médio do material – D50 (diâmetro pelo qual passam 50% 

das partículas do estéril) foram estabelecidas também as dependências do ângulo de 

atrito com outros diâmetros: D10, D30, D50, D60 e D90, diâmetros pelos quais passam, 

respectivamente, 10, 30, 50, 60 e 90% das partículas. As Figuras 5.5 a 5.9 mostram a 

relação existente entre estes diâmetros e o ângulo de atrito. 
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Figura 5.5 (a): Correlação entre D10 e o ângulo de atrito das quatro amostras – CSC-GP 150kN 
 

 
 

Figura 5.5 (b): Correlação entre D10 e o ângulo de atrito das quatro amostras – CSC-1000 
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Figura 5.6 (a): Correlação entre D30 e o ângulo de atrito das quatro amostras – CSC-GP 150kN 
 

 
 

Figura 5.6 (b): Correlação entre D30 e o ângulo de atrito das quatro amostras – CSC-1000 
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Figura 5.7 (a): Correlação entre D50 e o ângulo de atrito das quatro amostras – CSC-GP 150kN 
 

 
 

Figura 5.7 (b): Correlação entre D50 e o ângulo de atrito das quatro amostras – CSC-1000 
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Figura 5.8 (a): Correlação entre D60 e o ângulo de atrito das quatro amostras – CSC-GP 150kN 
 

 
 

Figura 5.8 (b): Correlação entre D60 e o ângulo de atrito das quatro amostras – CSC-1000 
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Figura 5.9 (a): Correlação entre D90 e o ângulo de atrito das quatro amostras – CSC-GP 150kN 
 

 
 

 
Figura 5.9 (b): Correlação entre D90 e o ângulo de atrito das quatro amostras – CSC-1000 
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Ao analisar as Figuras 5.5 a 5.9, de maneira geral, pode-se notar, de forma preliminar, a 

dependência entre a granulometria das amostras de estéril e ângulo de atrito, registrada 

pela tendência do decréscimo do ângulo de atrito com a redução do diâmetro das 

partículas do estéril. Como foram construídas curvas paralelas, esperava-se obviamente 

uma homogeneidade de tendências, como mostrado.  

Observa-se, ainda, uma tendência de crescimento linear do ângulo de atrito para as três 

últimas amostras, em todos os diâmetros correlacionados, para o equipamento de grande 

porte. A não linearidade do primeiro ponto pode ser atribuída ao maior percentual de 

finos da amostra EMF-03. Esta amostra é constituída por 46% das partículas 

representadas pelas frações silte e argila. Por mais que todas as curvas sejam 

sistematicamente paralelas, a presença majoritária de finos pode influenciar na 

resistência ao cisalhamento, comprometendo o entrosamento dos grãos, conforme 

destaca a Figura 5.10. Nesta figura são mostradas as diferenças entre os estados 

flutuante e não-flutuante. 

 

 
(a)                                        (b) 

 

Figura 5.10: (a) estado flutuante: matriz de partículas finas; (b) estado não-flutuante: partículas 
finas ocupando vazios das partículas grossas 

 

O aumento da resistência da amostra EMF-00 no ensaio de grande porte também pode 

ser atribuída ao maior teor de ferro presente. Desta forma, tanto a granulometria como o 

elevado teor de ferro (demonstrado no alto valor da massa específica dos grãos) 
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contribuíram para o aumento do valor do ângulo de atrito da amostra original. Lopes 

(2000) já havia atestado este comportamento para rejeitos de minério de ferro, 

verificando que o teor de ferro e a granulometria tendem a influenciar no ângulo de 

atrito do rejeito e mostra que materiais mais grossos e com maior teor de ferro 

apresentam ângulos de atrito maiores para uma mesma porosidade inicial. 

Há de se destacar ainda que as amostras EMF-01, EMF-02 e EMF-03 foram obtidas e 

construídas considerando-se a mesma feição da curva original, obtidas graficamente por 

meio de paralelismo. Para tanto, conforme já destacado neste trabalho, a amostra 

original foi cominuída por britadores. A operação de britagem produz abrasão entre os 

grãos do material, que pode influenciar na forma e na rugosidade dos grãos. O processo 

pode gerar grãos menos rugosos e angulosos, contribuindo para a redução do atrito 

superficial, o que gera, em consequência, uma redução do ângulo de atrito. Materiais 

constituídos por grãos angulares tendem a ter entrosamento maior do que solos compostos 

de partículas arredondadas. Assim, grãos angulares tendem a ter ângulos de atrito maiores. 

A linearidade expressa no ensaio com o equipamento convencional pode estar 

relacionada ao comportamento único experimentado durante o cisalhamento para todas 

as amostras. Ressalta-se que, mesmo com a exclusão da amostra EMF-00, a amostra 

mais fina (EMF-03) apresenta grãos com diâmetro máximo de 4 mm, correspondente a 

um quinto da altura do CP. O desempenho dilatante foi observado para todas as 

amostras ensaiadas. Já no ensaio de grande porte, considerando que o valor do CP deve 

ser, no mínimo, 6 vezes o diâmetro do maior grão do material a ser ensaiado, a amostra 

EMF-03 está perfeitamente alinhada aos procedimentos da norma norte americana. 

Observa-se que apenas para esta amostra, quando comparados os dois equipamentos, o 

ângulo de atrito obtido foi maior para o ensaio convencional (41,37º) do que para o de 

grande porte (40,36º).  
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aperfeiçoamento de um modelo de desenvolvimento sustentável, atualmente, é uma 

prioridade para a indústria de mineração e órgãos reguladores de mineração e 

ambientais. Para tanto, países mineradores devem considerar o fechamento das minas 

como uma ferramenta importante para garantir a estabilidade de estruturas 

remanescentes da operação de uma mina, a proteção dos recursos naturais e a segurança 

da comunidade impactada. Ao se considerar pilhas de estéril como estruturas 

remanescentes e “perpétuas” de uma mina, faz-se importante estudar e atentar para os 

parâmetros de resistência destes materiais.  

O fechamento de uma mina implica, atualmente, um desafio técnico, de acordo com o 

nivelamento internacional. Os desafios relacionados ao fechamento de mina física 

estarão sempre associados à redução dos impactos ambientais, a aceitação dos 

resultados do encerramento e a capacidade de executar um fechamento que alcance 

resultados aceitáveis pelas partes envolvidas.  

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar e corroborar o comportamento do 

material granular de pilhas de estéril de uma mina de minério de ferro localizada no 

Quadrilátero Ferrífero por meio da obtenção dos parâmetros de resistência associados à 

escala de ensaio. Procurou-se, analisar a aplicabilidade do modelo a ser seguido pelo 

efeito de escala nos parâmetros de resistência do estéril estudado, mediante a proposição 

criteriosa nos estudos de planejamento e na construção de um deposito controlado, 

verificando a correspondência das medidas revisadas. 
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Neste trabalho, foram realizados ensaios de cisalhamento direto, para dois diferentes 

equipamentos: convencional e de grande porte, com os quais foram obtidos os 

parâmetros de resistência do estéril estudado para diferentes granulometrias 

propositalmente constituídas. Nos ensaios de cisalhamento direto, foram obtidos 

ângulos de atrito na faixa de 41° a 43°, para uma compacidade relativa de 50%. Tanto o 

comportamento das amostras quanto os parâmetros de resistência obtidos estão de 

acordo com o esperado para o material estéril estudado. 

6.2 CONCLUSÕES 

Durante a caracterização dos materiais finos, preferiu-se realizar um ensaio de 

granulometria à laser em relação à metodologia clássica de sedimentação sugerida em 

norma.  Ressalta-se que as partículas de granulometria menor, pela influência do peso 

das partículas de ferro presentes, poderiam induzir possíveis erros de análise e a uma 

falsa representação das curvas granulométricas. A difração à laser estabelece a 

distribuição em função dos volumes. 

Dois equipamentos de cisalhamento direto automatizados, um de grande porte e um 

convencional, foram usados ao longo da pesquisa. Mostraram-se ferramentas 

consistentes, com sistema de aquisição de dados e inserção de dados consistentes, e o 

software utilizado foi julgado bastante amigável. Tratam-se de ferramentas que 

contribuem para a precisão na obtenção de dados e redução de possíveis fontes de erros 

de leitura. Os avanços tecnológicos implementados no equipamento de grande porte, 

visando melhorar a operacionalização, foram significativos. 

A execução de ensaios de cisalhamento, em especial de grande porte, para a 

determinação dos parâmetros de resistência dos estéreis mostrou-se uma ferramenta 

consistente, quando aplicada a estéreis granulares. A concordância e a reprodutibilidade 

dos resultados para as diferentes amostras, com granulometrias variadas, atestaram e 

aferiram a qualidade das moldagens propostas e realizadas.  

Os resultados dos ensaios realizados no equipamento convencional mostraram-se mais 

conservadores quando comparados aos resultados do equipamento de grande porte. 
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Percebeu-se os ângulos de atrito guardam uma menor amplitude de diferença entre os 

ângulos equivalentes a cada redução da granulometria do material estéril estudado.  

No entanto, é evidente que uma reavaliação do diâmetro máximo dos grãos a ser 

utilizado para uma determinada altura do CP é necessário. O efeito do tamanho do grão 

durante o cisalhamento foi observado, em especial no equipamento convencional, cujas 

amostras apresentaram expansibilidade durante o cisalhamento. 

O efeito da escala de trabalho na determinação do ângulo de atrito do estéril, objeto 

desta pesquisa, ficou evidente, tanto no ensaio convencional quanto no ensaio de grande 

porte. A dependência entre a granulometria das amostras de estéril e a resistência ao 

cisalhamento do estéril foi percebida pela tendência do decréscimo do ângulo de atrito 

com a redução do diâmetro das suas partículas. 

Por fim, destaca-se que para uma adequada avaliação de projeto, no que diz respeito ao 

comportamento geotécnico dos estéreis, são relevantes estudos desta natureza, uma vez 

que muitas estruturas são dimensionadas a partir de ensaios realizados com 

granulometrias reduzidas quando comparadas àquelas presentes em campo. De maneira 

geral, quando isto é feito, o resultado do projeto caminha no sentido da segurança, pois 

se projetam estruturas baseadas em parâmetros conservadores. No entanto, se bem 

avaliados, buscando um estudo do efeito de escala, estruturas que demandam de 

menores áreas de disposição podem ser propostas, gerando, como consequência, 

impactos ambientais significativamente menores. 

6.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Esta pesquisa é de relevante importância para estabelecer melhores condições de 

análises nos estudos do material para a construção de pilhas de estéril de minério de 

ferro, muito comum no meio mineiro no estado de Minas Gerais. 

O foco desta dissertação foi a elaboração de um modelo que melhor quantifique a 

influência da granulometria no ângulo de atrito, com ênfase na comprovação de estudos 

gerais precedentes como Lambe & Whitman, (1969). Deste modo, a análise do modelo 
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foi apresentada com base nos resultados de ensaios de cisalhamento de grande porte e 

convencional, realizando quatro classificações granulométricas, para posterior 

determinação de amostras estruturadas artificialmente. 

 

Neste contexto, são sugeridas como propostas de pesquisas futuras: 

1 – Continuidade dos estudos associados ao comportamento dos estéreis de mineração, 

avaliando mais detalhadamente o modelo estudado. Recomenda-se que maiores 

investigações sejam feitas, alterando-se mais amplamente a granulometria, buscando 

uma maior quantidade de amostras e, consequentemente, uma melhor 

representatividade;  

2 – Realização dos mesmos procedimentos, com atenção à norma norte-americana 

D3080/D3080M-11 (ASTM, 2011), que sugere que o diâmetro máximo dos grãos da 

amostra a ser trabalhada no ensaio de cisalhamento direto deve ser, no máximo, igual a 

um décimo da largura mínima do equipamento e 6 vezes menor que a altura da amostra 

(CP). Realização dos procedimentos com a variação da altura do CP, visando a verificar 

o limite máximo do diâmetro para o qual o comportamento não se modifica;  

3 – Verificação da real influência do processo de britagem, sugerido nesta pesquisa 

como responsável pelo arredondamento dos grãos, que contribuiu para o decréscimo do 

valor do ângulo de atrito. Esta verificação poderia ser feita através de ensaios de MEV, 

correlacionados com a distribuição granulométrica e a resistência ao cisalhamento dos 

estéreis;  

4 – Realização de outras correlações associadas à escala, inserido grandezas 

relacionadas, por exemplo, à condutividade hidráulica destes materiais, para diversas 

granulometrias; 

5 – Implementação de simulações numéricas, calibrando o modelo com a diversidade de 

parâmetros obtidos, visando verificar os ganhos associados aos procedimentos de 

disposição de estéreis.  
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